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IEVADVĀRDI
Arī „Laiks, telpa ļaudis” otrā grāmata, līdzīgi pirmajai, ir kol
lektīvs DV atbildīgo darbinieku darbs. Otrā grāmatā kā atsevišķu
nodaļu līdzstrādnieki darbojušies Jāzeps Utināns (DV aprūpes
darbs), Rūdolfs Jurjaks (DV šaušanas sports), Jānis Cīrulis (Iekšējā
informācija), Nikolajs Bisenieks (Ārējā informācija), Oskars Cau
nītis (DV archīvs un grāmatas „Latviešu kaŗavīrs Otrā pasaules
kaŗa laikā” tapšanas gaita), Alfreds Jānis Bērziņš (DV CV apgāds,
DV CV apbalvojumi, Bērzaine), Jānis Frišvalds (DV

īpašumi),

Marija Ķeņģe (Daugavas vanadzes), bez tam materiālus devuši
Raimunds Čaks, Elmārs Krūka, Antons Mežals, Roberts Šmit
manis, Valentīns Rolavs un vēl daudz citu, bez kuŗu lielās atsau¬
cības šī grāmata nemaz nebūtu uzrakstīta.
Mana sirsnīgākā pateicība v isiem,
snieguši nepieciešamo

kas mani atbalstījuši un

palīdzību.

Daugavas Vanagi, sasauksimies!
Vilis Hāzners
1974. gada janvārī
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Kā milzīgs rožu krūms
Zied pavasaris šodien!
Visapkārt smaržas iet
Un iekšā nāk pa logiem.
Kāds kanaks dzer no tām,
Kā kādreiz dzēris krogā.
Dzied krūmā putnelis
Un viņš tam līdzi pogo . . .
Gan nav tam sievas vēl,
Nav jestra bērnu talka.
Viņš prieku iemīlēj's
Un labā vīna malku.
Kaut viena kāja tam,
Bet otra — trula boze,
Tam vaigos košs zied smaids
Kā līksma tējas roze.
Viņš dzīvei pāri kāpj —
Ar bozi un ar kāju,
Bet kas tam sirdī sāp,
To neredz redzētāji . . .
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DV aprūpes darbs
DV organizācijas dibināšanas iniciātoru grupas uzsaukumā atro
damas sekojošas rindas:
„Priekšā stāvošais posts ir liels, un lai to mazinātu, ir jāveic arī
liels darbs. Šo darbu vēl grūtāku padara apstāklis, ka esam sve
šumā. Nezinām, kad tiksim savā dzimtenē un vai vispār tur
kādreiz tiksim.”
Tas bija reāli tverts stāvoklis un reizē arī aicinājums smagam dar
bam šī stāvokļa atvieglināšanai. Pašu jautājumam „Kas palīdzēs?”
bija arī gatava atbilde: „Mēs paši”. Tā bija liela apņemšanās ra
dīt kaut ko no nekā. Dot kaut ko tiem, kuŗiem klājas vēl grūtāk,
kaut pašiem nekā nav. Ar šādu apņemšanos, nebaidoties no smaga
darba, uzsaukumā rakstīts arī organizācijas mērķis attiecē pret
aprūpi:
„Aprūpēt tās atsevišķos locekļus (arī viņu ģimenes piederīgos),
cik vien tas iespējams kā materiālā, garīgā, tā arī padomu un
ziņu sniegšanas veidā.”
Plaši tverts darbības lauks un pareizi tverts. Parasti ar vārdu ap
rūpe mēs saprotam materiālo atbalstu, bet praksē tas tā sazarojas,
sevišķi ārkārtējos apstākļos, ka materiālais atbalsts savijas ar ga
rīgo, morālo un arī tiesisko. Tam varēsim izsekot, apskatot DV
darbu aprūpes laukā notecējušajos gados dažādos darbības posmos.
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APRŪPE CĒDELGEMĀ
Liekas, būtu savādi runāt par DV panākumiem aprūpes laukā
tur. Zinām, cik spraigs darbs tur risinājās kultūrālā laukā ar
savu presi, kursiem, koŗiem, teātŗa trupām, tēlotāju mākslu,
mākslas amatniecību un sportu. Viss tas bija apbrīnošanas cienīgs,
ievērojot vēl apstākļus, kādos tika veikts, bet tas nesaistīja visus.
Vajadzēja vēl atrast līdzekli, kā visu gūstekņu pulku saistīt, stipri
nāt, palīdzēt, iedvest ticību saviem spēkiem, varēšanai un nākotnei.
To, lūk, panāca DV organizācijas dibināšanas iniciātoru uzsau
kums. Tā bija aprūpe visplašākajā nozīmē tajos apstākļos un laikā.
Tā visus saviļņoja. Barakās radās dzīvība. Bija rasts pārrunu te
mats ar dzirkstošām domām, kas kā liels vilnis aizskaloja apatiju.
Ikviens centās jaunās organizācijas celtnei pienest vislabāko ķie
ģelīti. Tie, kas tai laikā tur bijuši, atcerēsies spraigās debates pie
dūmainām krāsniņām. Bija dzīvība, un šo debašu rezultātā gūs
tekņu nometne, kā cēdelgemietis rakstnieks V. Pelēcis zīmīgi rak
sturojis, tika atstāta bez kārtīga krekla mugurā, bet ar DV satver
smi sirdī.
Otra lieta, ko DV tūlīt pēc nodibināšanas panāca, bija kritušo
un bez vēsts pazudušo cīņas biedru apzināšana, sevišķi par pēdējo
kaŗa posmu, kad parastais militārais ziņu dienests nevarēja normā
li darboties. Šīs ziņas vēlāk bija ļoti noderīgas kā piederīgo infor
mēšanai, tā dažādu pabalstu izkārtošanai vācu iestādēs. Atrodoties
lielā pulkā kopā, šīs ziņas bija labāk iegūstamas nekā, ja tas būtu
darīts vēlāk.

PIRMAIS DARBĪBAS POSMS VĀCIJĀ
Ja posts DV organizācijas dibinātājiem bija zināms pēc redzētā
Cēdelgemā, tad atgriežoties Vācijā, tas parādījās visā pilnībā, jo
arī Vācijā atradās tūkstoši kaŗā cietušo biedru bez protezēm, ap
ģērba, bez brūču dziedēšanai vajadzīgiem medikamentiem un bieži
bez mājvietas. Izvirzījās svarīgi aprūpes uzdevumi, kuŗu reālizēša
nai bija jāpievēršas mērķtiecīgi. Vispirms bija jānoskaidro stāvok
lis, tad jāsāk uzdevuma mērķtiecīga risināšana. Katrs pildīja orga
nizācijas dibināšanā doto solījumu un pienākumus, kādus tam
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uzdeva. Būtu grūti minēt visu lielo darbinieku pulku un viņu pa
veikto. Nevarēsim tomēr paiet garām organizācijas vadītāja plkv.
V. Januma rosmei šai periodā. Apstākļu noskaidrošanai viņš gri
bēja redzēt „savus dēlus” visās vietās. Grūts uzdevums, ievērojot
tālaika satiksmes iespējas. Kas lai saskaitītu viņa pavadītās stundas
bezlogu pārpildītos vagonos, izbumbotās, aukstās stacijās un kājām
mērotos attālumus? Bet tas bija jādara, lai plānotu rīcību atbilstot
stāvoklim. Arī savā rīcībā pirmajā periodā viņš bija ne tikvien
dzinējspēks idejām, bet bieži pats izdarītājs aprūpē slimnīcās, pen
siju un protežu sagādē, pārestību novēršanā bēgļu nometnēs un in
validu pārskološanas noorganizēšanā.
Pirmās rūpes bija par kaŗā cietušo un tbc slimo ārstēšanu. Jau
Cēdelgemā bija redzams, ka vairākiem kaŗā cietušajiem vajadzīga
papildu ārstēšana kaŗā gūto brūču dziedēšanai. Bez tam Vācijā,
izkaisīti vairākās slimnīcās, mita daudzi latviešu kaŗavīri, kas tur
dziedēja kaŗā gūtās brūces. Vajadzēja tos apzināt un rūpēties par
labāku ārstniecisko apstākļu radīšanu. Laimīgs gadījums, ka Libe¬
kā jau 1945. gada jūnija beigās darbību bija atjaunojusi Latviešu
slimnīca (bijušā Latviešu leģiona slimnīca, dibināta Rīgā 1944.
gada sākumā). Bija zināmas grūtības slimnieku pārskaitīšanā uz
šo ārstniecības iestādi, sevišķi no citām slimnīcām, bet pamazām
tas kārtojās un gala iznākumā, ievērojot latviešu ārstu māku un
mīlestību darbā, daudzi ne tikvien sadziedēja savas brūces, bet
arī atguva vai stipri uzlaboja darba spējas, kas bija ļoti svarīgi
viņu tālākajai dzīvei un cīņai par eksistenci. Liels bija medikamen
tu trūkums, sevišķi to, kuŗus neražoja Vācijā, iegāde bija apgrūti
nāta, un plašākas iespējas to sagādē pavērās tikai, sākoties izce
ļošanai no Vācijas.
Daudzi kaŗa gaitās vai grūtajos gūsta apstākļos bija saslimuši
ar tbc un ārstējās sanatorijās, radot lielu problēmu. Lielas pūles
prasīja papildu uztura sagāde, ko labprāt ziedoja nometnēs dzīvo
jošie tautieši no savām trūcīgām devām. Vitamīnus, kaļķa prepa
rātus un papildu uzturu izdevās kaut cik sagādāt ar Zviedrijas tau
tiešu atbalstu. Grūtāk bija ar tbc slimiem nepieciešamo medika
mentu — streptomicīnu. Mazākas devas izdevās iegūt ar Latvijas
sūtņa Beļģijā Valtera kundzes Ērikas gādību, bet plašākas iespējas
pavērās tikai pēc latviešu ieceļošanas Anglijā. Bet arī tur pastā¬
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vēja šī medikamenta izvešanas aizliegums un bija jāizmanto ap¬
kārtceļš caur Šveici. Medikamentus DV Anglijā šai laikā pārsūtī
juši 1020 angļu mārciņu vērtībā. Labs Cēdelgemas apņemšanās —
„paši palīdzēsim” — apliecinājums. Lielāku nozīmi tas gūst, ja
ievērojam viņu dzīves sākumu jaunā zemē, dzīvošanu hosteļos.
mazo izpeļņu, — tomēr katrs nedēļā ziedoja 6 pensus, lai citiem
palīdzētu.
Sevišķi akūta, civīlo dzīvi uzsākot, bija apģērba sagādes prob
lēma. Vairāk tā skāra kaŗavīrus vieniniekus, kuŗiem brīvajā pa
saulē nebija piederīgo, sevišķi tos, kas bija slimnīcās un sanato
rijās. Pat ja būtu bijuši līdzekļi, drēbju iegāde Vācijā nebija iespē
jama. Pirmo palīdzīgo roku sniedza tautieši nometnēs, noziedojot
iespējamo no saviem bēgļu gaitās līdz paņemtajiem krājumiem.
Daži apģērba gabali atradās arī bijušās Latviešu kaŗavīru palīdzī
bas (LKP) noliktavās, bet tie bija par niecīgiem, lai kaut cik ap
mierinātu spiedīgās vajadzības. Tos nekavējoties sadalīja lielumties
sanatorijās esošajiem. Arī te, tāpat kā ar medikamentiem, plašākas
iespējas pavērās pēc tautiešu ieceļošanas Anglijā „Baltā gulbja”
un „Westward Ho” ieceļošanas akcijās un DV darba uzsākšanas.
Ar viņu gādību uz Vāciju nosūtīti vairāki simti kurpju, uzvalku
un citu apģērba piederumu apm. 3.000 angļu mārciņu vērtībā.
Arī Anglijā tai laikā bija ierobežojumi kā tekstiliju iegādē, tā it
sevišķi to izvešanā. Ar pūlēm tomēr attiecīgas atļaujas sagādāja
un mantas nogādāja Vācijā. Tā bija liela palīdzība tai laikā. Kas
lai izvērtētu draugu Anglijā pūliņus, ziedoto laiku un līdzekļus,
lai to reālizētu.
Kaŗam beidzoties, lielai daļai amputēto trūka protezes vai arī
agrāk izsniegtās bija stipri nolietojušās. Pirmajā posmā, cik atlāva
materiālās iespējas, tās apgādāja par pašu līdzekļiem. Pamazām
šī lieta izkārtojās, to pārņemot vācu iestādēm. Bet arī tas negadījās
pats no sevis, tiesības bija jāizkaŗo.
Tāpat bija jāizkaŗo kaŗā cietušo pensiju saņemšanas tiesības.
Jāievēro, ka Vācija sastāvēja no vairākām valstiņām — Landes¬
regierung — un to pieeja bija dažāda. Godam tomēr jāsaka, ka
Vācija, kaut drupās satriekta un lielā trūkumā, respektēja pie ie
saukšanas armijā solīto aprūpi. Daudziem tomēr trūka pierādījumu
par iesaukšanu, dienesta vietu un ievainojumu, un organizācijai
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vajadzēja būt palīdzīgai to sagādē. Tā pati problēma bija ar kaŗa
atraitnēm un kritušo cīnītāju vecākiem. Ja arī pensijām nebija
lielas materiālas vērtības pirms naudas reformas, pēc reformas tās
tomēr bija liels materiāls atbalsts un organizācijas līdzekļu tau
pītājs.
Arī tas piederēja pie aprūpes, ka organizācija gādāja par inva
lidu un pārējo pārskološanu, lai turpmākā dzīvē varētu pastāvēt.
Pārskološana, sevišķi invalidiem, bija ļoti svarīgs morāls stiprinā
tājs un ticības devējs savām spējām, ļaujot dzīvē justies pilntie
sīgam sabiedrības loceklim, kas arī no sevis var ko dot dzīves
tālākai veidošanai. Tagad, pēc gadiem, mēs redzam tās svētību.
Cik daudzi dzīvē tagad ne tikvien ar iemācīto amatu nodrošina
savu eksistenci, bet atrod vēl līdzekļus, lai citiem palīdzētu.
Zinām, cik tai laikā bija liela nozīme trūcīgajai UNRRA un
IRO aprūpei. Sevišķi smags stāvoklis šai ziņā bija bijušajiem kaŗa
vīriem. Tie tika skrīnēti un pārskrīnēti un bieži palika pat bez
mājvietas. Tika meklēti visi ceļi, atļautie un neatļautie līdzekļi,
lai vienā vietā neuzņemto vai izskrīnēto iedabūtu kādā citā. Tas
prasīja daudz pūļu. Šis gan bija vairāk tiesisks jautājums, tomēr
tam bija sakars ar aprūpi. Kur tie cilvēki būtu palikuši un kā no
drošinājuši kaut minimālāko eksistenci, jo darba iespēju Vācijā
nebija pat pašiem vāciešiem. Te godam gribētos pieminēt tautiešus,
kuŗi, kaut paši nebūdami leģionāri, strādājot nometņu vadībā,
atrada veidu, riskējot pat ar nepatikšanām, lai palīdzētu. Diemžēl,
netrūka arī pretēju piemēru.
Ja savu darbību DV organizācija sāka ar neko, tad jāsaka, ka
arī pirmajā posmā Vācijā līdzekļu nebija. Un no kā lai tie rastos?
Cik bija to, kas strādāja algotu darbu un varēja ko ziedot? Atse
višķi gadījumi. Tomēr, kaut mazumā, līdzekļi radās. Lielākais
bija Latviešu centrālās komitejas (LCK) atbalsts, no trimdas lat
viešu kopības nodevām Latviešu kaŗavīru palīdzības pārvaldei
(LKPP). Naudai toreiz nebija liela vērtība, bet gluži bez tās iztikt
nevarēja. Bija gan lielākas summas Vācijā no Latviešu kaŗavīru
palīdzības (LKP) līdzekļiem, bet tos 1946. g. martā angļu militārā
pārvalde bloķēja. Tikai 1947. gada otrā pusē latviešu pārstāvjiem
Baltiešu padomē pie angļu militārās pārvaldes izdevās tos debloķēt.
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Tas bija liels materiāls atbalsts, kas ļāva ko piešķirt pārskološanas
centriem, kā arī vienreizēju atbalstu apzinātiem invalidiem, kaŗa
atraitnēm, kritušo kaŗavīru vecākiem un bāreņiem.
Par pastāvīgāku materiālu atbalstu varēja sākt domāt tikai pēc
sardžu un darba rotu nodibināšanas pie amerikāņu un britu armi
jām. Pirmā šāda vienība dibināta pie amerikāņu armijas 1946.
gada beigās. Vēlāk tādas radās vairākas un arī pie britu armijas.
Tas aprūpes darbā bija liels atbalsts un arī saišu stiprinātājs ar
bijušiem cīņu draugiem. Tie bija rēgulāri, brīvprātīgi ziedojumi.
Pārskatot pēc gadiem viņu saziedoto līdzekļu devumu, to nevar
nepieminēt ar pateicību un zināmu apbrīnu, jo no visiem Vācijā
izlietotiem aprūpes līdzekļiem vairāk par ¼ devušas minētās vienī
bas. Ar viņu atbalstu varēja piešķirt rēgulārus ikmēneša pabalstus
(kabatas naudu) slimnīcās un sanatorijās esošajiem, kā arī citos
smagākos gadījumos. Sevišķi nozīmīgs šis devums bija pēc naudas
reformas Vācijā 1948. gadā, un jāpiezīmē, ka tas tiek turpināts
arī tagad. Kādreiz, kad vienību un dalībnieku skaits tanīs bija
lielāks, viņu gada ziedojumi tuvojās DM 50.000. Tagad tie stipri
samazinājušies, bet jāievēro, ka arī vienību un dalībnieku skaits
stipri sarucis. Kopsummā viņu devums kopš naudas reformas līdz
1972. gada beigām izteicas iespaidīgā skaitlī — DM 544.021,88.
Godīgi pildīta apņemšanās — „paši palīdzēsim”.

IZCEĻOŠANA NO VĀCIJAS
Plašāka apmēra „pirmās bezdelīgas” bija izceļotāji uz Angliju
„Baltā gulbja” un „Westward Ho” akcijās. Mazākas grupas jau
pirms tam bija pārvietojušās uz Beļģijas ogļraktuvēm un Franciju.
Sekoja citas valstis: Kanada, Austrālija, Brazilija, Arģentīna, Vene
cuēla, Jaunzēlande un ASV, neminot mazākas. Latvietis ir apvel
tīts ar darba tikumu un labprāt šķīrās no vienmuļās, bezdarbā
pavadītās dzīves nometnē, bet ne visiem tas bija ļauts. Uzņēmējas
valstis vairāk vēlējās fiziska darba spēka papildinājumu, un tā
izceļošanas procesā notika zināma diferencēšanās, Vācijā paliekot
kaŗā cietušo un pārējo darba nespējīgāko vairumam. Liberālāki
ieceļošanas noteikumi bija ASV, bet arī tur bija jāieliek lielākas
pūles leģionāru tiesiskā stāvokļa noskaidrošanai. Tas arī zināmā
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mērā bija aprūpes darbs, lai sagādātu labākus dzīves apstākļus,
kuŗā DV ielika daudz pūļu.
Vācijā palika vairāk cietušo grupa. Pildot Cēdelgemas apņem
šanos, katrā ieceļotāju valstī sākās DV organizēšanās, lai tiem
palīdzētu. Dažreiz tā sākās pat individuāli, pirms organizācijas
izveidošanās. Kā jau minēts, pirmie to sāka DV Anglijā. Neat
sveŗami viņu pirmie medikamentu un drēbju sūtījumi. Bija jāsa
gādā ne tikai līdzekļi, bet arī veidi, kā šo palīdzību sniegt. Ar
apņemšanos tas tika veikts.
Tautieši, kas atstāja Vāciju vai Austriju un atrada mājvietas
aizjūras valstīs, ar sirsnību domāja par palicējiem un savu iespēju
robežās neskopojās ar ziedojumiem. Sekoja ziedojumi pat no
pirmajiem saņemtās algas čekiem. Meklēja labākos palīdzības
sniegšanas veidus. Izveidoja aprūpējamo sarakstus. Sakarā ar izce
ļošanas procesu no Vācijas, nometņu apvienošanu, beidzot to lik
vidēšanu un iemītnieku pārvietošanu uz privātiem dzīvokļiem ag
rāk sakopotie dati nederēja un radās vajadzība pēc noteiktākas
aprūpējamo kartotēkas, kas pilnībā aptvertu visus un dotu labāku
pārskatu aprūpes darba labākai veikšanai. Tas nebija viegls darbs.
DV Rietumvācijā to veica un 1953. gada sākumā tā jau bija DV
Rietumvācijas valdes rīcībā ar iedalījumiem 7 aprūpējamo grupās:
tbc slimie, invalidi, atraitnes, bāreņi, pusbāreņi, vecie ļaudis un
dažādi. Tālākais uzdevums bija pētīt katras grupas apstākļus.
izejot no pastāvošajiem un iespējamiem Vācijas atbalstiem, un
plānot savu atbalstu šīm grupām rīcībā esošo līdzekļu robežās.
Pētījumu rezultātā izstrādātas vadlīnijas DV aprūpes darbam Vā
cijā, kas pieņemtas DV Rietumvācijas delegātu sapulcē 1955. gada
26./27. martā. Vadlīnijās sīki precīzēti ikvienas grupas apstākļi
iespējamais vācu iestāžu atbalsts un nepieciešamais papildu at
balsts no organizācijas aprūpes līdzekļiem. Šī kartotēka un vadlī
nijas bija teicams palīgs labākai darba izkārtošanai Vācijā.
PALĪDZĪBAS SNIEGŠANAS VEIDI
Pēc izceļošanas no Vācijas un DV organizācijas darbības uzsāk
šanas vai visās brīvās pasaules valstīs, kur dzīves vietu raduši mūsu
tautieši, radās nepieciešamība domāt ne tikai par organizācijas
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organizātorisko uzbūvi, bet arī meklēt labākos veidus palīdzības
sniegšanai. Darbs zināmā mērā bija pārkārtojams. Izceļošanas pro
cesā izveidojās pabalstu saņēmējas valstis (Vācija un Austrija) un
līdzekļu devēji — izceļotāji. Kā līdzekļus labāk novadīt pabalstu
saņēmējiem? Pirmajā laikā praktizēta „krusttēvu institūcija”. Tas
nozīmēja, ka atsevišķi cilvēki vai grupas apņēmās gādāt par atse
višķiem aprūpējamiem un to ģimenēm, vai arī izveidojot atsevišķas
palīdzības akcijas sevišķiem gadījumiem (Anglija — medikamen
ti, apģērbi, pārtika). Šī pasākuma labās puses bija, ka pabalsta
saņēmējs bija pastāvīgā saskarē ar atbalstītājiem un norēķinājās
ar savām pateicības vēstulēm. Pastāvēja arī sirsnīgas saites tieši
starp atbalstāmo un atbalstītājiem. Bija gan paredzēts, ka izziņas
par aprūpējamiem, palīdzību uzsākot, jāizprasa no aprūpējamā
zemes DV un tiem arī jāziņo par sniegtā atbalsta lielumu, bet ne
vienmēr tas tika ievērots. Dažu valstu DV praktizēja jauktu veidu,
t. i., kā krusttēvu pasākumu, tā arī līdzekļu pārsūtīšanu saņēmējas
zemes DV valdei, uzticot sadali tai. Radās palīdzības sniegšanas
vajadzības arī ieceļotāju valstīs. Radās vajadzība pēc darbības
saskaņošanas arī aprūpes laukā. Tā šī apsvēruma rezultātā 1954.
gadā DV CV pieņēma „Vadlīnijas organizācijas darbības saska
ņošanai”, kuŗās par aprūpi 7. nodalījumā lasāms:
1. DV aprūpes darbs izteicas materiālā, morālā un kultūrālā
aprūpē. Aprūpes darbu vada un mērķtiecīgi izkārto zemju
valdes, jo cieši sadarbojoties ar nodaļām un kopām.
2. Materiālās aprūpes darba labākai pārskatāmībai tas centrā
lizējams, pie zemju valdēm iekārtojot aprūpējamo kartotēku.
Par zemēm, kur DV nodaļas nepastāv, aprūpējamo kartotēku
ved DV CV.
3. Kādas citas zemes aprūpējamo materiālam atbalstam pare
dzētos līdzekļus attiecīgās zemes valde nodod DV CV tālā
kai sadalei par labu tām zemēm, kuŗām pabalsti visvairāk
vajadzīgi. Zemes, kas saņēmušas citas zemes pabalstus, dod
pēdējai norēķinus.
4. Zemes, kur zemju valdes saimnieko saskaņā ar iepriekš sa
stādītu budžetu, aprūpes līdzekļi kā savai, tā citām zemēm
jāparedz budžetā. Apstiprinātie budžeti piesūtāmi DV CV.
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Ar šīm vadlīnijām tika rasta darbības saskaņošana aprūpes lau
kā visas organizācijas mērogā un pāreja uz centrālizētu aprūpi.
Tas bija vajadzīgs, jo kas var labāk pārzināt aprūpējamā vajadzī
bas, kā tuvumā dzīvojošie. Ar to nav apstrīdēta pabalsta lūdzēju
norādīto nepieciešamību vajadzība un ticamība, bet cilvēki ir da
žādi un dažādas pieejas vajadzībām. Ar centrālizēto aprūpes ievie
šanu līdzekļu devējiem gan atkrita ikreizējās sirsnīgās pateicības
vēstules, bet palika morāls gandarījums, ka līdzekļu sadale izkār
tota pārskatāmāk un taisnīgāk. Vadoties ar šo CV lēmumu, arī
DV zemes pārslēdzās uz centrālizētu aprūpi savas zemes latviešu
aprūpes ziņā.
Palika vēl dažas neskaidrības un saskaņošanās pa DV zemēm
attiecē pret līdzekļu šķirošanu organizācijas un aprūpes līdzekļos,
jo atsevišķas zemes rīkojās dažādi. Šo robu aizpildīja „Noteikumi
DV organizācijas darbībai” 1960. gadā, kuŗos 9. nodalījumā par
līdzekļiem un to izlietošanu minēts:
64. pants. Pēc ieņēmumu avotiem un izlietošanas veidiem lī
dzekļi sadalās 2 grupās: a) organizācijas un b) aprūpes. Katra
līdzekļu grupa grāmatojama atsevišķi. Līdzekļu pārskaitīšanu
var izdarīt no organizācijas līdzekļiem uz aprūpes līdzekļiem,
bet nekad otrādi.
67. pants. Aprūpes līdzekļus veido: a) biedru un citu personu
ziedojumi aprūpei, b) ziedojumu vākšanas akcijās saziedotie
līdzekļi dažādiem aprūpes veidiem vai speciāliem gadīju
miem, c) līdzekļi, kas pārskaitīti no organizācijas līdzekļiem
un d) aprūpes brīvo līdzekļu noguldījumu procenti.
68. pants. Aprūpes līdzekļi izlietojami vienīgi aprūpei un sa
skaņā ar ziedotāju ikreizējiem norādījumiem.
Īstenībā arī pirms tam aprūpei saziedotos līdzekļus izlietoja
tikai aprūpes vajadzībām, bet, precīzējot to noteikumos, skaidrāk
norādīta iegrāmatošanas kārtībā.
PALĪDZĪBA DZIMTENĒ UN IZSŪTĪJUMA VIETĀS
Dibinot DV organizāciju, mēs neiedomājāmies, ka mūsu dar
bība izvērtīsies tik plaša. Katrs nodzīvotais gads uzlika jaunus
pienākumus un nevarējām no tiem atteikties, jo tie likti organi¬
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zācijas darbības pamatā. Bija apzināts brīvā pasaulē dzīvojošo cīņu
biedru, viņu piederīgo un pārējo tautiešu stāvoklis un vajadzības.
Tika darīts viss iespējamais, cik līdzekļi atļāva, lai viņu stāvokli at
vieglinātu.
DV organizācija zināja, kāds liktenis piemeklējis varonīgos Kur
zemes cīnītājus un pārējos tautiešus kā izsūtījumā, tā apspiestībā.
Viņi bija iznesuši un arvien vēl nesa smagāko dzīves krustu. DV
organizācijai bija vairāk nekā morāls pienākums saviem bijušajiem
cīņu biedriem un viņu piederīgajiem palīdzēt, jo bieži vien viņiem
bijām pateicību parādā par savu veselību un dzīvību, nemaz neru
nājot par kādreizējo biedriskumu un draudzību, kas slēgta kaŗa
laukos.
Tika pētīti visi veidi un iespējas, lai viņus atcerētos un sniegtu
palīdzīgu roku. Uzdevums, ievērojot apstākļus, nebija no viegla
jiem. Pamazām tas sāka risināties. 1955. gada otrā pusē Latvijas
Sarkanajam Krustam sadarbībā ar DV, sagādājot adreses, izdevās
nosūtīt ar Vācijas karitātīvo organizāciju palīdzību uz Sibirijas
soda nometnēm lielāku skaitu sainīšu, izdevumus sedzot šīm orga
nizācijām. Šāda iespēja nepastāvēja ilgi, jo jau gada beigās sakarā
ar vācu gūstekņu atlaišanu vācu karitātīvās organizācijas akciju
pārtrauca.
Meklējot jaunas iespējas, 1956. gada sākumā izdevās vairākus
sūtījumus izkārtot no Zviedrijas ar Zviedrijas Sarkanā Krusta pa
līdzību. Par šiem sūtījumiem jau bija jāmaksā sūtītājiem pašiem.
Šis laiks tad arī uzskatāms kā palīdzības sākums, kas prasīja lī
dzekļus. Reizē pavērās iespējas sūtījumiem izsūtījumā un dzimtenē
trūkumā nonākušajiem ar iepriekš samaksātu muitu un citām
nodevām, kas nebija mazas (apm. 100% no sūtījuma vērtības).
Tas viss prasīja līdzekļus, un lai tos iegūtu, DV CV norādīja tos
vākt latviešu tautas lielās sēru dienas, 14. jūnija atcerei. Jāatzīmē,
ka ziedojumu vākšanas laiks un nosaukums bija labi izvēlēti, jo
pilnībā atbilda iegūto līdzekļu izlietošanas veidam.
Darba koordinēšanai un techniskai īstenošanai Zviedrijā nodi
binājās sadarbības komiteja, kuŗā DV organizāciju pārstāvēja DV
Zviedrijā. Sūtījumi caur sadarbības komiteju bija domāti visvairāk
deportētajiem un pārnācējiem no deportācijas vai vergu nomet
nēm. Šis palīdzības veids nebija atkarīgs tikai no līdzekļiem, bet
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prasīja lielu rūpi, apzinot personas, kas uz to tiesīgas. DV aktīvi
iesaistījās ne tikvien līdzekļu sagādē, bet arī palīdzības sūtījumu
pieteikšanā. Liels darbs tika veikts, kas lielā mērā materiāli un
morāli stiprināja sūtījumu saņēmējus. Dažam no saņēmējiem, kas
bija atgriezušies dzimtenē ar sabeigtu veselību, tas bija pēdējais
cīņu biedru sveiciens un noderēja pieklājīgākas apbedīšanas izkār
tošanai.
DV organizācijai bija morāls pienākums atbalstīt savu kaŗā
kritušo vai bez vēsts pazudušo cīņu biedru piederīgos, kaut arī
tie nebūtu bijuši izsūtījumā. Sakarā ar minēto CV daļēji jau kopš
1. 1. 59. g., bet pilnībā kopš 1. 7. 60. g. pārņēma DV sūtījumus
savā ziņā, uzticot technisko kārtošanu un norēķinus Zviedrijas
DV, kas šos uzdevumus ar labām sekmēm veica līdz 1. 1. 72. g.
Pēc tam šos pienākumus CV uzdeva ģenerālsekretāram.
Šim palīdzības veidam tautiešu atsaucības dēļ līdzekļu nekad
nav trūcis. Tā, piem, ja DV ASV pirmajā vākuma gadā varēja
uzrādīt tikai pie $2.000, 1972. gadā tas jau pārsniedza $8.000.
Katra DV zeme sirsnībā šai palīdzībai ir devusi iespējamo un
apstākļu robežās lielāko summu. Pat mazās DV zemes, ar dažu
desmit biedru skaitu, ir bijušas aktīvi talcinieki.
No šī palīdzības veida uzsākšanas līdz 1972. gada beigām DV
zemes sūtījumiem iemaksājušas $198.370. Šai laikā DV ir nosū
tījuši 2.858 sūtījumus $195.470 vērtībā. Tie ir sausi skaitļi pēc
nolēsēm, bet neaplēšama būs to vērtība saņēmēju morālai stipri
nāšanai.
Ja šī palīdzība sniegta un vēl tik plašos apmēros, tad nevar
paiet gaŗām pūlēm līdzekļu sagādē, lai to varētu reālizēt. Nekas
pats no sevis nerodas. Ir bijis daudz pielikto roku un ziedoto darba
stundu. Atsevišķu DV zemju devumi minētajai vajadzībai noapa
ļotos skaitļos:
DV ASV
$99.500
DV Austrālijā
34.100
DV Anglijā
20.750
DV Kanadā
20.350
DV Vācijā
14.500
DV Zviedrijā
6.400
Mazāko DV zemju vienības
2.770
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Ja nu viss tā veikts, tad nevar ar pateicību nepieminēt visas lat
viešu saimes brīvā pasaulē atsaucību ar ziedojumiem un sirsnīgās,
darbīgās organizācijas draugu — DV Zviedrijā — visus šos gadus
pieliktās rokas šo sūtījumu techniskā izkārtošanā. Šī palīdzības
veida darbs nav beidzies un turpinās.
Vēl jāpiemin, ka sadarbības komiteja Zviedrijā pavisam līdz
1972. gada 31. jūlijam uz Sibirijas sodu vietām un okupēto Latviju
nosūtījusi 2861 palīdzības saini. Sākuma gados (kamēr DV nebija
izveidota šā veida palīdzības nozare) lielu atbalstu sadarbības ko
mitejai sniedza arī DV organizācija.

JAUNATNES ATBALSTĪŠANA
DV organizācija jau no paša darbības sākuma nav sevi uzska
tījusi tikai par tradiciju un aprūpes organizāciju, jo jau dibināšanas
uzsaukumā par uzdevumu un pienākumu minēta aktīva piedalīša
nās latviešu tautas turpmākā likteņa veidošanā. Tas ir plašs jē
dziens un prasa tautas nākotnes apsvēršanu no dažādiem viedok
ļiem. Dibinātāji arī nedomāja, ka tikai viņi vien varēs sasniegt
savu lielāko mērķi — brīvību tautai un tēvzemei. Skati vērsās
uz mūsu tautas nākotni, mūsu jaunatni. DV visā savas darbības
laikā balstījuši jaunatnes aktīvitātes, veicinot tās palikšanu pie
savas tautas. Financiāli atbalstītas skolas, nometnes, dažādi kursi.
Bija jādomā arī par nākotnes kultūras un sabiedrisko darbinieku
sagatavošanu. Tie paši no sevis neradīsies. Tas viss prasīja līdzek
ļus. Kaut par to jau gādāja bērnu vecāki, dažiem tas materiāli
nebija iespējams. Vajadzēja atbalsta. Arī DV organizācijai nav
organizācijas līdzekļu pārpilnība, jo bez jaunatnes atbalsta tie ne
pieciešami arī citām darbības nozarēm. Šai sakarā CV 1969. gada
sēdē lēma:
„Lai veicinātu bērnu un jauniešu latvisko audzināšanu, ziņu
iegūšanu un paplašināšanu par savu tautu un tēvzemi, atļaut
no aprūpes līdzekļiem segt pilnībā vai daļēji, pēc nepiecieša
mības, to bērnu un jauniešu skolas naudu latviešu skolās, kur
sos vai nometnēs, kuŗu vecāki nebūtu spējīgi šos maksājumus
segt”.
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Ar šo CV lēmumu tika paplašināts aprūpes lauks, bet tā bija
apstākļu un mūsu tautas saglabāšanas nepieciešamība, skatoties
nākotnē.
Atbalstu kopsummu pilnībā nav iespējams konstatēt, jo katra
zeme savas jaunatnes darbu atbalsta pēc vajadzībām un jaunatnes
darba īpatībām, bet, pavirši lēšot, tā sniedzas pāri $400.000.00.
ASV DV vien jaunatnes vajadzībām savas darbības laikā izde
vuši $139.275.00, tātad seguši vienu trešo daļu no visa kopējā
devuma.

KĀ APRŪPES LĪDZEKĻI IEGŪTI UN
KUR TIE IZLIETOTI
Ir izmantoti visi iespējamie līdzekļu iegūšanas veidi. Pirmajā
darbības posmā tie visvairāk sastāvēja no ziedojumiem. Izceļo
šanas laikā un pēc tās, DV vienībām noorganizējoties citās valstīs,
ikvienā izmantoja vietējiem apstākļiem piemērotāko veidu —
biedru ikmēneša labprātīgos ziedojumus aprūpei, krājkasītes, zie
dojumu markas, sarīkojumu atlikumus ar aprūpes raksturu, pār
skaitījumus no organizācijas līdzekļiem un atsevišķiem gadījumiem
vāktus ziedojumus. Plašāk darbu ievadīja ar Ziemas svētku zie
dojumu vākšanas akcijām, kad organizācija griezās pēc atbalsta
arī pie pārējiem tautiešiem. Sākot palīdzības sniegšanu dzimtenē
un izsūtījuma vietās, tika noorganizēta 14. jūnija akcija. Abu
pēdējo akciju īstenošanā DV savās zemēs lieto apstākļiem izdevī
gāko ziedojumu vākšanas veidu. Ar prieku jāliecina, ka ne tik
vien pašu biedru, bet arī pārējo tautiešu atsaucība bijusi ļoti laba
un ar augošu tendenci, kas norāda uz DV darba aprūpes laukā
atzīšanu un uzticību. Šīs divas ziedojumu vākšanas akcijas vēl
arvien turpinātas visās zemēs. Pat Vācijā, kur pēc izceļošanas pali
ka tautas fiziski vājākā daļa, apstākļiem uzlabojoties, tās sāktas
kopš 1958. gada ar labiem panākumiem. DV Anglijā pēdējos
gados, saimnieciski nostiprinoties, īsteno tikai 14. jūnija akciju,
bet pārējos aprūpes līdzekļus gūst no saimniecisko uzņēmumu
peļņas un biedru maksām.
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Liels darbs paveikts pagājušajos gados. Savākts un izlietots
ievērojams daudzums līdzekļu. Pilnīgi saprotami, ka lielākais lī
dzekļu devums ieplūdis Vācijā. Līdz naudas reformai, t. i., 1948.
gada jūlijam, tur izlietotas RM 1.359.714,93, bet pēc tās līdz
1972. gada beigām DM 2.211.644,17. No šīs summas: citu zemju
DV devuši DM 1.610.469,91, sardžu un darba rotas — DM
544.021,88 un pašā Vācijā savākti ziedojumi DM 57.152,38.
Līdzekļus visvairāk devušas lielākās DV zemes: ASV, Anglija,
Austrālija, Kanada, Zviedrija, bet arī mazās zemes ir pielikušas
savu roku.
Otra zeme brīvajā pasaulē, kurp plūduši DV aprūpes līdzekļi,
ir Austrija. Šī zemes latviešu aprūpētāji ir bijuši DV ASV un DV
Austrālijā, kaut ar atsevišķiem sūtījumiem dažkārt piedalījušās arī
citas zemes. Austrijas tautieši līdz 1972. gada beigām atbalstīti (no
apaļotos skaitļos) ar $21.750.
Atsevišķos gadījumos atbalstīti tautieši arī citās valstīs, kur
vai nu nedarbojas DV organizācija, vai, ja darbojas, tai pietrūkst
savu aprūpes līdzekļu. Tā no DV ASV pārskatiem redzams, ka
līdz 1972. gada beigām šādiem gadījumiem izlietoti $8.345.
Gadiem paejot, auguši aprūpes izdevumi arī pašu zemēs. Tas
arī pilnīgi saprotams. Ja izceļošanas periodā visi vēl bija jaunāki
un darba spējīgi, tad pēdējos gados rodas vairāk darba nespējīgo,
klizmas ar veselību, dažās valstīs lieli ārstēšanās izdevumi un citi
negadījumi, kam nepieciešama palīdzība. Tā DV ASV līdz 1972.
gada beigām no kopējiem aprūpes līdzekļu izdevumiem $451.245
ASV izlietojuši $142.000. Līdzīgs stāvoklis arī Anglijā—pāri par
28.000 angļu mārciņu izdevusi tikai zemes valde, nerēķinot nodaļu
un vanadžu komiteju piešķīrumus. Līdzīga aina arī citās valstīs.
Ja izlietoto līdzekļu daudzumu rāda grāmatvedības un kases
grāmatas, naudas vērtībā nebūs aplēšami nobrauktie attālumi un
ziedotais laiks apmeklējumiem slimnīcās, mājās pie ilgstoši sli
miem, invalidiem, ar kādu ziediņu vai mazu veltīti, lai viņi nejustos
aizmirsti un saņemtu morālu stiprinājumu, arī kaŗā kritušo vecāku
apmeklējumi Ģimenes dienā. Viss tas liecina par organizācijas
darbu pagājušajos gados. Daudz pūļu un izdomas līdzekļu sagādē
ielikuši organizācijas biedri, bet nekad neaizmirsīsim, ka visa
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trimdas latviešu saime šo darbu balstījusi ar savu atsaucību un
ziedojumiem. Ja šī atsaucība ir bijusi laba, tas liecina par stāvokļa
izpratni un uzticību DV darbam. Ikviena bēdas un negadījumi ir
mūsu visu bēdas, un to mazināšanā mēs pieliekam savu palīdzīgo
roku.
Ja kāds darbs padarīts, vai ar sekmēm darīts ilgāku laiku, darī
tāji paši darba un pienākumu steigā veikumus dažreiz pilnībā
neapzinās. Zinām, kāds stāvoklis bija, organizāciju dibinot —
tikai nepieciešamības apziņa un apņemšanās. Bija liela uzdrīkstē
šanās sākt to, kas prasīja lielu darbu. Vai darba steigā kādreiz
esam padomājuši, kā lietas būtu risinājušās, ja šādas organizācijas
nebūtu? Pats no sevis nekas neradās. Nebija arī pasaku rīkstītes,
ko pavīcinot, viss izkārtotos. Atlika darbs un apņemšanās uzņem
tos pienākumus pildīt, lai stiprinātu un vienotu ne tikvien bijušos
cīnītājus, bet arī pārējo trimdas saimi. Nāk prātā organizācijas
dibināšanas laikā iniciātoru grupas uzdevumā kpt. V. Akermaņa
publicētais raksts „Mūsu uzdevums”, kuŗā ir šādas rindas:
„Uz dzīvi mums jāgatavojas un dzīvē mums pašiem sava vieta
jāiekaŗo. Bez cīņas, bez pūlēm un bez sīksta darba mums ne
viens nekā nav devis.”
Ja šodien varam atskatīties uz paveikto un izdarīto, tad tas
lielā mērā tādēļ, ka esam sekojuši šim norādījumam. Paliksim tam
uzticīgi arī turpmāk, jo sīksta darba mums vēl daudz priekšdienām.
(DV darbības pārskati, 1945-1972, DV archīvs.)
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Jānis Rolavs
DAUGAVAS

VANAGU

PULKS

Nēsāt šo zīmi pie krūts —
Gods lai ir zvaigznes šīs trīs!
Likteņa vēji kad dūc,
Plosās kur naidi un vilts,
Pasargās tevi pie krūts
Daugavas Vanagu cilts.
Draugu, ar kuŗu tu gāji
Cīņā plecu pie pleca,
Tagad to neatstāji —
Rēta vēl nav tik veca.
Tiem, kam dzimtene svēta,
Jāiet plecu pie pleca!
Latvijas vārds top pelts. —
Pienākums svēts tev ir dots,
Ja vari būt tu tiem tulks;
Cīņā kopējā stāties,
Aiziet — kur Vanagu pulks!
Latvijas vārds top pulgots,
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Sabiedriski kultūrālie pasākumi
KOPĒJIE DARBI
Sabiedriski kultūrālais darbs DV organizācijā visvairāk norit DV
darbības zemēs.
DV organizācijā darbojas:
1958. g. 1960. g. 1963. g. 1969. g. 1970. g. 1971. g. 1972. g.

Koŗi

12

Teātŗa kopas
21
Bibliotēkas
41
Tautas deju kopas 10
Sporta kopas
28
Dažādas sekcijas
21
un kopas
ar dalībnieku
kopskaitu

13
21
44
7
24
37

14
22
35
9
52
44

16
19
48
14
51
62

21
21
46
12
62
41

21
19
45
15
53
45

22
19
42
16
48
46

1749 1816 2432 2676 2827 2415 2323

Grāmatu skaits bibliotēkās ir pieaudzis no 13.000 sākuma ga
dos līdz 19.000 (1972. gadā). Bez tam vēl DV organizācija atse
višķās darbības zemēs uztur vai palīdz uzturēt pāri par 40 papild¬
skolu, ik gadu ziedojot arī lielus līdzekļus Minsteres latviešu ģim
nazijas vajadzībām.
Minētajos pārskata gados notikuši šādi DV organizācijas sarī
kojumi:
1958. g. 1960. g. 1963. g. 1969. g. 1970. g. 1971. g. 1972. g.

Akti
Priekšlasījumi
Koncerti
Teātŗa izrādes
Dažādi

202
125
72
62
352

ar kopējo apmeklētāju
66.240
skaitu:
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210
119
72
57
434

187
114
67
59
421

185
144
107
59
500

196
159
93
43
519

188
140
101
46
534

125
143
71
47
540

64.700

69.160

71.508

69.300

75.492

79.00

DV Kanadā 1951. gada 28./29. jūlijā rīkoja pirmās latviešu
dienas, ietveŗot dziesmas (vīru ansamblis Kalvis), mākslas izstādi,
referātu (Dr. Alfrēds Valdmanis), sporta spēles un balli.
Šis sarīkojums nākošos gados pārkārtojās par DV jaunajā pa
saulē rīkoto 1. dziesmu dienu 1952. gada 6. septembrī Toronto,
un par 1. DV dienām, kuŗas DV Kanadā rīkoja 1954. gadā. Pēc
tam šo tradiciju pārņēma visas lielākās DV darbības zemes.
DV CV kultūras nozare arī pati centusies radīt dažus tīri glo
bālus pasākumus, piem., labāko kaŗa stāstu sacensības (1958.
g.), īslugu sacensības (1961. g.) un lugu sacensības sakarā ar
latviešu teātŗa 100 gadu pastāvēšanu (1968. g.). Abas pirmās sa
censības iedzīvināja DVM, bet pēdējo DV ASV un DV Kanadā
valdes. Arī lielās goda balvas 1971. gadā ierosināja DV CV kul
tūras nozare (DV globālo dienu laikā) un šīm balvām vajadzīgo
kopsummu ($3.000) sanesa visas DV darbības zemes. Bez tam

Pirmo DV Kanadā rīkoto latviešu dienu izstādes atklāšana. Sēž no kreisās
DV Kanadā priekšnieks K. Purmals, Latvijas ģenerālkonsuls Kanadā R. N.
Braisons, Dr. A. Valdmanis, B. Senkēviča, LBB redaktors Dr. H. Vītols.
Priekšā stāv informācijas nozaŗu vadītājs un latviešu dienu programmas sa
kārtotājs I. Jankovskis.
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DV pārstāvji aktīvi piedalījās (kā pārstāvji vai vadības amatos)
Raiņa un Aspazijas pieminekļa fondā (V. Janums, A. Bērziņš, V.
Māliņš, R. Čaks u. c.), un ja šim fondam izdevās atklāt pieminekli
mūsu tautas ievērojamākajiem dzejniekiem Kastaņolā, nez' vai tas
tik sekmīgi un ātri būtu izdevies bez DV organizācijas aizmugurē.

DV Kanadas valdes priekšsēdis P. Balodis pasniedz balvu tautu meitai par
labāko tautas tērpu 1. latviešu dziesmu dienās Kanadā 1952. g.

DV sabiedriski kultūrālo rosmju iedzīvināšanā visus DV CV
pastāvēšanas gadus kalpo DVM (sāka iznākt 1951. g.) un daļēji
arī DV sienas kalendārs (kopš 1961. gada Viļa Zobena redakcijā).
30
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Pirmās Daugavas Vanagu dienas DV organizācija rīkoja 1954. gadā Toronto, Kanadā.
Uzņēmumā vīru koris (kopkoris). Priekšā diriģents Voldemārs Linde.

Latviešu kaŗavīru vīru koris Dziedonis (Roberta Baloža koris) Zārstetē pēc
atbrīvošanas no Cēdelgemas 1946. gada pavasarī. Vidū diriģents Roberts
Balodis.

Lielākie DV CV kultūras nozares sarīkojumi globālā mērogā
bija pirmās un otrās DV globālās dienas, rīkotas sakarā ar DV
organizācijas 20. resp. 25. gadadienas atzīmēšanu, izvēršoties par
šo svinību centrālo daļu.
Pirmās globālās DV dienas rīkot Čikāgā ierosināja DV ASV
priekšnieks V. Hāzners 1964. gada DV CV sēdē, jo DV ASV valde
bija gatava uzņemties šo dienu rīkošanu, apstiprinot plašu rīcības
komiteju, kuŗai pamatsastāvu deva DV apvienība Čikāgā. Rīcības
komitejas priekšsēdis bija Augusts Vanags ar vietniekiem Uldi
Vītolu un Voldemāru Aparjodu, bet komitejā darbojās P. Ozoliņš,
J. Utināns, J. Pogenbergs, I. Priedulājs (finanču daļa un kase), K.
Vanags (programma un junda, (R. Ārums (informācija), J. Plū
me, E. Kupcis, T. Ozoliņš (abi pēdējie mūzikas un dziesmu kon
sultanti), A. Šīmanis, Olga Ozoliņa (dekorējumi un izstādes), L.
Rozentāle, E. Šmite-Rumicka, A. Eglājs, A. Zaube, V. Kupreičiks,
B. Ruskulis, R. Spuris, A. Pormalis, V. Lagzdiņš, A. Raidonis,
E. Kiršteins, K. Ķezbers, D. Vallena, F. Grīnbergs, V. Krāslavietis,
R. Čaks, L. Kalniņš, Millija Valtere, V. Dzelme.
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Augusts Vanags
(saukts Vanagu Vanags).

DV dienas risinājās 3. un 4. septembrī. Pirmajā dienā notika
šaušanas sacensības, atklāja gleznu un daiļamatniecības izstādi,
notika DV dienu oficiālā atklāšana, apvienota ar sieviešu kopkoŗa
koncertu, teātŗa izrāde un jaunatnes izkārtojumā — jaunatnes un
viesu satikšanās vakars.
Otrā dienā notika katoļu un luterāņu dievkalpojumi, rakstnieku
rīts, kaŗavīru daudzinājums, lielā junda, apvienota ar vīru kopkoŗa
un simfoniskā orķestŗa koncertu un beigās svētku balle ar tautas
deju uzvedumu ievadījumā.
Atklājot DV dienas un to atsevišķos sarīkojumus, pirmā DV
globālā lielsarīkojuma rīcības komitejas priekšsēdis Augusts Va
nags Hiltona viesnīcas telpās, kuŗā bija iekārtota gleznu un daiļ
amatniecības izstāde (pirms tam — šaušanas sacensības Milvoku
apvienības šaujamlaukā bija atklājis Uldis Vītols), apsveica kuplo
viesu saimi, izteicot prieku par atsaucību un uzmanību DV dar
bam.
DV pr-ks plkv. V. Janums atklāšanas runā pasvītroja: „Mēs paš
reiz necīnāmies ar šautenēm un zobeniem, bet ar propagandas iero
čiem. Pie tiem pieder arī mūsu kultūras sasniegumi brīvajā pasaulē.
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Esmu priecīgs, ka DV tagad šos mākslas krājumus parāda plašā
kai sabiedrībai. Daļa izstādīto darbu radusies gūstā, tie atspoguļo
mūsu cīņu par brīvo Latviju.”
Skates atklāšanā piedalījās arī Brīvās pasaules latviešu apvienī
bas un Amerikas latviešu apvienības pr-dis prof. P. Lejiņš, CV
vanadžu referente M. Ķeņģe, Komitejas Latvijas brīvībai pr-dis un
ASV DV pr-ks V. Hāzners, Austrālijas DV pr-ks J. Masulāns,
Zviedrijas — L. Talters, Anglijas DVF valdes prža vietn. J. Friš¬
valds, daudz citu ievērojamu DV darbinieku un latviešu mākslas
un kultūras pārstāvji. Viņus ar gleznu izstādes klāstu iepazīstināja
tās iekārtotājs, kādreizējais V. Januma pulka kaŗavīrs un Cēdel¬
gemas gūsta izcietējs gleznotājs Arnolds Šīmanis, bet ar daiļamat¬
nieku darbiem — skates iekārtotāja Olga Ozoliņa.
Gleznu skatē bija redzami gleznotāju — kādreizējo kaŗavīru I.
Bites, E. Damberga, O. Grundes, E. Kalmes, R. Veko un A. Šīma¬
ņa darbi. R. Veko darbi rādīja komūnisma upuŗus un liecināja,
ka arī mākslu var izmantot cīņai, skarbas un brutālas patiesības

Kalamazū DV apvienības dziedāšanas ansamblis 1963. gadā. No kreisās sēž:
G. Minka, E. Jansone, A. Ose, diriģents J. Zuika, koŗa priekšniece E. Ozola,
E. Zeimane, E. Paegle, otrā rindā — M. Žumbura, E. Kalniņa, A. Zuika,
I. Ose, Z. Ķestere, V. Zaķe, E. Lubava, B. Bendere, V. Butnere un L.
Krūmiņa.
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rādīšanai. A. Šīmanim bija plašs izteiksmīgu gūsta laika skiču
klāsts.
Jo plaši reprezentējās mūsu daiļamatnieku saime. Viņu darbu
daudzveidīgums liecināja par mūsu tautiskās mājas kultūras krāš
ņumu un gaumi, mūsu mūžvecās, bet joprojām jaunās lietiskās
mākslas tradicijām un sniegumiem. Skatē ar darbiem piedalījās
O. Grīns, K. Grencions, K. Kriķis, O. Kutcers, R. Pētersons, A.
Telle, V. Borgs, R. Druva, P. Kalnakmens, E. Kesnere, V. Mednis,
M. Štrauss, A. Apaļš, L. Dāboliņa-Tomasa, A. Graudiņa-Zadiņa,
O. Ozoliņa, E. Auziņš, A. Brastiņš, I. Kārkliņš, H. Lapiņš, J.
Oliņš, J. Kalniņš, E. Mednis, K. Ulmanis, J. Rīduss, M. Klāvsone,
P. Skrupšķele, B. Kiusals un O. Avotiņš.
Oficiālā svētku atklāšana Mather High vidusskolā pulcināja
vairāk nekā 1000 apmeklētāju. Rīcības komitejas pr-žav i e t n .un
Čikāgas DV ap-bas pr-ks Uldis Vītols viesus sveica DV saimes
vārdā, pēc tam svinīgā akta vadību pārņēma DV ASV pr-ks V. Hāz¬
ners. Pēc jaunā dziedoņa A. Oša ASV himnas priekšnesuma, ilgu
aplausu sumināts, svētku dalībnieku priekšā stājās DV pr-ks pulk
vedis V. Janums. Viņš sveica „no vecās Eiropas”, norādīdams, ka
daudziem ienaidnieka uzbrukumiem nav izdevies ielauzt ne mazāko
robu DV rindās.
„Mēs esam tikpat vienoti,” teica pulkvedis, „kā pirms 20 ga
diem, kad Cēdelgemā dibinājām mūsu organizāciju. Mūsu ienaid
nieka uzbrukumi mums dara tikai godu un apliecina, ka esam uz
pareizā ceļa. Mēs esam cīnījušies pagātnē, cīnāmies tagad un cīnī
simies nākotnē!” Atkal ilgie aplausi liecināja, ka pulkvedis savos
vārdos paudis arī klātesošo domas. Pēc tam pulkvedis, asistējot
V. Hāzneram, pie svinību dekorējuma centrā esošā 32. gren. pulka
kaujas karoga kāta piestiprināja piemiņas plāksnīti.
V. Hāzners nolasīja Latvijas sūtniecības Vašingtonā vadītāja
Dr. A. Spekkes apsveikumu, kuŗš pats slimības dēļ nebija varējis
ierasties.
BPLAs un ALAs valdes pr-dis prof. P. Lejiņš apsveikumā
norādīja, ka pēc gadiem, kad rakstīs Latvijas vēsturi, nevarēs aiz
mirst, ko daļa latviešu tautas locekļu — trimdinieki darījuši savas
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tautas labā. Viņš cildināja latviešu trimdinieku vienreizējo uzticību
latviskajiem ideāliem, kas apliecināta jau 25 gadus. Šai uzticībai
labs piemērs ir DV, ar savu spēku un disciplīnu būdami labs pa
raugs citām latviešu organizācijām.
Kanadas latviešu nacionālās apvienības valdes pr-dis J. Niedra
teica: „Mūsu pienākums šai brīdī ir izteikt pateicību bijušajiem

Kanadas DV teātŗa 15 darbības gadu jubilejas izrāde notika 1965. gada
novembrī Toronto, uzvedot J. Raiņa Zelta zirgu. Uzņēmumā izrādes da
lībnieki. Pirmās rindas vidū režisors F. Lintiņš un DV teātra vadītāja Inta
Purva.

cīnītājiem un apliecināt viņiem mūsu cieņu un uzticību. Palieciet
tie paši vecie DV, kamēr mūsu dzimtene Latvija kļūs atkal brīva
un laimīga.”
Vēl DV saimi sveica LSCS prezidente R. Priedkalne, Čikāgas
LOA priekšsēdis V. Landmanis (pastāstot, ka Rīgas komūnisti rak
stījuši vadītājām Čikāgas pilsētas amatpersonām lūgumus aizliegt
šo sarīkojumu! Protams, ka pilsētas administrācija un policijas
pārvalde šos „ieteikumus” ignorējušas), LKOK biedrības vārdā J.
Ruģēns, DV CV vanadžu lietu referente M. Ķeņģe, bet no DV
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zemēm J. Masulāns (Austrālija), L. Talters (Zviedrija), E. Krūka
(Kanada), J. Frišvalds (Anglija).
Pēc tam DV ASV priekšnieks V. Hāzners norādīja, ka tāgada
Apspiesto tautu nedēļā godināti visi kaŗavīri, kuŗi par brīvību
atdevuši dzīvību. Sevišķs godinājums rādīts mūsu tautietim kpt.
K. Lubavam, kuŗš krita Vietnamā 1966. g. 7. februārī — viņam
piešķirts pēcnāves atzinības raksts un medaļa. V. Hāzners aicināja
godināt visus kritušos latviešu kaŗavīrus un kpt. Lubava mātei
nodeva piešķirtos godinājumus.
Rakstveida sveicienus bija sūtījuši nesen no Latvijas izkļuvušais
un padomju vergu nometnes pārdzīvojušais neatkarības cīņu varo
nīgais partizānu komandieris pltn. A. Aparnieks, Latvijas pārstā
vis Rietumvācijā R. Liepiņš, ALJAs valdes priekšsēdis Dz. Bēr
ziņš, LKOK biedrības priekšnieks ģen. J. Priede, ģen. J. Lavenieks,
pulkveži A. Krīpens, A. Silgailis un A. Plensners, strēlnieku pār
stāvis pltn. E. Mednis un citi.
Atklāšanas akts beidzās ar sieviešu kopkoŗa koncertu, korī dzie
dot 80 dziedātājām.
Tās pašas dienas vakarā notika A. Brigaderes Lolitas brīnum
putns izrāde un vakarā — jaunatnes sarīkojums.
Šaušanas sacensībā izcīnīja DV ASV meistartitulus. Sacensības
vadīja Ž. Butkus.
Svētku otru dienu DV saime sāka ar dievkalpojumiem. Luterāņu
dievkalpojumu vadīja prāv. J. Turks, svētrunu teica archibīskaps
A. Lūsis, bet dievkalpojumā piedalījās visu triju Čikāgas draudžu
mācītāji — A. Rautenšilds, G. Straumanis un A. Sudārs. Katoļu
dievkalpojumu vadīja Dr. St. Škutāns, svētrunu teica prāv. N.
Trepša.
Starplaikā vanadzes pulcējās īpašā sanāksmē, kuŗu vadīja ASV
vanadžu priekšniece V. Freija, bet M. Ķeņģe referēja par paveikto
un turpmāk darāmo darbu. Sanāksmē piedalījās arī Kanadas va
nadžu priekšniece M. Jonāne, Austrālijas — V. Kance un Zvied
rijas — G. Kalnīte.
Rakstnieku cēlienā piedalījās tikai bij. kaŗavīri - rakstnieki un
dzejnieki. To ievadot klausītāju pārpildītajā zālē, rīcības komitejas
pr-dis A. Vanags iepazīstināja ar Austrālijas DV pr-ku J. Masulā¬
nu, kuŗš teica īsus sarīkojuma ievadvārdus:
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„Ja pēc gaŗāka pārgājiena ierinda sāk pagurt un kājas vairs
nesoļo rakstā, tad dziesma padzen nogurumu un palīdz ieturēt
kopsoli. Arī mēs svešuma ceļos palaikam pagurstam, bet kopīga
pulcēšanās un svētki mums palīdz pagurumu pārvarēt. To palīdzēs
arī šis rakstnieku cēliens!”
Rakstnieku cēliena vadību pārņēma dzejnieks V. Krāslavietis,
V. Nollendorfs nolasīja dažus Edm. Zirnīša un V. Pelēča dzejoļus,
E. Kalme stāsta fragmentu par 15. divīzijas kādreizējām cīņām.
Kaŗavīra atmiņu skicējumus interesantā kompozicijā lasīja arī A.
Ruņģis, kādu leģendu — A. Rubulis, bet dzeju J. Rumpēteris, O.
Cakars un K. Zvejnieks - Kurbads.
Rakstnieku cēliena otrā posmā dzirdēja V. Krāslavieša dzeju
autora skandējumā, pēc tam rakstnieks J. Klīdzējs runāja par ideo
loģijām, kas okupē mūsu dvēseles, norādot, ka mūsu dvēseles
šobrīd ir vienīgā brīvā territorija kā trimdā, tā dzimtenē, pasvītro
jot, ka kādreizējie kaŗavīri — tagadējie vanagi, no nebrīvības iz
veduši 120 tūkstošus trimdinieku.

Milvoku vanadžu dziedāšanas ansamblis 1968. gadā.
vadītājs V. Aparjods.
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Pa kreisi mūzikālais

Svētki kulminējās Lielajā jundā Čikāgas operas zālē. Kad svinīgā
klusumā izskanēja jundas ievadtaurējums, skatuvē uznesa DV ap
vienību/nodaļu karogus un pa vienam to valstu karogam, kuŗās
darbojas DV un kuŗu pārstāvji piedalījās šai sarīkojumā. Karogu
centrā novietoja 32. gren. pulka kaujas karogu. Divu zēnu, kas
simbolizēja mūsu jaunatni un nākotni, pavadīts, ieradās plkv. V.
Janums, kuŗš uzklausīja DV dienu rīcības kom. pr-ža A. Vanaga
ziņojumu. Kad bija atskanējusi pulkveža atbilde jundītājam, svi
nīgu deklarāciju nolasīja DV ASV pr-ks V. Hāzners.

DV apvienības Čikāgā vanadžu dubultkvartets.

Jundas norisi bija iecerējis un izkārtojis Kārlis Vanags.
Pēc V. Hāznera lasījuma baritons Dr. J. Kļaviņš nodziedāja
ASV himnu, bet visi klātesošie Latvijas himnu un „Dievs Kungs
ir mūsu stiprā pils”.
Tad sākās vīru kopkoŗa, simfoniskā orķestŗa un solistu koncerts
Bruno Skultes un Jāņa Kalniņa vadībā. Viņi arī šim koncertam
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bija īpaši komponējuši divas kantātes, ar kuŗām DV savas organi
zācijas jubilejā kuplināja latviešu mākslas un kultūras pūru.
Svētku ballē krāšņajā Konrada Hiltona viesnīcas balles zālē
plauka draudzība un dzirkstīja prieks. Deju un draudzības stundas
ievadīja tautas deju lieluzvedums, kuŗā V. Dzelmes vadībā pieda
lījās E. un V. Dzelmes (Čikāga), Mineapoles, Ročestras un Mil¬
voku DV ap-bu tautas deju kopas. Dejām klaviermūziku spēlēja
Ilze Šīmane, bet balles deju orķestri vadīja E. Jansons. J. Plūmes
vadītais Čikāgas jauniešu pulciņš iepriekšējā vakarā daudzus bija
pulcējis deju priekiem Teutonia kluba telpās.
Svētku centrā, Hiltona viesnīcā, DV dienās plīvoja liels Latvijas
karogs, ikvienam atgādinot kādu postā un nebrīvībā smokošu zemi
un tautu.

Sv. Katrīnas DV nodaļas dziedāšanas ansamblis Senatne.
Vidū diriģents V. Rundāns.

Svētku viesu un ciemiņu bija daudz. Tie šķērsoja jūras un oke
nus, pulcējoties no tuvienes un tālienes, lai šais dienās justu lat
visko siržu kopīgos pukstus ar daudziem citiem ideju draugiem
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un trimdas līdzgaitniekiem. No aizjūras viesiem pirmie ieradās
Anglijas pārstāvji — M. Ķeņģe un J. Frišvalds. Austrālijas DV
pr-ks J. Masulāns ceļā no Sidnejas līdz Čikāgai bija pavadījis divas
naktis un vienu dienu. Austrāliju vēl pārstāvēja vanadžu pr-ce V.
Kance. Ar nokavēšanos ieradās lidmašīna no Eiropas, atvezdama
DV augstāko vadību — plkv. V. Janumu, CV sekretāru A. Bēr
ziņu, Vācijas LCP priekšsēdi O. Mazarkevicu (viņš vadīja arī DV
jaunatnes nozari), Zviedrijas DV priekšnieku L. Talteru, CV locek
li A. Oši un citus. Prāva bija Kanadas delegācija ar E. Krūku
un M. Jonāni vadībā un DV ASV saime „no krasta līdz krastam”.
Ceļā uz Vietnamu bija iegriezies arī ASV bruņoto spēku kpt. V.
Kukainis, un daudzo ciemiņu vidū redzēja arī vairākus mūsu izci
los gara un kultūras darbiniekus.
Kopskaitā svētku sarīkojumus apmeklēja pāri par 9.000 personu.
Rīcības komiteja ar nenogurdināmo „Vanagu Vanagu” bija vei
kusi neizstāstāmu darbu, kas arī vainagojās jaukiem panākumiem.
Svētkus uzņēma filmā A. Virsnieks. Svētku vadonis bija techniskā
un satura ziņā redaktora Friča Grīnberga darbs.
Šo DV dienu norise plaši atspoguļojās mūsu presē, sevišķi Laikā,
Latvijā Amerikā un DVM. Bet bija arī raksti Austrālijas Latvietī,
Londonas Avīzē un Latvijā.
Režisors A. Rubenis bija rakstījis recenziju par Lolitas brīnum
putnu:
„DV Milvoku teātŗa kopa DV dienu ietvaros 3. septembrī Čikā
gā M. Valteres-Einbergas režijā izrādīja A. Brigaderes pasaku
lugu Lolitas brīnumputns. Uzveduma sagatavošanā piedalījās pāri
par 40 dalībnieku, to vidū arī čikāgieši. Uzvedums iepriecināja
kuplu skatītāju saimi.
Vecas dziesmas ietērpšana jaunās skaņās Lolitas brīnumputna
uzvedumā velti meklējama efektos vai jauninājumos teātŗa darbā.
Jaunā skaņa ir tā kuplā jauniešu saime, kuŗas zīmē notika uzve
dums, vecās un vidējās paaudzes aktieŗiem piedaloties galvenajās
lomās. Lielajai skatītāju saimei priekšā celtais darbs ar savu nozī
mību kalpo nacionāliem uzdevumiem — jauniešu iesaistīšana lat
viskās dzīves pārdzīvojumā, iemācot latviešu valodu, iepazīstinot
ar latviešu drāmu un pašu teātŗa darbu, radot kopības un valodas
izjūtu, ir svarīgs un vienreizējs solis šajās DV dienās. Režisores
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Valteres vispirmais nopelns ir iedrīkstēšanās iesaistīt jaunatni
nākošās Latvijas cīnītāju rindās arī tik augstos svētkos, palīdzot
jaunatnei meklēt brīnumputnu, par k u ŗ u Anna Brigadere runā
savā lugā.
Brigadere stāsta par prinča Aļņa augšanu uz pilnību. Visa
pasaka ir prinča ceļojums uz Brīnumzemi atrast mistisko putnu,
kas aklos dara redzīgus un bagātus. Atrast putnu un izvilināt viņa
dziesmu spēj tas, kuŗš, paturot skaidru sirdi, atdod sevi visu mērķa
sasniegšanai.
Lugas darbības ietvarā režija izcēlusi svarīgākos un nozīmīgākos
notikumus: karaļdēlu aiziešana meklēt brīnumputnu, piedzīvojumi
satiekoties Sakārnīša mežā un Tumsta krogū, ierašanās Lolitas
pilī, putna iegūšana un pārnešana mājās. Brīnumputns ir cilvēka
gudrība atrast mūžīgās gara vērtības un dalīties ar tām”.
Tālāk recenzents piezīme, ka tēlotāju latviešu valoda bijusi
nevainojama, sevišķi izceļot jauniešus viņu lomās.

Apvienotais Daugavas vanadžu koris dzied Čikāgā pirmo globālo DV dienu
atklāšanas aktā 1966. gada 3. septembrī. Diriģē Jānis Zuika.
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Dekorācijas un tērpu metus bija darinājusi Maija Gruzīte. Jānis
Mintiks bija gaismu meistars, bet dejas iestudējusi Stanislava Grau
diņa; mūzika — Andreja Jansona, skatuves meistars — Volde
mārs Šamilis, skaņu meistars — Rūdolfs Kalnmals, teātŗa admi
nistrātors — Arnolds Skraucēns.
Recenziju par DV dienu koncertiem bija rakstījis Ed. Ramats.
Sieviešu kopkoŗa diriģenti bija Jānis Zuika un Teodors Ozoliņš,
pie klavierēm V. Treimanis. Šī bija pirmā reize DV organizācijas
dzīvē, kad tās sarīkojumos uzstājās tik kupls sieviešu koris.
Vīru koŗa un simfoniskā orķestŗa koncertā diriģēja Bruno
Skulte un Jānis Kalniņš, solisti bija Voldemārs Rušēvics (vijole)
un Jānis Kļaviņš (baritons).
Vīru korī dziedāja ap 100 vīru un šis koncerts arī palika „lik
tenīgs” DV vīru koŗiem: pēc tam nekad vairs nav izdevies sapul
cēt kopkorī 100 vīru.
Recenzents par koncertiem raksta:
„Sieviešu koŗa programmu ievadīja J. Norviļa dziesmas „Dod,
Dieviņi, kalnā kāpt (t. dz.) un „Papardes zieds” (J. Ziemeļnieks),
Jāņa Zuikas vadībā. To atskaņojumi saistīja ar skaisti klusinātu
dziedājumu, kas labi izcēla dziesmu rezignēto noskaņu. Tāpat
risinājās V. Ozoliņa „Naktī, dziļā naktī” (Aspazija), ar sonoriem
otro altu zemākajiem toņiem nobeigumā. Iespaidīga bija J. Grau¬
biņa sabalsotā „Maza biju”, ar caurkomponēto melodiju. Abās
dziesmās dominēja klusināti toņi. Citāda rakstura ir V. Dobro¬
voļska komponētā „Es nešaubos” ar V. Hermanes tekstu, veltīta
Daugavas vanadzēm. Patētiskais saturs dzīvi izcelts kustīgās melo
dijās un raksturīgos harmonizējumos. Tas prasa zināmu piepūli,
ko koris ar diriģentu T. Ozoliņu bija ielikuši dziesmās sekmīgam
un skanīgam atskaņojumam. Klausītāju atsaucība bija dzīva; sumi
nāja klātesošo komponistu un dzejnieci.
Otrā programmas daļā skanēja dziesmas ar pacilātāju, gaišu
izskaņu — J. Norviļa „Nost reiz metīšu” (Ed. Veidenbaums); A.
Ābeles — „Bēgļa ilgošanās” (Anna Zuika) un Aldona Kalniņa
„Latgalē” (Kaldupe). Atskaņojumi J. Zuikas vadībā raisījās viegli,
pacilāti, ar kupliem dinamiskiem kontrastiem. Braši izskanēja A.
Kalniņa „Latgalē”; to atkārtoja.
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Koncerta beigās dzirdējām V. Ozoliņa „Vasara” (V. Toma) un
„Es tēvu zemei noliecos” (Andr. Eglītis), abas klasiskā apdarē,
kustīgām melodijām un gaišām harmonijām, kas pacilā un aiz
rauj. To arī panāca koris T. Ozoliņa vadībā. Koncertu beidza ar
I. Ramiņa miniatūrkantāti — „Vanaga piedzimšana” (V. Krāsla¬
vietis). Komponists Ramiņš melodijās un klavieŗu partijās labi izcē
lis drāmatisko saturu, veltījot īpašu uzmanību iestarpinātajai vijoles
melodijai. Iespaidīgu kāpinājumu kantāte sniedza nobeiguma kla
vieŗu partijā. Vijoles solo spēlēja komponists ar pievilcīgu, glāstošu
toni.
Kantāti vadīja diriģents T. Ozoliņš. Atskaitot kādu kļūmi
tempos, atskaņojums ritēja gludi, pacilāti. Jāatzīmē pianista V.
Treimaņa spēlētā iezīmīgā klavierpartija, kas kupli izcēla kantātes
drāmatisko saturu. Aplausi bija dzīvi un plašo dziedājumu atkār
toja.
Vīru kopkoŗa un simfoniskā orķestŗa koncerts pieskaitāms izci
lākajiem notikumiem mūsu mūzikas dzīvē.
Divi lielu mūzikas formu pirmatskaņojumi — Jāņa Kalniņa
„Gaŗā nakts” un Bruno Skultes „Lielā junda” korim, solo un sim
foniskam orķestrim ir ieguvums mums un nākošām paaudzēm.
Programmu ievadīja apvienotie vīru koŗi Bruno Skultes vadībā
ar J. Norviļa pazīstamo Aglonu (A. Ancāns), kas kā lūgšanā aiznes
klausītāju pāri pār Latgales ezeriem, kalniem. Priekšnesumā risi
nājās pievilcīgs pianissimo, ar pakāpeniskām skaņu gradācijām
dziesmu beidzot. To pašu Skulte panāca J. Straumes patētiskajā
dziesmā „Pie Baltijas jūras.” Dinamiskie kontrasti, ritmu precīzi
tāte un tīrskanība bija principi, kas izcēla dziesmu atskaņojumu
vērtību. Paša Skultes „Karogs jānes atpakaļ”, H. Pavasara „Lāč¬
plēša sauciens”, Ābeles „Redz’, kur jāja” . . . un citas dziesmas
gribējās dzirdēt vēl un vēl. To panāca diriģenta prasme, neatlaidība
un saprašanās ar dziedoņiem. Vīru koŗa balsis skanēja dzidri un
saliedēti.
Otra programmas daļa sākās ar J. Vītola „Drāmatisko uvertīru”
B. Skultes vadībā. Satura ziņā šis ir viens no J. Vītola ievērojamā
kajiem darbiem, tas sākas ar lēnu, episka rakstura ievadu, kas
vēlāk pāriet drāmatiskos uzliesmojumos ar plašu izskaņu. Skultes
44

vadībā darbs guva iespaidīgu iztulkojumu, par to atzinība arī
koncertmeistaram V. Rušēvicam.
Pēc tā atskanēja B. Skultes „Lielā junda”, pirmatskaņojums
solo, vīru korim un simfoniskam orķestrim komponista vadībā.
Kantāti ievada trauksmes signāli, tiem seko vīru koŗa dziedājums
ar klusinātu orķestŗa pavadījumu, kas pieaug ar dziedājuma (zvē
resta) paplašināšanos. Orķestŗa starpspēlē skaisti ievīti mūsu him
nas motīvi. Baritona solo un koŗa pavadījumiem orķestrī izmantots
skaists skaņu kolorīts. Ar korāli (vīru koris) „Dievs Kungs ir mūsu
stiprā pils” sākas aicinājums un kāpinājums, kur korim grūti sacen
sties ar pilna orķestŗa spēku, bet tas vairo iespaidu un pacilātību.
Noturīgi bija baritona J. Kļaviņa dziedājumi, kaut viņa spēcīgais
baritons vietām pazuda orķestŗa sabiezinātajā skaņu rakstā. Savu
darbu Br. Skulte vadīja aizrautīgi un izpelnījās spēcīgus aplausus.
Cita rakstura ir A. Ābeles „Stāsts vijolei” orķestŗa pavadījumā.
To atskaņoja prof. V. Rušēvics, iejūtīgi izceļot sava instrumenta
samtaino skaņu. Orķestŗa pavadījumi labi piekļāvās solo partijai.
Diriģēja B. Skulte.
Jāņa Mediņa „Meitu un puišu dejas” orķestrim ar pazīstamiem
tautas deju motīviem Skultes vadībā bija klausītājiem kā sveiciens
no dzimtenes.
Otrs šī vakara pirmatskaņojums bija Jāņa Kalniņa kantāte
„Gaŗā nakts” korim, solo balsij un orķestrim. Īpatnējo (V. Tomas)
dzejoli par mūsu brāļiem un māsām tundrā, svešās zemēs, kom
ponists atjautīgi ietvēris skaņās, izmantojot visas vokālās un instru
mentālās iespējas.
Kalniņš mīl sabiezinātas skaņas, pēkšņas modulācijas, chrōma¬
tismu un asas disonances, kas panāk vajadzīgo efektu, īpaši or
ķestrī, bet vokālās partijas sagādā piepūli noturēties vadošā toņ
kārtā.
Par spīti tam atskaņojums raisījās droši, pasargāts no ritma
un intonācijas kļūmēm dziedājumos. J. Kļaviņa metallskanīgais
baritons turējās droši, tāpat vīru koŗa dziedājumi bija ciešā kon
taktā ar orķestri. Komponists - diriģents brīvi pārvaldīja savu
partitūru, sakausējot instrumentālo un vokālo sniegumu vienga
balainā lējumā, saistot neatslābstošu klausītāju uzmanību. Atsau
cība bija ļoti dzīva.
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Vēl Jāņa Kalniņa vadībā noklausījāmies viņa „Suitu deju”
(mazam sastāvam) un efektīvo „Mugurdanci”. Arī par to sajūsma
bija liela.
Koncerta beigās kopīgi nodziedāja J. Graubiņa „Daugavas va
nagu dziesmu” B. Skultes vadībā, ērģeļu pavadījumā (V. Treima¬
nis). Plašais operas nams (3500 v.) bija pilns, un klausītāji šķīrās
pacilāti.”
DV dienu nobeigumā notika arī DV CV sēde, pēc tās izdodot
šādu vēstījumu:
Daugavas Vanagu organizācijas 20 gadu darbības atceres svi
nības laikā no 3. līdz 6. septembrim notika Čikāgā, ASV, ar divu
dienu ilgu kultūras festivālu un DV centrālās valdes sēdi nobei
gumā. Kultūras festivālā piedalījās ap 400 izpildītāju, un tā at
sevišķus sarīkojumus apmeklēja ap 9000 personu. CV locekļi sēdē
bija pulcējušies no 12 brīvās pasaules valstīm, pārstāvot 8740
organizācijas biedru, kas darbojas Anglijā, ASV, Arģentīnā,
Austrālijā, Beļģijā, Brazilijā, Dānijā, Francijā, Holandē, Kanadā,
Vācijā un Zviedrijā. Ja kultūras festivāls rādīja DV organizācijas
centienus un panākumus kultūrāli sabiedriskā laukā, tad CV sēdes
gaita, savukārt, apliecināja DV organizācijas cīņu par Latvijas
brīvības atgūšanu, kas izpaužas visās zemēs, kur vien DV darbojas.
Daugavas Vanagu organizācija jau kopš dibināšanas par savu
galveno mērķi izvirzījusi bezkompromisa cīņu pret komūnismu,
lai atgūtu Latvijai brīvību. Izmantota ikviena iespēja, informējot
brīvās tautas par okupantu nežēlīgo rīcību Latvijā, kas izpaužas
slepkavībās, sistēmatiskās latviešu tautas deportācijās uz vergu
darbu nometnēm un krievu iepludināšanā Latvijas territorijā.
Daugavas Vanagi vienmēr ar vislielāko neatlaidību darbojušies
pretī krievu komūnistu imperiālistiskajām tieksmēm un kolonizā
cijai Baltijas telpā, cieši sadarbojoties ar igauņu un lietuviešu
trimdas nacionālajām organizācijām. Šī darba centieni aizvadī
tajos 20 gados noritējuši atklātībā, dodot iespēju sabiedrībai un
presei to brīvi izvērtēt un novērtēt. Novērtējums arvien bijis atzi
nīgs, kas izteicies arī gadu pēc gada kāpinātā trimdas sabiedrības
materiālajā un morālajā atbalstā organizācijas mērķiem. Veltas
bijušas krievu okupantu un viņu līdzskrējēju pūles ar saltiem me¬
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liem un naida izvirdumiem nozākāt DV darbiniekus, šai nolūkā
izdodot pat atsevišķas publikācijas ne vien latviešu, bet arī angļu
un vācu valodā. Daugavas Vanagu centrālā valde ar pateicību
augsti vērtē šo sabiedrības morālo stāju un lielo materiālo atbalstu
organizācijas darbam un lūdz šādu atbalstu neliegt arī nākotnē.
Daugavas Vanagu organizācijai ir labi zināms tautas posts un
ciešanas tēvzemē, tāpat lielie upuŗi, kuŗus tā nesusi brīvības labā.
Tādēļ visa Daugavas Vanagu saime dziļā godbijībā liec galvas
varoņu piemiņas godināšanai un aicina dzīvos nepagurt cīņā un spī¬
tī pret apspiedējiem. Daugavas Vanagi solās nerimt arī nākotnē iz
mantot visas iespējas, kuŗas mums dod dzīvesvietu brīvo demokra
tiju valdības un pretkomūnistiski noskaņotās tautas, lai izdevīgā
brīdī Latvijas brīvības atgūšanas jautājumu varētu pacelt Apvie
notajās nācijās.
Daugavas Vanagu organizācija vienmēr bijusi un būs gatava
atbalstīt visus, kas piedalās bezkompromisa cīņā par savas tautas
tiesībām uz brīvību un neatkarību.
Ieejot savas darbības trešajā gadu desmitā, Daugavas Vanagu
organizācija deklarē, ka tā nav tikai bijušo kaŗavīru organizācija,
bet visu nacionāli domājošo latviešu organizācija, kuŗi atzīst līdz
šinējās kaŗavīru cīņas par Latvijas brīvību un arī paši grib kalpot
šim mērķim. Daugavas Vanagu organizācijā neeksistē vecuma vai
kārtu ierobežojumi, jo DV saimē iekļaujas visi DV ģimeņu locekļi,
arī vanadzēni ar sirmajiem tēviem un māmuļām, kas jaunos vana¬
dzēnus audzina. Piederību Daugavas Vanagu organizācijai šodien
nosaka tikai katra latvieša paša dedzīgā sirds, kas kristieša mīles
tībā grib palīdzēt grūtdieņiem un kalpot Latvijas brīvības centie
niem.
Daugavas Vanagi savā darbā apzinās, ka šāsdienas dzīves ma
teriālā labklājība būs tikai līdz pirmajam lielākam pārbaudījumam.
Pasaule ir pilna pretišķībām, nemieriem, cīņu uzliesmojumiem un
lielākiem kaŗa draudiem. Tādēļ katram jākrāj vairāk garīgo vēr
tību, ar kuŗām pastāvēt lielāko pārbaudījumu brīžos un postā.
Nākotnē raugoties, ir jāgādā, lai izaug nacionāli dedzīgi latvieši un
lai mūsu tautā neiznīktu ticības spēks un dzīves ērtībās neizplēnētu
varoņu gars. DV centrālās valdes divu dienu sēdes gaita galveno
kārt bija veltīta mūsu tautas nacionālajai un polītiskajai nākotnei,
47

skaŗot arī jautājumus, kas svarīgi organizācijas iekšējam darbības
plānam Latvijas labā.
Daugavas Vanagu organizācija iespējamos ceļos un veidos cen
tīsies visciešāk sadarboties ar mūsu tautu tēvzemē, jo mums visiem
ir viens mērķis un ilgas redzēt brīvu Latviju.
Aizvadītajos 20 darbības gados Daugavas vanagi un vanadzes
pierādījuši, ka viņu gara spārni un ilgas nekad nepagurst, darbus
darot un domājot, lai piepildītos visu mūsu lielais mērķis — brīva
un neatkarīga Latvijas valsts.
Dievs, svētī Latviju!
Šo vēstījumu publicēja trimdas izdevumos un arī raidīja (vai nosūtīja)
uz okupēto Latviju.

Elmārs Krūka

Otrās DV globālās dienas CV izlēma rīkot, sakarā ar DV orga
nizācijas 25 gadu pastāvēšanas atzīmēšanu, jau 1966. gada CV
sēdē, aicinot šo lielsarīkojumu uzņemties DV saimei Kanadā.
Šoreiz sarīkojuma rīcības komitejas priekšsēža uzdevumus uz
ņēmās DV CV kultūras nozares vadītājs (un DV Kanadā priekš
nieks) E. Krūka. Prezidija locekļi rīcības komitejā bija A. Briede,
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M. Jonāne, T. Krūka, V. Liepiņš, V. Māldere, E. Pulciņš, I. Pur
va, K. Siliņš, B. Šmita-Kalēja, V. Šteinmillers un A. Vinčels, bet
rīcības komitejas locekļi — K. Bencons, A. Beņķīte, D. Celma,
V. Cinis, M. Gruzīte, J. Gailītis, E. Jurševskis, R. Kadiķis, O.
Kļavenieks, R. Norītis, N. Pulciņa, I. Sakss, A. Selga, A. Šterns,
V. Veitmanis, R. Zamlovska, I. Zamlovskis un O. Zvirgzdgrauds.
DV dienas ilga vairāk nekā nedēļu un kopprogramma bija se
kojoša: 27. jūnijā varoņu piemiņas dievkalpojums, pēc tam CV
darbības nozaŗu un CV sēde līdz 2. jūlijam; 2. jūlijā — daiļ
amatniecības skate un tirdziņš, tēlotājas mākslas izstādes atklāšana
un jaunatnes sasaukšanās dziesmā, dzejā un dejā; 3. jūlijā — sa
biedriskā tiesa, filatelijas un numizmatikas izstāde, teātŗa izrāde,
kanaku vakars un dižballe; 4. jūlijā — DV 25 gadu darbības atce
res svētku akts, rakstnieku cēliens un lielā junda. Visu svētku laiku
turpinājās izstādes un tirdziņš. Sacensības sportā risinājās visu
dienu 2. jūlijā. Bija arī citi sarīkojumi.
DVM šīs dienas attēlotas šā:
„25 darbības gadu lepnas atceres un nākotnes darba un cīņu
plānu kalšanas zīmē aizritēja 2. globālās DV dienas, kas Kanadas
lielākajā pilsētā — Toronto, kur mīt arī Kanadas latviešu vairums,
risinājās no 1971. g. 27. jūnija līdz 4. jūlijam.
Spītīgas ticības apgarota degsme, nešaubīga uzticība mūsu tau
tas brīvības cīņu ideāliem un nesatricināma paļāvība tās labākai
nākotnei bija pulcinājusi DV un viņu draugu saimi no tālās Austrā
lijas un Britu Kolumbijas, no Kalifornijas un Floridas, no Eiropas
valstīm — Anglijas, Vācijas un Zviedrijas u. c. Protams, ka daudz
vanagu un vanadžu un kādreizējo kanaku bija atlidojuši vai spēk
ratos atbraukuši no tuvējām ASV. Satikās daudzi veci draugi,
kopīgu cīņu un citu gaitu biedri.
Vairāk nekā nedēļu ilgie DV svētki sākās 27. jūnija vakarā
Toronto latviešu Sv. Jāņa draudzes celtajā krāšņajā un latviskajā
dievnamā ar varoņu piemiņas dievkalpojumu. Lielajā dievnamā
nebija brīvu vietu (dievlūdzēju skaitu vērtē ap 450). Komponistam
I. Saksam atskaņojot A. Kalniņa ērģeļu prelūdiju, baznīcā ienesa
6 kaujas karogus: Latviešu leģiona standartu un 15. prettanku di
viziona (tos svētkiem atveda no Austrālijas), Tukuma bataljona,
kaŗakuģa „Virsaitis” karogu un kapteiņa standartu un Leģiona
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Daugavas Vanagu 2. globālo dienu rīcības komiteja. Sēž no kreisās 1. rindā:
A. Beņķīte, D. Celma, K. Siliņš, A. Briede, B. Šmita-Kalēja un A. Grantiņa.
2. rindā: J. Gailītis, N. Brasliņš, E. Jurševskis, A. Šterns, K. Bencons, O.
Kļavenieks un V. Šteinmillers. 3. rindā: A. Selga, N. Pulciņa, E. Krūka, M.
Jonāne, T. Krūka un I. Purva. 4. rindā: R. Norītis, E. Pulciņš, V. Veitma¬
nis un I. Zamlovskis.

Imantas pulka karodziņu. Gājiena priekšgalā soļoja archibīskaps
DV goda biedrs A. Lūsis, DV pr-ks V. Hāzners, vanadžu pr-ce
M. Ķeņģe (no Anglijas) un DV CV locekļi — V. Rolavs (Austrā
lija), N. Bisenieks (Anglija), J. Cīrulis (Rietumvācija), R. Šmit¬
manis (Zviedrija), E. Krūka (Kanada), ASV un Kanadas vanadžu
pr-ces A. Tīdemane un M. Jonāne, DV ģenerālsekretārs A. J. Bēr
ziņš u. d. c.
Kad karogneši ar karogiem bija nostājušies altārtelpā, Kanadas
DV valdes pr-dis un 2. globālo DV dienu rīcības komitejas pr-dis
E. Krūka teica DV solījumu, bet DV lūgšanu ar Tonijas Krūkas
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Dievkalpojuma laikā, DV 25 gadu svinībās Toronto. Sēž no kreisās: M. Jo¬
nāne, N. Bisenieks, A. Tīdemane, V. Hāzners un M. Ķeņģe. Aizmugurē
filmētājs V. Cinis ar palīgu R. Šteinbergu.

tekstu, izmantojot J. Sibeliusa „Finlandija” mūziku, dziedāja Ka
nadas DV vīru koris, apvienots ar Toronto vanadžu ansambli A.
Saulītes vadībā. Pēc sākuma liturģijas posmus no Svētajiem rak
stiem lasīja jaunieši Andris Leimanis un Baiba Šmita-Kalēja, pēc
tam lielā svētku draudze dziedāja archibīskapa A. Lūša sacerēto
korāli: „Bez krāšņiem vainagiem un ziediem Tos brāļus šodien pie
minam, Kas spītēt spēja nāves biediem, Bij’ paši ziedi vainagam,
Kas nevītīs līdz tauta dzīvos Un savu tēvu zemi mīļos”. Svētrunai
archibīskaps A. Lūsis bija izvēlējies apustuļa Pāvila vārdus: „Brī¬
vībai Dievs mūs aicinājis, tāpēc stāviet stipri un neļaujiet sevi iekalt
kalpības jūgā.” Kad pēc draudzes dziedātiem korāļiem arī koris
bija nodziedājis pāris dziesmu, J. Kalniņa Lielo jundu (R. Bebŗa
teksts) ieskaitot, kad bija izskanējusi archibīskapa dziedātā beigu
liturģija un svētīšanas vārdi, dievlūdzēji vienojās Latvijas himnā.
I. Saksam uz ērģelēm atskaņojot J. Mediņa „Tev mūžam dzīvot,
Latvija”, no dievnama iznesa kauju karogus. Svinīgais varoņu pie
miņas dievkalpojums bija beidzies.
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Darba nedēļa sākās pirmdien, 28. jūnijā. To DV vadība bija
iecerējusi, lai atsevišķo nozaŗu darbinieki varētu sīki un rūpīgi iz
tirzāt dažādas turpmākā darba problēmas un sagatavot CV sēdei
vispusīgi apsvērtus un izvērtētus atzinumus. Darba nedēļa beidzās
2. jūlijā ar DV CV sēdi. Šās nedēļas ieceres autors bija E. Krūka,
bet to sagatavoja CV prezidijs. Nolūks — izmantot no visām DV
zemēm sabraukušos DV darbiniekus, lai runātu par DV darbu,
izvērtētu padarīto un nospraustu vadlīnijas nākotnei.
Lielo sarīkojumu virkni ievadīja jaunatne ar sasaukšanos dzies
mā, dzejā un dejā.
Dejoja Toronto Latviešu Biedrības tautas deju kopa Diždancis
un Toronto DV nodaļas deju kopa Daugaviņa Z. Miezīša un E.
Kalviņa vadībā. Dziedāja apvienotais koklētāju un dziedātāju an
samblis (solo — Dace Kārkliņa), meiteņu kvintets Rota (solistes
Skaidrīte Darkēvica un Dace Kārkliņa) un apvienotais jauniešu
koris diriģentes Almas Skudras-Kārkliņas vadībā. Prāvā jauniešu
pulka daiļskanīgā un sirsnīgā dziedāšana jo sevišķi sajūsmināja
daudzos (ap 700) klausītājus, skanēja ilgi aplausi, bija jādzied
piedevas.
Arnis Akselis un viņa baritona sirsnīgais tembrs un izlīdzināti
noturīgais dziedājums jau ar pirmo dziesmu izpelnījās klausītāju
uzmanību un atsaucību, bet vēlāk, kad dažu dziesmu piedziedāju
mos viņš bija iesaistījis arī lielo klausītāju pulku, jaunais dziedonis
bija iekaŗojis visu sirdis.
Jauki un sirsnīgi skanēja soprāna Valdas Avikas dziesmu virkne
ģitaras pavadījumā.
Intas Purvas humoristisku īsainu attēloja Rudīte Purva, Imants
Purvs un Jānis Zvanītājs, bet vairākas Lizetes Kalvānes īsainas —
B. Šmita-Kalēja, U. Ziemelis, Sarmīte Bulte, Jānis Zemītis, Dzintra
Freimane, Arnis Dābols un Baiba Dābola. Programmas norisi
atjautīgi vadīja Dace Kārkliņa, bet visa sarīkojuma noorganizē
šanu pārzināja Nora Pulciņa.
Pēc priekšnesumu programmas, kas notika Royal York viesnī
cā, DV namā bija deju vakars tikai jauniešiem vien, kas pulcināja
ap 150 apmeklētāju; norisi vadīja Baiba Šmita-Kalēja.
Sabiedrisko tiesu: Vai DV pietiekami atbalstījuši jaunatni?—bija
noorganizējis jaunatnes un DV darbinieks Valdis Liepiņš. Tiesne¬
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Toronto vanadžu kopas dziedāšanas ansamblis 1970. gadā, no kreisās: Tonija
Krūka, Anastasija Broka, Vija Birzniece, Matilda Brukšteina, Kate Gādīga,
Vera Leišupe, Ausma Plūdone, Monika Jonāne, Dzidra Kraukle, Rasma
Zamlovska, Ausma Magone, Guna Stāraste, Svetlāna Treilona.

šos bija Brīvās Pasaules Latviešu Apvienības un Amerikas Latviešu
Apvienības pr-dis U. Grava, Latviešu Nacionālās Jaunatnes Ap
vienības Kanadā pr-dis J. Zivtiņa un Latviešu Nacionālās Apvie
nības Kanadā vicepr-dis I. Alksnis. Uz apsūdzēto sola sēdēja DV
pārstāvis R. Šmitmanis, A. Vinčels un M. Ķeņģe. Prokurors, kādas
skautu vienības pr-ks A. Francis savu uzdevumu bija saņēmis tikai
pāris dienu pirms tiesas sēdes, kad citi, šim pienākumam agrāk
sarunāti, bija pēdējā brīdī atteikušies. Kad tiesas sēdes priekšva
karā A. Francis jautāja kādam svētkos nejauši satiktam skautu
darbiniekam, kādus „punktus” varētu DV „piešūt” no skautu vie
dokļa, pēdējais nevarēja pateikt nevienu: pēc viņa pieredzes DV
vienmēr atbalstījuši skautu darbu! Par spīti tam un pretēji arī savai
iekšējai pārliecībai, jo pats Francis ir kaujās ievainots kanaks un
kādreiz aktīvs DV darbinieks, viņš bija sagudrojis vairākus punk
tus, lai šo „teijāteri” varētu iespējami asprātīgi „nospēlēt”.
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Savu apsūdzību viņš bazēja uz tezes, ka DV nav pietiekami
daudz darījuši jaunatnes latviskās audzināšanas darbā un izteica
to sešos apsūdzības punktos. Tos pamatodams, viņš minēja vairā
kas vērā liekamas atziņas. Darbā ar jaunatni nav attaisnojama
paviršība! Nav instantas latvietības; latviskā audzināšana ir sīksts
un intensīvs darbs diendienā. Viņš atgādināja prof. Auškapa vārdus,
ka vislielākā varonība ir klusais pelēkais ikdienas darbs. Mums
tādi klusie darba darītāji ir skautu vadītāji un gaidu vadītājas,
koŗu diriģenti, tautas deju apmācītāji, skolotāji u.c. „Prokurors”
pārmeta, ka DV dod balvas pa labi un kreisi, bet — cik par latvis
kās audzināšanas darbu? Viņš pārmeta arī bij. virsniekiem atturību
jaunatnes audzināšanas darbā. Vai esat DV vai makšķernieku
kluba locekļi? Mūsu cīņa nav beigusies! Tautas dzīvību iznīcina
arī asimilācija. A. Francis ieteica arī vairāk laika ziedot ģimenēm
un latviskām sarunām ar bērniem. Pamatodamies uz nesenā T.
Sīļa raksta „Laika” 16. jūn. numurā, arī viņš vaicāja, kādēļ uz
pārrunām par jaunatnes problēmām nav aicināts neviens jaunat
nes darbinieks?
Apsūdzot DV organizāciju, A. Francis tomēr lūdza, lai viņam
atļauj cieņā un goddevībā noliekt savu galvu pret organizāciju,
kas apzinās savus trūkumus un pati nāk tiesā, lai šā atrastu un
atzītu jaunus ceļus. Tādēļ augstākā soda vietā viņš lūdza DV sodīt
ar dziļām pārdomu stundām, kā atrast jaunus ceļus, „lai darbs
nebūtu tikai svešas zemes sniegā iemītas pēdas, ko svešniecības
saule izkausē un pārvērš dubļos”.
DV aizstāvēja ne vien paši apsūdzētie, bet viņiem palīgā stei
dzās arī daudzi DV darbinieki no klausītāju vidus: V. Aparjods,
A. Puķīte, Bernadete Razevska, A. Tīdemanis, K. Bencons, R.
Norītis un jaunatnes pārstāvji Andra Ozola, Zigrīda Kārkliņa,
J. Saulītis un Ildze Slempere. Nepopulāro un nepateicīgo prokurā
tūras liecinieku lomu bija uzņēmušies E. Krūka, Dzidra Liepiņa,
Pēteris Vasariņš un R. Millers, bet „lietišķam pierādījumam” kādā
apsūdzības punktā prokurors lika savas vienības mazskautam Mār
tiņam Pētersonam nodeklamēt Ķenča lūgšanu no „Mērnieku lai
kiem”. Brašais puisis to izdarīja skaistā latviešu valodā un izpel
nījās visu aplausus. Kad apsūdzēto pēdējā vārdā M. Ķeņģe ar
jauku humoru lūdza, lai tiesa viņus tomēr „neieslēdz” (aiz res¬
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1972. g. ASV DV dienu kopkoncerta aina Milvokos.

Diriģents E. Brusubārdis.

tēm!), bet ļauj darbu turpināt, viņai aplaudēja arī bargais proku
rors. Viņš arī atzina, ka savu uzbrukumu DV organizācijai vērsis
pret savu gribu un piemetināja, ka šos apvainojumus gatavs celt
arī pret citām organizācijām un personām, sevi pašu ieskaitot.
Pēc 10 minūtēm tiesa paziņoja spriedumu: „Sabiedriskā tiesa
atzīst, ka katrs mēģinājums panākt kaut kādu paaudžu domstar
pību izlīdzināšanu ir apsveicama parādība. Sabiedriskā tiesa arī
atzīst, ka publiskās tiesas, kur šīs problēmas var iztirzāt objektīvi,
ir labs veids, kā to darīt. Atklātā un godīgā pieeja šo problēmu
risināšanā ir vēlama un ir labs audzināšanas veids. Sabiedrisko
tiesu uzdevums ir veicināt savstarpējās saprašanās rašanu, un sodī
šana ir tikai sekundāra funkcija.
Izvērtējot apsūdzību un aizstāvēšanās materiālu, liecības un ap
galvojumus, sabiedriskā tiesa nolēma: prokurora apsūdzību, kas
iesniegta sešos punktos, noraidīt, jo tā nesatur pilnīgi pietiekamus
pierādījumus. Sabiedriskā tiesa tomēr uzskata, ka attaisnojot DV
organizāciju, spriedums nav tulkojams, ka DV organizācija neva
rētu vēl vairāk rūpēties par jaunatnes darbu.
Tēlotājas mākslas skati 2. jūlija vakarā atklāja DV pr-ks V.
Hāzners, pasniedzot žūrijas kom. (prof. J. Siliņš, Ed. Dzenis, A.
Nulītis un T. Ķiķauka) piešķirto balvu Visvaldim Reinholdam par
darbu „Senatne”. Otrā balva piešķirta Arģentīnā dzīvojošajam
gleznotājam Gvido Brūveram par triptichu „Nemierīgie laiki”. Bez
viņiem skatē vēl piedalījās: prof. A. Annus, J. Annus, Māra Annus¬
Hāgena, A. Brūveris, Mirdza Bogdanoviča, Gundega Cenne, Ed.
Dzenis, Ēriks Dzenis, A. Jaunzems, Z. Jurševskis, A. Kopmanis,
A. Krūkliņš, Valija Mērniece, A. Nulītis, Ārija Ozola, Ilze Pri¬
kule, Laila Rāva, V. Šteinmillers, A. Strucis, Gunta Upīte, J. Dek¬
snis un V. Varis.
Latviešu kaŗavīrs — cīnītājs par brīvību bija tema filatelijas un
numizmatikas izstādei, ko bija iekārtojuši J. Ronis un Ž. Grund¬
manis. Skates vērtētāji — R. Norītis un R. Čaks DV balvu „Iman¬
ta” piešķīra Uģim Ziemelim par marku u. c. dokumentu klāstu,
Latviešu filatelistu ap-bas balvu numizmatikā — Ž. Grundmanim
par izstādīto Latvijas ordeņu kollekciju, bet Toronto latv. filate¬
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DV apvienības Ņujorkā vīru
koris 1956. gadā. Vidū diriģents komp. Bruno
Skulte, viņam pa kreisi koŗa
priekšnieks A. Līdacis.

Zuikas vīru koris 1952. gadā. Vidū diriģents Roberts Zuika

listu kluba balvu filatelija — J. Ronim. Ar interesantiem eksponā
tiem vēl piedalījās arī Erna Alberinga un A. Vēveris.
Izstādes rīkotāji bija izcīnījuši Toronto pastā īpašu zīmogu ar
tekstu: „Latvian Society Daugavas Vanagi — L'Union Lettonne
1946—1971”.
Daiļamatniecības skatē tautiskās rotās vizēja sudrabs un zelts!
Bija arī audumi, kokgriezumi, keramika u. c. izstrādājumi. Pieda
lījās daiļamatnieki Herta Jaunzeme, Ieva Eņģele, A. Gugāns, A.
Ķivleniece, H. Lapiņš, Z. Lakstīgala un J. Zālītis. Kosmētikas
stends bija A. Pavlovai, bet A. Kvēps ar A. Brūmeli pārzināja DV
grāmatnīcas galdu.
Kanaku vakara programmu asprātīgi vadīja Edgars Ābele, pie
teikumos, komentāros un paskaidrojumos iepīdams daudz jauka un
„kanaciska” humora. Ābele bija arī citu programmas posmu un
mūzikāli-drāmatisko priekšnesumu centrālā figūra un galveno lomu
tēlotājs un, kā vēroja šo rindu rakstītājs, allaž izpelnījās skatītāju
atsaucību un atzinību.
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Kuplu kaŗavīru dziesmu klāstu kanaku vakarā nodziedāja DV
Kanadā vīru koris diriģenta E. Saulītes vadībā (mūzikālais vadītājs
I. Sakss), Dacei Kārkliņai un Mirjamai Bērziņai dziedot solo par
tijas. Pāris baleta solo dejoja Zane Ezera, bet jautrus sendienu un
mūsdienu epizodus vairākos īsuzvedumos atainoja Ziedonis Upīte,
J. Freijs, Ilga Freija, Mirjama Bērziņa, Dz. Pūpēdis, E. Ābele,

DV apvienības Kalamazū vīru koris 1961. gadā. Vidū diriģ. Jānis Zuika.

Anete Bencone un L. Martinsone. Uzvedumus bija iestudējis rež.
Dzintars Pūpēdis, par dekorācijām gādāja K. Bērziņš, gaismām —
E. Kalviņš, skaņām — Irēne Kalviņa, bet deju iestudējumiem —
Erna Ošiņa-Bērziņa. Kanaku vakarā bija ap 1200 apmeklētāju.
Svētku akta sākumā, 4. jūlijā programmas vadītājs Aleksandrs
Sprudžs teica pateicības vārdus Kanadai, kas devusi patvērumu un
nodrošinājusi brīvu dzīvi. Pēc Kanadas valsts himnas (O Canada)
un komponista J. Norviļa spēlētās ērģeļu prelūdijas archibīskaps
A. Lūsis izlūdzās svētību mūsu tēvzemei.
59

Aktu atklājot, DV 2. globālo dienu rīcības komitejas pr-dis E.
Krūka apliecināja, ka mēs pastāvēsim vēl ilgi un norimsim tikai
tad, kad Latvija būs brīva vai krūtīs norims pukstēt mūsu sirds.
Sekoja DV pr-ka V. Hāznera runa. Kad pirms 25 gadiem, 1946.
gada maijā pēdējie Latviešu leģiona vīri atstāja Cēdelgemu, mēs
nezinājām, ka mūsu laiks svešumā ieilgs 25 gadus. „Mēs toreiz
nezinājām, ka pa šiem 25 gadiem būsim izauguši par stiprāko lat
viešu organizāciju brīvajā pasaulē . . . ka mūsu darbs būs guvis

Milvoku DV vīru koris 1964. gadā. Sēž no kreisās: A. Viļumsons, E. Čakāns,
koŗa vec. R. Prūsis, apv-bas pr-ks un koŗa diriģents V. Aparjods, J. Pēter¬
sons, J. Bēdelis un V. Zālītis. Stāv no kreisās: H. Misiņš, O. Skraučevs, H.
Rullis, P. Rudzītis, O. Peniķis, G. Aulis, A. Jurevics un E. Cinītis. Pēdējā
rindā: E. Gagainis, E. Paeglis, K. Krūmiņš (vecākā vietn.), K. Upesleja,
Ā. Peniķis, V. Muša, N. Kļaviņš un A. Sakša.

nedalītu atsaucību trimdas un dzimtenes latviešu sirdīs un sa
biedrībā . . . ka latviešu tauta mūs šodien dēvēs par ’trimdas mu
gurkaulu, trimdas cementu un latviešu tautas nacionālāko daļu...’
Viss tas ir lepns atspoguļojums Cēdelgemas brālības, vienotības, uz
ticības, paļāvības un dziļā patriotisma nemaldīgajam garam un tā
iedzīvinātājiem.”
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Runas turpinājumā V. Hāzners pieminēja DV organizācijas
pirmos iniciātorus un organizētājus — maj. Pēteri Balodi, kpt.
Vili Akermani, plkv. V. Janumu, ltn. Ernestu Lauvu, kpt. Žani
Butku, ltn. Emīli Vērzemnieku, ltn. Georgu Odiņu, maj. Jūliju
Ķīlīti un kpr. Donātu Maļinovski; viņu vidū bijis arī svētku ru
nas teicējs.
Runas nobeigumā DV pr-ks V. Hāzners uzsvēra: „Mēs ticam,
ka mūsu organizācijas nākotne ir droša un mēs solāmies to no
sargāt visiem spēkiem, līdzekļiem un gribu. Priekšā mums stāv
atbildīgas cīņas gadi. Šajā cīņā nav lielu un mazu darītāju, bet
cīņas ceļš jāiet kopā mums visiem, pildot katram savu uzdevumu
pēc savām spējām. DV organizācija varēs būt šīs cīņas priekšpulks
vienīgi tad, ja mūsu rindas no jauna papildināsies, it sevišķi ar
mūsu jauno audzi.”
Norādījis, ka mūsu tauta nekad nav bijusi tā apdraudēta kā
tagad ’ar okupācijas varas mērķtiecīgu un nežēlīgu fizisko un ga
rīgo apspiešanu’, V. Hāzners atgādināja, ka mūsu ’cīņa nav
tikai pret okupācijas varu, bet arī par nācijas saglabāšanu. Mūsu
ticībai un gribai atgūt brīvību ir jābūt stiprākai par briesmām,
kādas krievu komūnistu partija ar ļaunumu un viltu gatavo mūsu
tautai’.
„Mums jābūt ticībai un paļāvībai, ka visiem latviešiem — dzim
tenē un svešumā — ir un paliks tas nacionālais spēks, kas deva
mums 1918. gada 18. novembri un kas atkal mūs novedīs pie brī
vības un neatkarīgas Latvijas valsts. Šim mērķim . . . kalposim
visi, veci un jauni, ar visu mūsu sirds degsmi. Latvijai mūžam
būt! Dievs, svētī Latviju!”
Sekoja atsevišķo zemju DV pr-ku vai pārstāvju īsi ziņojumi.
J. Utināns (ASV) norādīja, ka mūsu tautas posts ir lielāks šodien,
nekā bija DV dibinot, un solīja, ka ASV DV arī turpmāk būs ak
tīvā darba priekšgalā.
N. Bisenieks (Anglija) liecināja, ka ik ceturtais vai piektais tau
tietis Anglijā pieder DV saimei. Ticība Latvijas nākotnei ir bijusi
stipra un tāda būs arī turpmāk.
V. Rolavs: „DV saime Austrālijā strādā tradiciju nospraustā
virzienā un joprojām turpina augt. Tā veltījusi DV saimei Latviešu
leģiona standartu, lai tas būtu spēka zīme nākotnei un liecība par
cīņām, kas bija un būs.”
61

J. Cīrulis (Vācija): „Mūsu saime joprojām darbojas Cēdelgemas
ideju garā. Eiropā ir sākušies notikumi, kas var būt nozīmīgi visai
pasaulei, arī mums.”
R. Šmitmanis (Zviedrija): „Mums vēji no dzimtenes liek saklau
sīt brāļu saucienus — strādājiet mūsu labā!”
Vanadžu pr-ce M. Ķeņģe: „Latviešu sieviete ir gājusi darba kop
solī ar vanagiem jau ilgus gadus. Vanadzes savās sirdīs ir paliku
šas uzticīgas savai tautai un tēvzemei. Vanadzes pieliek savas ro¬

1962. gadā sakarā ar DV dienām Ņujorkā notika latviešu mākslinieku gleznu
izstāde. Uzņēmumā pēc izstādes atklāšanas no kreisās: gleznotājs M. Krū
miņš, V. Hāzners, Alfreds Bērziņš (teica atklāšanas runu), Kīra Bērziņa,
Dr. P. Norvilis (ALAs kultūras biroja vadītājs) un gleznotājs A. Krūkliņš.
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kas un sirdis visās nozarēs, kur vanagi darbojas un kur sievietes
darbs var būt palīdzīgs.”
Uldis Grava teica Brīvās Pasaules Latviešu Apvienības sveicie
nus: „Latviešu tautai nav cēlākas varonības un tēvzemes mīlestības
piemēra kā jūs un jūsu kritušie biedri, kas ar ieroci rokā un spīti
sirdī cīnījās, lai latviešu tauta netiktu pakļauta svešajai varai. Bet
nāks laiks, tas nevar nenākt, kad Daugavas vanags ar liktenīgo
Nameja gredzenu atkal brīvi pacelsies Latvijas zilajās debesīs!
Palieciet stipri savā izturībā un nešaubīgā tieksmē pēc dzimtās ze
mes brīvības!” Latviešu Nacionālās Apvienības Kanadā pr-dis
T. Kronbergs norādīja, ka jaunatnes lielā līdzdalība šais svētkos
parādījusi tās atzinību latviešu kaŗavīram. Viņš aicināja nenovērtēt
sevi par zemu. „Dzimtenes Balsij būs jāapklust! Latvieši trimdā
neiznīks! DV izturēs un turpinās kaŗu pret mūsu ienaidnieku. Lai
dzīvo Daugavas Vanagi!”
Daudz bija rakstveida apsveikumu.
Akta dalībnieki sumināja Latvijas konsulu V. Tomsonu, nelaiķa
sūtņa Dr. M. Valtera dzīvesbiedri Ēriku, virspulkvedi A. Silgaili
un nelaiķa ģenerāļa O. Dankera dzīvesbiedri Irmu.
Sākās E. Krūkas vadītā karogu parāde. Tās priekšgalā Tukuma
bataljona karogu nesa tā pēdējais komandieris, leģendārais leģiona
kaŗotājs un Bruņinieka krusta kavalieris kpt. Ž. Butkus. Kad bija
ienesti arī pārējie latviešu kauju karogi un akta dalībnieku priekšā
nostājušies DV CV locekļi, Austrālijas DV delegācija ienesa Lat
viešu leģiona standartu un V. Rolavs to nodeva DV pr-kam V.
Hāzneram, nešauboties, ’ka tas reiz plīvos brīvā Latvijā’.
Saņemot standartu, V. Hāzners liecināja un solīja: „Karogs ir
vienības simbols, karogs ir brīvības simbols, karogs ir uzticības
simbols, karogs ir tēvzemes mīlestības simbols. Latviešu leģiona
piemiņas standarts ir cīņas gribas, vīru spēka un varonības sim
bols.”
Pateicies standarta idejas autoram un iedzīvinātājam Ojāram
Biseniekam un tā gatavotājām „māsiņām rakstītājām” Austrālijas
vanadzēm, V. Hāzners solīja:
„Šis standarts vienmēr brīvi plīvos brīviem vīriem, atgādinot
varenās cīņu dienas pie Volchovas, Ostrovas, Opočkas, Vidzemē,
Kurzemē, Pomerānijā un citos cīņu laukos. Tas vienmēr sauks
kopā mūs, dzīvos, un plīvos pār mums, ja būs atkal lemts pastāvēt
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kauju laukos. Šis standarts vienmēr sauks kopā mūsu cīnītāju
saimi visā pasaulē. Šis standarts vienmēr svētīs mūsu aizgājušo
draugu dienas aizsaules pulkos.”
Pēc tam V. Hāzners ar komponistu I. Saksu pasniedza kompo
nistam Jānim Norvilim piešķirto balvu — 1000 dolaru, līdz šim
lielāko trimdas godalgu mūzikā. Ilgi aplausi sumināja godalgoto
komponistu.

DV pūtēju orķestris Adelaidē 1967. gadā.

Pēc īsa starpbrīža sekoja svētku koncerts. Dziedāja soprāns Dace
Kārkliņa un tenors Imants Barušs, bet virkni J. Norviļa dziesmu
no godalgotā krājuma „Senā gadskārta latviešu tautas dziesmās”
papildinātais Dainas koris Almas Skudras-Kārkliņas vadībā ar so
listiem I. Barušu, Skaidrīti Leju, Vizmu Maksiņu un Valdu Aviku.
Kad koncerts bija beidzies, no ērģelēm atskanēja klusināts „Ka
avīri bēdājās” motīvs, no telpas iznesot karogus.
„Tur aiziet mūsu vēsture, mūsu pagātne un latviešu tautas nā
kotnes cerību simboli. Atgriežoties mājās, ņemsim šo cerību sim
bolu savās sirdīs līdz. Akts ir beidzies!” teica tā vadītājs Aleksandrs
Sprudžs.
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Divi jauni autori debitēja rakstnieku cēlienā. Savus dzejoļus la
sīja DV atzinības balvas laureāte Guna Ikona. DV 25 gadu dar
bības atceres balva literātūrā (1000 dol.) izpalika, jo neviens no
pieciem iesūtītajiem darbiem neatbilda sacensības noteikumiem.
Taču žūrijas komisija (J. Bičolis, Anšlavs Eglītis, V. Hāzners, J.
Kadilis un K. Rabācs) lūdza DV CV izteikt atzinību autorei par
dzejas krājumu „Kodols”. Komisija vienprātīgi atzina, ka Gunas
Ikonas darbs ’ir ar savu noteiktu personības zīmogu, oriģināls, īpats
formā un saturā, kaut kas jauns latviešu dzejā’. DV CV ieteiku
mam pievienojās un organizācijas atzinībai pievienoja arī 250 dol.
balvu.
Guna Ikona dzimusi un augusi Rīgā, Baigajā gadā beigusi N.
Draudziņas ģimnaziju, kur latviešu literātūru mācīja dzejniece Zi
naīda Lazda. Vācu okupācijas gados studēja dabas zinātnes, līdz
tekus mācoties gleznot Leo Svempa mākslas studijā. Piedalījās
arī Dr. Zentas Mauriņas literārajā pulciņā. Latviju atstāja dažas
dienas pēc Rīgas krišanas un pēc ierašanās Vācijā mācījās angļu
valodu Dr. Nagela tulku skolā, kas no Leipcigas bija pārcelta uz
vecām dzirnavām Tīringijas mežos. DP laikā mācījās prof. L.
Liberta mākslas studijā Eslingenā un iestājās Tībingenas universi
tātē. Tur dažu filozofijas un teoloģijas fakultātes mācības spēku
lekcijas tā saistīja, ka dabas zinātņu studijas viņa vairs neturpināja.
Pēdējo vasaru pirms Eiropas atstāšanas Guna Ikona darbojās par
nodarbību vadītāju latviešu YMCA/YWCA bērnu vasaras nomet
nē pie Štutgartes. Kanadā ieradās 1948. g. ziemā. Kad Toronto
nodibināja latviešu studentu pulciņu, viņa kādu gadu bija tā sekre
tāre. Vēlāk tādu pašu amatu līdz apm. 1955. gadam pildīja Toron
to gleznotāju pulciņā. 1955. g. apprecējusies, viņa strādāja sekretā
res darbu dažādās valdības iestādēs. Pirms kāda gada šo darbu
pārtraukusi un — sākusi rakstīt. Tā radies dzejoļu krājums
„Kodols”.
Balvu Gunai Ikonai rakstnieku cēliena laikā pasniedza DV pr-ks
V. Hāzners, bet dzejniece aploksni ar čeku viņam atdeva, novēlot
to DV nacionālās darbības veicināšanai.
Otrs debitants rakstniecībā bija gados jaunais Jānis Kļaviņš.
Viņa lasītie dzejoļi patīkami pārsteidza ar sirsnīgu iejūtu un
krāšņu, bagātu latviešu valodu.
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Rakstnieku cēlienu vadīja Tonija Krūka, bet virspulkvedis A.
Silgailis atklāšanas runā pasvītroja cīņas momenta lielo lomu, jo
visas dzīves esamības pamatā ir cīņa. Ja tauta grib dzīvot, tai ir
jācīnās. Ja šobrīd mums nav citu cīņas līdzekļu, tad ir jāķeŗas
pie irracionāliem, un tāds cīņas līdzeklis ir — rakstītais vārds.

DV priekšnieks V. Hāzners pasniedz balvu glezniecībā V. Reinholdam otro
globālo DV dienu laikā, 1971. g. Toronto.

Tas ir labākais cīņas līdzeklis mūsu latvietības uzturēšanai. Kamēr
dzīvi būs latviešu rakstnieki, dzīva būs latviešu tauta!
Sekojošā rakstnieku parādē savus darbus, bez minētajiem, vēl
lasīja H. Kreicers, Valentīne Hermane, H. Puriņš, M. Lorbergs,
Baiba Šmita-Kalēja, K. Ķezbers un V. Krāslavietis, bet Ainas
Kraujietes dzejoļus — V. Neimanis. Toronto vanadžu ansamblis
diriģentes Austras Plampes vadībā rakstnieku cēliena dalībniekus
iepriecināja ar virkni skanīgu tautas dziesmu. Kad nodziedāta bija
arī piedeva — J. Norviļa „Balsis” (J. Miesnieka teksts), klausītāji
un dziedones ilgiem aplausiem sumināja dziesmu komponistu.
Uzvedums „Tēvu zeme” jeb, kā programmā bija minēts, Lielā
junda bija pēdējais nedēļu ilgajā sarīkojumu virknē. Tas bija arī
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tautisko un patriotisko emociju kāpinājums. Raiņa, Ed. Virzas,
K. Skalbes, A. Čaka un Andreja Eglīša dzejoļus skatuves uzvedu
mam bija sakārtojis Reinis Birzgalis. Viņš, palīdzot Ernestam Jur¬
ševskim, arī vadīja režiju. Četrās ainās raiti un aizrautīgi skatītāja
acīm pazibēja mūsu tautas gadu simteņiem ilgās brīvības cīņas, un
cauri kaŗa dārdiem ausīs ieskanēja izcilo dzejnieku drāmatiskās
vārsmas. Izmantojot daudz modernās technikas palīgierīču gan
skaņu, gan gaismas efektu radīšanai, režisori skatītājiem sagādāja
neaizmirstamu patriotisku pārdzīvojumu, kas arī patiešām bija
vienreizējs un nebijis drāmatiskās mākslas sniegums un veikums.
Uzvedumā piedalījās Amerikas latviešu teātŗa Bostonas ansamb
lis, Kanadas DV teātris, vīru koris u. c. dalībnieki. Režisoram R.
Birzgalim bija galvenā loma — Balss tumsā, bet viņa meita Rasma
Birzgale Jaunavas lomā apliecināja sāpīga traģisma apgaroto lat
viešu patrioti, kas sevī iemiesoja un simbolizēja tautas ciešanas un
postu, spītīgo, pat izmisīgo gribu dzīvot un pastāvēt. Vēl galveno

Otro DV globālo dienu uzveduma „Tēvzeme” skats. Vidū formas tērpā
režisors Reinis Birzgalis.
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Daugavas Vanagu vīru koris Kanadā. Sēž 1. r. no kreisās: A. Bērziņš, E.
Kraujiņš, komp. I. Sakss, koŗa pr-ks E. Krūka, dir. E. Saulīte, E. Ābele
un E. Zūlis. Stāv 2. rindā no kreisās: J. Bernāts, J. Luste, E. Jaunzars, A.
Grīnbergs, I. Helguts, E. Viškers un E. Treilons; 3. rindā: A. Lucs, J. Ave¬
niņš, R. Ceinovskis, A. Jekums, A. Vītols, U. Priedītis un V. Veitmanis.

lomu tēlotāju uzskaitē jāmin Mirdza Melkerte (sieva), S. Lambergs
(bāliņš), Rūdolfs Purvs (strēlnieku virsnieks), Edgars Ābele (brī
vības cīņu vadonis), A. Putniņš (Lāčplēsis), V. Vītols ‚dzejnieks,
Marta Sala (pirmā teicēja), Maija Grīnbuša (otrā teicēja), un G.
Straumēns (jauneklis). Abu režisoru tuvākie palīgi bija kompo
nists I. Sakss, diriģents A. Saulīte, dekorātors Valdis Vare, glez
notāji A. Nulītis ar Uģi Brūveri, skaņu meistari I. Ķipis, A. Rau¬
diņš un V. Āpše, gaismu meistars V. Turķis, fotografi (projicēju¬
mi uz ekrāna) J. Liģers un V. Cinis. Izrādi vadīja E. Grīnbergs,
bet uzveduma administrātores pienākumus veica Inta Purva. Dažā
du laikmetu latviešu kaŗavīru un bēgļu Kurzemē lomās bija: A.
Bodnieks, K. Blumbergs, A. Bencone, A. Briede, K. Briedis, I.
Caune, J. Dzenis, V. Freimanis, A. Ints, Ģ. Jansons, J. Jansons,
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A. Jekums, M. Kārkliņš, P. Krūka, J. Krūka, A. Leišups, D. Mā
liņa, S. Māliņa, I. Purvs, R. Purva, Ā. Svilpe, Ā. Šulcs, A. Šnik¬
valds, J. Vanags, M. Valdmanis, V. Veitmanis un J. Zvanītājs.
Uzvedums beidzās ar karogu apoteozi, kuŗā Latvijas karogu
nesa DV pr-ks V. Hāzners, viņam sekoja leģionāru kauju karogi un
to valstu karogi, kuŗās tagad darbojas DV. Aizrautīgi izskanēja
visu uzveduma dalībnieku un 1200 galvu lielā skatītāju pulka
kopīgi dziedātā Latvijas himna un latviešu tautas lūgšana — Dievs,
svētī Latviju. Tā bija visu, ’kas vēl dzīvi, kas vēl brīvi . . . pali
kušies’ kopīga lūgšana, apņemšanās un — zvērests.
DV Kanadā teātris izrādīja arī populārā ungāru rakstnieka F.
Molnāra anekdotu „Spēle pilī”, tēlojot H. Miķelsonam, A. Butā
nam, D. Mārsonam, Vijai Varei, V. Martinsonam, P. Ancānam
un R. Miglānam. Režisors — H. Miķelsons, dekorātors — V.
Vare, apgaismotājs — E. Kalviņš, administrātore H. Miķelsone.
Vācijas viešņas Dr. med. Lilijas Zariņas-Skultānes (grāmatas
„Sarkanā migla” autores) referāts „Morāle un režīms Padomju Sa
vienībā” notika 29. jūnija vakarā, bet mag. iur. Viļa Skultāna —
„Jaunākie atklājumi par Latvijas neatkarības bojā eju 1939./40.
gadā” — 1. jūlija vakarā.
Filmu „Latvija 20 gados” divreiz izrādīja 30. jūnijā.
Dižballe 3. jūlija vakarā risinājās abās lielajās Royal York vies
nīcas zālēs: vienā vecākajai paaudzei ar konservātīvāku gaumi
modernās mūzikas izpratnē, otrā — jaunajiem un vismodernākās
mūzikas cienītājiem.
2. un 3. jūlijā Toronto notika arī Brīvās Pasaules Latviešu Ap
vienības valdes sēde.
Rūdolfa Norīša redakcijā ar Ērika Dzeņa zīmētu vāku bija iz
dots lielo svētku vadonis, 94 lpp. biezs. Tā saturs attaisnoja izde
vuma oficiālo nosaukumu „DV organizācijas 25 gadi”. Bez sarī
kojumu programmām un informācijas bija iespiesti arī īsi un kon
spektīvi pārskati par DV darba sākumu (E. Krūka), darbu Vācijā
— A. Mežals, ASV — J. Utināns, Dānijā — V. Kiršteins, Angli
jā — A. Liepiņa, Kanadā — K. Bencons, Austrālijā — A. Blom¬
skis, Francijā — V. Kandis, Arģentīnā — F. Pāvulāns un Holandē
— J. Balodis. Vanadžu pr-ce M. Ķeņģe bija devusi atskatu par
vanadžu veikumu aizvadītajos gados. Vadonī vēl lasāmi Andreja
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Eglīša, Ontario valdības ministra Jaremko, V. Hāznera, V. Janu¬
ma, U. Gravas un T. Kronberga apsveikumi un novēlējumi. Izde
vums bagātīgi illustrēts.
Svētku piemiņai bija izgatavots īpašs žetons.
Vairāk nekā nedēļu ilgais lielsarīkojums — daudzu dažādu
sarīkojumu un sanāksmju virkne, kas ritēja intensīvā sekā, bija
patiešām dižens un vienreizējs Kanadas vanagu un vanadžu vei
kums.

DV Melburnas nodaļas dubultkvartets Kursa. No kreisās — V. Iesals, H.
Stanguts, vadītājs J. Pomers, O. Brālītis, V. Rolavs, A. Balodis, P. Plūme
un E. Cekuliņš.

Gandrīz visi sarīkojumi notika vienuviet, kas daudzkārt atvieg
lināja to apmeklēšanu. Darba nedēļas daudzās sanāksmes notika
DV namā un ikviens varēja vērot nama saimnieku Zamlovsku lielo
darbu un piepūli, lai viss gludi ritētu, lai visi labi justos. Rasma
Zamlovska ar palīdzi Ainu Selgu pārraudzīja arī vanadžu virtuvi,
kas gādāja par garšīgām maltītēm sanāksmju dalībniekiem un
viesiem.
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Mineapoles DV vīru dubultkvarteta „Latvis” dziedātāji. No kreisās: diri
ģents Ž. Šmits, J. Sarma, R. Vītols, V. Līdaka, F. Elksnītis, P. Ābele, brīvm.
V. Lesiņa (viese). J. Krūmiņš, J. Melbārdis, O. Lucs, E. Ozols, A. Venteris,
R. Zemjānis, F. Meņģis.

Lielo sanāksmju un svinību apmeklētāji priecājās arī par krāšņo
lielformāta DV emblēmu — koktēlnieka Ziedoņa Lakstīgalas dar
bu.
Lielu darbu veica galvenais kasieris Edmunds Pulciņš un infor
mācijas biroja darbinieces Dagnijas Celmas vadībā. Kārtības die
nestu sarīkojumos pārzināja V. Jostiņš ar skautiem u. c. palīgiem.
Otro globālo DV dienu norisi arī uzņēma filmā.
Par visiem sarīkojumiem bija plašas atsauksmes ne vien ASV un
Kanadas latviešu preses izdevumos Laiks un Latvija Amerikā, bet
par tiem rakstīja arī Austrālijas Latvietis, Londonas Avīze un
Latvija.
„Laiks” jau pirms šī lielā sarīkojuma savās slejās bija ievietojis
gaŗu apceri par DV organizācijas dzīvi un darbu 25 gados (ar
vairākiem turpinājumiem no 6. marta līdz aprīļa beigām), bet
sākot ar 3. jūliju līdz 7. augustam sniedza plašus atreferējumus
par otro globālo dienu norisi. Šie atreferējumi aptvēra arī recen
zijas par visiem DV dienu mākslinieciskiem sarīkojumiem. Rakstus
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bija devuši M. Derums (Maksis Čulītis), Guna Blūma, Imants
Sakss un citi. „Latvija Amerikā”, turpretim, rakstus par DV orga
nizāciju vispār un par DV dienām ievietojusi jau sākot ar 21.
aprīli, beidzot tikai 22. septembrī. Rakstu autori bija A. Vinčels,
R. Norītis, V. Hermane un daudzi citi.
„Londonas Avīze” DV dienas bija atzīmējusi 23. jūlijā, 6. un
13. augustā; „Latvija” — 17. un 24. jūlijā, bet „Austrālijas Lat
vietis” — 25. jūnijā, 23. un 30. jūlijā. Visi šie laikraksti sniedza
arī plašus rakstus, apceres un recenzijas.
Jāpiezīmē, ka visi preses izdevumi bija pārāk izšķērdīgi ar vel
tījumiem DV organizācijai, recenzijas darīja godu DV kultūras
laukā notikušajiem sarīkojumiem, un DV globālo dienu rīkotāji
un dalībnieki var būt lepni un apmierināti par cildinājumiem 25
gados veiktajam darbam un tā novērtējumam. (DVM, 1952-1972,
DV archīvs)

DV ASV dienas Milvokos 1972. gada septembrī. Vīru kopkori diriģē
J. Barušs.
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Rūdolfs

Brīvnieks
DAUGAVAS

VANAGIEM

Veltīts DV organizācijas dibināšanas atcerei

It visur, kur mītiet pasaulē plašā,
Sodien es sirsnīgi sveicinu jūs:
Jo vanagu asinis rit manī pašā —
Un liktenis vienāds skāris ir mūs.
Jūs — savas tēvzemes diženie dēli,
Cīņā par viņu kas nevairās iet;
Sirdis jums dzimtenei allaž pukst kvēli,
Citiem kad viss pat zaudēts jau šķiet.
Smok varmāku jūgā valstis un tautas,
Zūd cerības tām, kas pestītas kļūs;
Tik jūs vēl ticiet, ka važas tiks rautas —
Un arī Latvija brīva reiz būs.
Kaut jūsu zobens vairs nemirdz tik spoži
Kā Volchovā nesen mirdzēt bij lemts,
Tik paši vēl esiet vingri un moži —
Lai atgūtu to, ar varu kas ņemts.
Jūs steigsities cīņā atkal vispirmie,
Kaŗa taure kad aicinās, sauks:
Būs tad gan jaunekļi, gan vīri sirmie,
Pēc uzvaras jūsmas mājup kas trauks.
Dievs lai it visus jūs vada un sargā,
Cīņai lai iedvesmo griba un spars;
Mīļa lai vienmēr jums Latvija dārgā —
Mūžam lai nomodā Lāčplēša gars!
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DV un jaunatne
Dibinot DV organizāciju Cēdelgemā un vēlāk to izvēršot visās
izceļošanas zemēs, organizācijā nepastāvēja jaunatnes resp. jaunās
maiņas problēma, jo biedru vidū bija ap 60% jaunāki par 30 ga
diem, pat padsmitnieki. Tie bija jaunieši, kas savu tēvu zemes
mīlestību bija apliecinājuši nevien ar vārdiem, bet arī darbiem.
Arī vēlākos darbības gados DV organizācijas darbā piedalās liels
jauniešu skaits, galvenokārt darbodamies dažādos DV pasākumos
— teātŗa kopās, koŗos, tautas deju un visvairāk sporta kopās. Kā
liecina pārskati iepriekš minētajā sabiedriski kultūrālā darba at
tēlojumā, jauniešu skaits šajos pasākumos pārsniedz 2000, tātad,
apmēram vienu piektdaļu no kopīgā DV organizācijas biedru skai
ta. Vienīgi vairums minēto jauniešu ir t. s. „gaŗāmgājēji”, kas
piedalās gan organizācijas pasākumos, bet nelabprāt iestājas tajā
par biedriem un vēl retāk uzņemas vadības pienākumus organi
zācijā. Protams, ir ļoti daudz izņēmumu un par jaunās maiņas
ienākšanu DV vadībā bažas nepastāv ne ASV, Kanadā, Austrālijā
vai citur.
Domādama par organizācijas nākotni, DV vadība jau pirmajos
darbības gados pēc Cēdelgemas atstāšanas sāka plānot organizētas
jaunatnes darbu DV rindās. Kā liecina pārskats par DV CV darbu
pēc 1952. gada (pirmajā grāmatā) par jaunatnes problēmām ru
nāts katrā valdes sēdē, piešķirot arī iespējami daudz līdzekļu jau
natnes darbam. Līdz šim izdoti pāri par 400.000 dolaru šī darba
atbalstam. Jaunatnes atbalstīšanas un iesaistīšanas darbs norit
atsevišķās darbības zemēs, DV CV dodot tikai nepieciešamās vad
līnijas. DV nodaļas un apvienības uztur vai atbalsta latviešu papild¬
skolas, jaunatnes deju kopas, kokļu ansambļus, koŗus, teātŗa tru
pas, sporta pulciņus, vasaras bērnu kolonijas un nometnes, nedē
ļas nogaļu sagaitas, dažādus kursus un citas sanāksmes. Ar ievēro
jamiem līdzekļiem atbalstīta arī mācību grāmatu izdošana. Jaunat
nes vajadzībām DV organizācija bijusi vienmēr atsaucīga, dažkārt
būdama paraugs citiem atbalstu piešķiršanā.
Kad, piemēram, 1968. gadā Rietumvācijas valdība aizliedza
Pasaules latviešu jaunatnes apvienības plānoto kongresu Berlīnē,
DV organizācija bija pirmā, kas jauniešu vadībai nodeva DM
2.000, lai tā kongresu varētu pārcelt uz Hanoveru. Arī vienīgā
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Pertas DV nodaļa 1957. gadā dāvāja karogu Pertas latviešu jaunatnes kopai.
Karogu pasniedz nodaļas priekšsēdis K. Bērziņš, to saņem J. Purvinskis.
75

latviešu ģimnazija Minsterē visu pastāvēšanas laiku bijusi DV orga
nizācijas uzmanības centrā. Tai piešķirts ne tikvien liels morāls
atbalsts (DV priekšnieks plkv. V. Janums ir šīs ģimnazijas audžu
tēvs patiesā nozīmē), bet arī ievērojamas summas skolas uzturē
šanai, stipendijas trūcīgiem audzēkņiem vai citāds atbalsts. ASV
DV valde vien ik gadu ģimnazijai budžetā paredz $1.000, nemaz
nerunājot par nerēgulāriem atbalstiem. To pašu dara arī citas DV
zemes, un DV organizācija atbalsta ziņā visos šīs mācības iestādes
pastāvēšanas gados bijusi pirmajā vietā.

ASV DV dienas Milvokos 1972. g. septembrī. Kopkori diriģē E. Brusubārdis.

Aktīvi sāk rīkoties arī jaunatnes vadītāji visās DV darbības
zemēs. Par šiem jautājumiem runā DV delegātu sapulcēs, valžu
sēdēs un DV oficiozā parādās raksti par jaunatnes problēmām.
Nozīmīgākie no tiem sekojošie:
I. Kažociņš. Nacionālās audzināšanas uzdevumi (DVM 1960.
g. 6. n-rā).
Z. Meija. Vairāk rosības jaunatnes audzināšanā. (DVM 1961.
g. 3. n-rā).
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O. Mazarkevics. Jaunatnes darba veicināšana. (DVM 1961. g.
5. n-rā).
Teodors Sīlis. Vanadzēnu kustība (DVM 1963. g. 2. n-rā) un
Tā organizēts darbs ar vanadzēniem Ziemeļkalifornijā (DVM
1963. g. 2. n-rā).
P. G. Vanadzēni ir nepieciešami (DVM 1963. g. 2. n-rā).
I. Kažociņš. Jaunatne sagatavojas sabiedriskam darbam (DVM
1963. g. 6. n-rā).
1963. gada DV CV sēdē (8./9. jūnijā Gēteborgā) jaunatnes jau
tājumos šāds lēmums:
„DV organizācijai ne tikvien jāatbalsta jaunatnes darbs trimdā,
bet arī mērķtiecīgi jāstrādā jaunatnes iesaistīšanai DV organizā
cijas rindās”.
Šai sēdē arī nolemj vanadzēnu kustību sākt iedzīvināt visās dar
bības zemēs.
Pirms tam, 1962. gada DV CV sēdē (2. jūnijā Kaizerslauternā)
pieņemtas vadlīnijas jaunatnes darbam. Šīs vadlīnijas, papildinātas
ar DV CV lēmumiem un atzinumiem, ir spēkā vēl tagad.
Visvairāk par jaunatnes darbu Eiropā rūpējusies DVF saime
Lielbritanijā. Tās ierosmē Eiropas jaunatnes apspriede notika jau
1961. gada 4./5. nov. Kaizerslauternā, tajā pašā gadā notika jau
natnes kursi Anglijā. Diskusiju pirmais panelis notika Kanadā
1963. gada 28. aprīlī, nākamajos gados tiem sekoja vēl citi pasā
kumi visās DV darbības zemēs.
DV CV vanadzēnu kustībai noteica mērķi: 1) panākt, lai visi
DV ģimeņu bērni apmeklētu latviešu skolu, 2) gādāt, lai visi DV
ģimeņu bērni piedalītos vispārējās un jaunatnes vasaras nometnēs,
bērnu svētkos un citur, 3) latviskai audzināšanai un savstarpēja
draudzības gara izkopšanai un ievadīšanai DV organizācijas mērķu
un centienu izpratnē DV ģimeņu bērni — vanadzēni pulcināmi
nedēļu nogaļu nometnēs vai izbraukumos, 4) vanadzēnos aicināmi
arī DV ģimeņu bērnu draugi un paziņas.
Jau 1962. gadā DV delegātu sapulce Kanadā izšķīrās par vana
dzēnu organizēšanu nodaļās, un arī DVF nodibināja vanadzēnu
kopas Līdsā, Česterfīldā, Stokportā, Koventrijā, Korbijā, Lesterē,
kamēr Notinghamā, Halifaksā un Karlailā darbojās jaunatnes
pulciņi. Tai laikā vairākās apvienībās ASV darbojās skautu vie
nības. Tomēr vanadzēnu kustības iedzīvināšana ne visās vietās
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guva cerētās sekmes. Viens no motīviem bija nepieciešamo jaunat
nes vadītāju trūkums. Par šīm problēmām arvien runāts ne vien
CV sēdēs, bet arī zemju valžu sēdēs un delegātu sapulcēs. Arī
DVM centās iespējami plaši iepazīstināt DV saimi ar jaunatnes
sagatavošanas problēmām. DVM ir parādījušies šādi raksti:
Teodors Sīlis. Jaunā maiņa — vanadzēni (DVM 1964. g. 3.
n-rā); Skaidri mērķi turpmākam darbam (DVM 1964. g. 3. n-rā,
ASV DV delegātu sapulces Klīvlendā lēmumi); Par vanadzēnu au
dzināšanu (DVM 1965. g. 2. n-rā).
J. Peniķis. Jaunā paaudze, polītiskais darbs un DV (DVM
1966. g. 3. n-rā).
V. Hāzners. Izšķīrēja dekada (DVM 1971. g. 3. n-rā).
DV valde Kanadā 1967. gadā izdeva jaunatnei veltītu brošūru
— Daugavas Vanagi — Latviešu tautas sirdsapziņa, to izplatot
arī citās darbības zemēs.

DV CV rīkotajās pirmajās rakstu darbu sacensībās jaunatnei līdz 14 gadu
vecuma grupā vienu no pirmajām godalgām 1962. gadā ieguva Aira Valtere
Ņujorkā. Uzņēmumā balvas pasniegšana Baltijas brīvības namā. No kreisās:
A. Puķīte, V. Hāzners, A. Valtere, J. Lācis, A. Valters, V. Freija, V. Svē
tulis un V. Neimanis.
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Un tā arvien DV organizācijas vadība centusies sagatavot sev
jaunus darbiniekus, visvairāk vērību pievēršot tieši DV ģimeņu
bērniem. Protams, ka vanadzēnu kustības uzturēšana un aktīvizē
šana lielā mērā atkarīga no katra DV organizācijas biedra — ģime
nes tēva vai mātes — nacionālā lepnuma un gribas savus bērnus
audzināt par apzinīgiem latviešiem un arī no darba nodaļās un
apvienībās, panākot, lai jaunatnes audzinātāji rāda ne tikvien labu
izpratni un gribu, bet arī pieeju jaunatnes darbam, sniedzot viņiem
pieņemamas ierosmes un piemērotas nodarbības.
Laika tecējumā tomēr arī izrādījies, ka bērniem jauniešu gados
rodas prasība pēc citas pieejas darbības izvēršanai DV organizā
cijā. Gados vecākie jau prasa viņu iesaistīšanu atbildīgākos pienā
kumos organizācijā.
1966. gada 16. aprīlī ASV DV delegātu sapulcē ASV DV
priekšnieks V. Hāzners konstatēja, ka „jaunā maiņa ir klāt” (DVM
1966. g. 3. n-rā), izteikdams vēlmi, lai jauno darbinieku DV or
ganizācijā būtu vēl vairāk. Un 1971. gada 24./25. aprīlī ASV DV
delegātu sapulcē, šoreiz DV priekšnieka kapacitātē, V. Hāzners
savā runā, kuŗas temats bija „Izšķīrēja dekada” (DVM 1971. g.
3. n-rā), aicināja domāt vairāk par mūsu organizācijas nākotni,
un runas daļā „Ko darīt Daugavas Vanagiem”, par jaunatnes ie
saistīšanu norāda:
„Mūs visvairāk interesē mūsu organizācijas Daugavas Vanagu
nākotne, pienākumi, plāni un iespējas.
Jau konstatēts, ka šīs desmitgades beigās no mūsu līdzšinējiem
ierindniekiem pāri būs palikušas darba spējīgas trīs ceturtdaļas.
Tas ir daudz, liecinot, ka ieejot mūsu pastāvēšanas otrā gadsimta
ceturksnī, mums izputēšanas bažas vēl nedrīkstētu pastāvēt, ja ..
ja vien mums būtu labi sagatavota jaunā maiņa. Un tas nu ir sva
rīgākais jautājums šai dekadā, jo tā mūsu nākotnei būs izšķīrēja.
Vai ar savu jaunatnes darbu varam būt apmierināti? Pagājušos
darbības gados esam izdevuši vairāk simttūkstoš dolaru naudā, lai
palīdzētu latviešu jaunajai maiņai palikt latviešiem, bet gandrīz
nemaz neesam spējuši iegūt jauno latviešu sirdis. Pirms pieciem
gadiem pieteicām, ka jaunā maiņa ir klāt, — un reizē izdarījām
kardinālu kļūdu: sākām jaunos latviešus mobilizēt, aizmirsdami,
ka arvien vislabākos cīnītājus dod brīvprātīgo vienības, bet ne¬
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DVF Korbijas nodaļas tautas deju kopa Pērkonītis 1963. gadā.

cenzdamies šādas vienības radīt. Jaunie mobilizētie ļaudis, stāvē
dami blakus vecajiem ierindniekiem, reizēm pat lāgā nevar sa
prast, ko veči īsti grib. Kļūda ir jālabo, un mobilizācijas vietā jāstā
jas pie brīvprātīgo vienību formēšanas. Tai jānotiek veco kaujas
reglamentu gudrības ietvaros: vienības ir jāpadara patstāvīgas,
Daugavas Vanagu organizācijā jārada jaunvanagu kopas, kas ap
vienotu visus jaunos latviešus, puišus un meitas, kuŗi ievērotu tikai
vienu prasību — ieturēt konsekventi nacionālo līniju. Jaunajiem
latviešiem ir skaidri jāizceļ, ka uzskatos latviešu vidū nav un ne
var būt paaudžu plaisas, ir vienīgi loģiska paaudžu attīstība uzska
tos un darbības veidos. Visiem mērķis ir viens un tas pats: neatka
rības un brīvības atgūšana Latvijas valstij.
Jaunvanagu kopām ir jāatļauj pašām ievēlēt savu vadību, līdzī
gi kā to dara vanadzes, un viņu vadītājiem jārada iespēja ar vecā
kās paaudzes vadību brīvāk izstrīdēties, izrunāties, izplānoties un
sastrādāt. Savos nacionālpolītiskos darbības virzienos ceļā uz dzim
teni Daugavas vanagi iet un ies ceļus, kādus māca un nosprauž
partizānu taktika. Tā jāiemāca arī jaunajiem brīvprātīgajiem cīnī¬
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tājiem, un tad mūsu organizācijas darbu un panākumu ceļš nebeig
sies vēl ilgus gadu desmitus, arī tad, kad Latvija būs brīva valsts.
Jaunvanagu kustības radīšana ir pirmais šīs desmitgades darba
plāna jautājums.”

DV Hamiltonas nodaļas
mas dalībnieki.

1963. gadā rīkotās „Jauno talantu” program

Šis aicinājums guva vajadzīgo uzmanību visās DV darbības ze
mēs, un tā paša gada 29. jūnijā DV globālajā jaunatnes darbinieku
sanāksmē pieņēma atzinumus jaunvanagu kustības iedzīvināšanai
DV organizācijā. Jaunatnes darbinieku lēmumu arī apstiprināja
DV CV valdes sēdē 2. jūlijā, un kopš tā laika pamazām, bet mērķ
tiecīgi, DV darbības zemēs tiek organizēts jaunvanagu darbs, re
dzamākās sekmes gūstot Kanadā un ASV.
Tā ar vanadzēnu un jaunvanagu kustības iedzīvināšanu DV nav
vairs bažās par savas organizācijas nākotni, jo jau gandrīz visās
DV zemēs vadības posteņos ar atzīstamām sekmēm stājušies jau
natnes pārstāvji.
Lai ieinteresētu un sekmētu jaunatnes iesaistīšanos DV organi
zācijas dzīvē un darbā, DV CV par saviem jaunatnes nozares
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vadītājiem laika tecējumā izraudzījusi J. Liepiņu, O. Mazarke¬
vicu un R. Šmitmani. Viņiem šo darbu vadīt palīdzējuši vairāki
referenti un citi jaunatnes vadītāji.
Bez tam DV CV jaunatnes nozare, sākot ar 1962. gadu, ir sarī
kojusi piecas rakstu darbu sacensības jaunatnei. Tās dažkārt devu
šas iepriecinošus panākumus, jo vairāki to dalībnieki vēlākos gados
pievērsušies darbam DV organizācijā, — sevišķi jāpiemin Aira
Valtere, Mārtiņš Rītiņš, Ivars Lenšs, Ilze Sīle, Maira Bundža, Bai
ba Šmita-Kalēja un Ilze Slempere.
Rakstu darbu norisi raksturo šo sacensību attēlojumi.

DV apvienības Ziemeļkalifornijā vanadzēni nometnē 1964. gadā.

DV CV pirmās rakstu darbu sacensības jaunatnei pēc Austrā
lijas DV valdes ierosinājuma rīkoja 1962. gadā, izsludinot sacen
sībām tikai vienu tematu — „Ko es zinu par Daugavas Vanagiem”.
Sacensības dalībniekus iedalīja divās grupās — līdz 14 gadu vecu
mam un 14 — 18 gadu vecumam. Sacensības vērtēšanas komisijā
DV CV izraudzīja jaunatnes nozares vadītāju O. Mazarkevicu,
DV CV sekretāru A. Bērziņu un DVM redaktoru P. Stranti. Šī
pirmā sacensība neguva cerēto atsaucību, jo CV jaunatnes nozarei
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iesūtīja tikai 10 darbus. Astoņi bija jaunākajā grupā un divi vecā
kajā. Jaunākajā grupā piešķirtas divas pirmās un divas otrās god
algas — Airai Valterei (ASV), Mārai Zibenei (Kanadā), abām pir
mās godalgas, bet otrās — Ilzei Rocēnai (Vācijā) un Mārai Vei¬
kertei (Austrālijā). Otrā grupā abi dalībnieki saņēma otrās god
algas. Tie bija Ārija Dinbiere un Māra Melbārde (abas Kanadā).
Godalgās sadalītas DM 300.

Jauniešu dejotāju grupa vanadžu sarīkojumā Milvokos, kur pastāv tradicija
rudens sezonas atklāšanas ballē sabiedrībā ievest 18 gadus sasniegušos jau
niešus.

Otrās rakstu darbu sacensības jaunatnei DV CV rīkoja 1964.
gadā. Tajās piedalījās 66 jaunieši (49 jaunākajā, 16 vidējā un viens
vecākajā grupā). CV izvērtēšanas komisijā darbojās CV jaunatnes
nozares vadītājs O. Mazarkevics, CV sekretārs A. Bērziņš un DVM
redaktors P. Strante.
Sacensību jaunākās grupas (8—13 g.) temats bija „Ko es zinu
par Latviju.” No 19 iesūtītiem darbiem žūrija par labākiem atzina
trīs — Airas Valteres (ASV), Zīles Pālītes (Anglijā) un Uģa
Sprūdža (ASV). Sacensību vidējā grupā (14—17 g.) temats bija
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„Kā es savu latvietību apliecinu ikdienā”, un žūrija no deviņiem
dalībniekiem par labākiem atzina divus — Rudīti Spuri (ASV) un
Mārtiņu Rītiņu (Kanadā). Sacensību vecākajā grupā (18—21 g.)
bija iesniegts tikai viens darbs par tematu „Ko man nozīmē 1918.
gada 18. novembris”. Autore bija Maruta Cīrule (Vācijā), un arī
to godalgoja.
Godalgās sadalītas DM 350. Pirmajās divās grupās vairāki saņē
ma arī DV CV atzinības rakstus, kopā astoņus.
Darbu izvērtēšana iepriekš notika attiecīgās DV darbības zemēs
un tikai pēc šo komisiju atzinumiem labākos darbus iesūtīja DV
CV komisijas izvērtēšanai.
Sacensību dalībnieku lielais skaits iepriecināja DV CV, sacen
sību rīkotājus, tādēļ jau 1965. gadā rīkotas nākošās, pēc kārtas
trešās jaunatnes rakstu darbu sacensības.
Trešo sacensību dalībnieki bija iedalīti trīs vecuma grupās,
kuŗām uzdoti šādi temati:
8—13 gadu veciem — „Ko esmu pieredzējis un kas man patīk
latviešu bērnu sabiedrībā”,

DVF Bradfordas nodaļas tautas deju kopa Sakta dejo DVF Česterfīldas no
daļas rīkotās latviešu dienās Česterfīldā, 1966. gada 30. aprīlī.

84

14—17 gadu veciem — „Kādi man būtu pienākumi pret Lat
viju, kad būšu pieaudzis”,
18—21 gada veciem — „Atbrīvotās Latvijas loma Eiropas tau
tu saimē”.
Sacensību godalgošanai CV bija atvēlējusi DM 350. Sacensī
bās piedalījās: no ASV 19, Kanadas — 12, Anglijas — 18, Vā
cijas — 6 un Zviedrijas — 1. Neviena dalībnieka nebija 18—21
gada vecuma grupā.
Atsevišķās zemēs par labākiem bija novērtēti šādi dalībnieki
8—13 gadu grupā: Valdis Grasis (Kanadā), Ivars Lenšs (ASV),
Zīle Pālīte un Jānis Siliņš (Anglijā) un Andris Čežis (Vācijā),
14—17 gadu grupā: Rita Zeltiņa (Kanadā), Zane Balka (ASV),
Pēteris Vīgants (Anglijā), Jānis Čežis un Aija Bērziņa (Vā
cijā).
DV CV vērtēšanas komisijā, kuŗā darbojās DV CV jaunatnes
nozares vadītājs O. Mazarkevics, DVM redaktors P. Strante un
DV CV sekretārs A. Bērziņš, izvērtējot darbus, godalgas sadalīja
šā: 8—13 gadu grupā I godalga Zīlei Pālītei (Anglijā), bet divas
otrās godalgas Ivaram Lenšam (ASV) un Valdim Grasim (Kanadā).
14—17 gadu grupā: I godalga Zanei Balkai (ASV), bet II god
alga Ritai Zeltiņai (Kanadā).
Vēl piešķirti astoņi atzinības raksti.
1968. gadā izsludinātas ceturtās jauniešu rakstu darbu sacen
sības. Tajās varēja piedalīties visi latviešu jaunieši no 11 līdz 23
gadu vecumam. Sacensību temati bija:
No 11 līdz 14 gadiem — 1) „Mana mīļākā latviešu pasaka”,
2) „Mūsu tēvzeme latviešu tautas dziesmās, teikās un pasa
kās”;
15 līdz 18 gadiem — 1) „18. novembŗa un 17. jūnija nozīme
latviešu tautas likteņos”, 2) „Latviešu atbrīvošanas cīņas”.
19 līdz 23 gadiem — 1) „Aspazija kā cīnītāja par tautas un
cilvēku tiesībām”, 2) „Latvijas brīvības ideja vēsturiskā un
literārā skatījumā”.
Vispirms sacensības notika DV zemju mērogā, pēc tam labākos
darbus vērtēja CV komisija, kuŗā darbojās Zviedrijas CP izglītības
nozares vadītāja Velta Janelsiņa, Stokholmas latviešu skolas pār
zinis J. Leimanis, publicists O. Freivalds un CV jaunatnes noza
res vadītājs R. Šmitmanis.
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Trīs DV paaudzes: V: Hāzners ar dēlu Vitautu un mazdēliem Daini un Māri
1967. gadā Ročestrā, DV delegātu sapulces laikā.

DV CV vērtēšanas komisijai iesūtīti I grupā 9 darbi, II — viens
un III — divi darbi.
I grupā piešķirtas trīs godalgas: pirmā Ilzei Sīlei (ASV) par
darbu „Mana mīļākā latviešu pasaka”, otrā — Andrim Sī
lim (ASV) par darbu „Mūsu tēvzeme latviešu tautas dzies
mās, teikās un pasakās” un trešā — Mairai Bundžai (ASV)
par darbu „Mana mīļākā latviešu pašaka”.
II grupā piešķirta tikai viena pirmā godalga — Ojāram Rozītim
(Vācijā) par darbu „Latvijas atbrīvošanas cīņas”,
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DVF Līdsas nod. rīkotā tautas deju lieluzveduma dalībnieki 1969. g. sarīkojumā. Sēž trešā no kr. V. Balode (Līdsas
nod. vanadžu kopas vad.), R. Pureniņš (DVF valdes loc.), V. Rulliņa (lieluzveduma vadītāja), J. Pētersons (Līdsas
nod. valdespriekšsēdis),I. Mieriņa
(Kamoliņa vad.), I. Kažociņš (DVF jaunatnes noz. referents).

III grupā piešķirta viena otrā godalga Ilzei Slemperei (ASV)
par darbu „Aspazija kā cīnītāja par tautas un cilvēku tiesī
bām” un atzinības balva Baibai Šmitei-Kalējai (Kanadā) par
darbu „Latvijas brīvības ideja vēsturiskā un literārā skatīju
mā”.
Godalgās sadalītas DM 570.
Bez tam atzinības balvas, pa grāmatai, piešķirtas Baibai Birz
galei, Dacei Birzgalei, Igoram Alferovam (visi Anglijā), Laimai
Grasei (Kanadā), Harijam Riekstiņam (Vācijā) un Rasmai Šulcai
(ASV).
Sacensībām jaunatnei 1972. gadā, piektās pēc kārtas, bija izrau
dzīti šādi temati:
10—12 gadu grupā: 1) „Latviešu kaŗavīrs”, 2) „Kā es apietos
ar kaķīti K. Skalbes pasakā Kaķīša dzirnaviņas”,
13—15 gadu grupā: 1) „Kā un kādos apstākļos radusies DV
organizācija”, 2) „Kādēļ mēs nedzīvojam Latvijā?”,

DV Ziemeļrietumu apvienības karoga iesvētes svinībās Takomā 1970. gada
14. novembrī „Rosības balvu” DV priekšnieks pasniedz jaunatnes grupas
uzvarētājai Bernadetei Razevskai. Pa labi apvienības priekšnieks J. Endziņš.
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16 — 17 gadu grupā: 1) „Jaunatnes loma DV organizācijā”,
2) „Dziesmu svētku nozīme latviešu tautai”, 3) „Ko Sprīdītis
mācījās plašajā pasaulē”,
18—20 gadu grupā: 1) „Ko es gaidu no DV organizācijas nā
kotnē”, 2) „Par ko 2. pasaules kaŗā cīnījās latviešu leģionā
ri”, 3) „Andreja Pumpura ’Lāčplēsis’ — simboli un nozīme
latviešu tautai.”
Arī šoreiz, tāpat kā visās iepriekšējās reizēs, sacensības bija vis
pirms jārīko pa DV darbības zemēm.
DV CV sacensību darbu vērtēšanas komisijā darbojās skolotāja
Ella Ozoliņa, dzejnieks Pāvils Johansons, fil. mag. Austris Grasis
un DV CV jaunatnes nozares vadītājs Roberts Šmitmanis.
Šajās sacensībās piedalījās tuvu pie 100 jauniešu vecumā no
10 — 17 gadiem (trūka dalībnieku vecākajā grupā), lielāko skaitu
dalībnieku dodot Kanadai (43), bet nevienu Vācijai.
Balvas piešķīra šā: I grupā 1. godalgu Ritai Sprūdžai (ASV),
2. godalgu — Andrai Irbei (Zviedrijā) un 3. — Lienei Ozolai

Milvoku DV apvienības tautas deju kopa Metieniņš 1969. gadā. Augšējā
rindā kreisajā pusē pēdējā kopas vadītāja Lija Pētersone.
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DVF Līdsas nod. tautas deju kopa Kamoliņš 1969. g. No kr. sēž: Ilze Dor¬
tāne, Karola Radiņa, Gunta Turciņa, vadītāja Ilga Mieriņa, Sandra Radiņa.
Ilona Spule, Hilarija Ābolīte un Baiba Dzītare. Otrā rindā stāv: Arnolds
Ābolītis, Māris Andersons, Ārijs Dukaļskis, Māris Pūlis, Aivars Dukaļskis
un Jānis Šmits.

(Kanadā). II grupā 1. un 2. godalgu dala Sandra Gunta Lazdiņa
(Kanadā) un Raimonds Piķelis (Anglijā), 3. godalga — Astrai
Avenai (Kanadā). III grupā 1. godalga piešķirta Lilitai Puķītei
(ASV), 2. — Ingridai Brošai (arī ASV) un 3. — Valdai Liepiņai
(Austrālijā).
Bez tam piešķirtas arī vairākas atzinības balvas. Pavisam godal
gās sadalītas DVM 850.00.
Vienmēr visus DV CV godalgotos darbus iesūtīja DVM publi
cēšanai žurnālā. Labākie arī publicēti.
Par vienu no labākiem jaunatnes pasākumiem DV organizācijā
var uzskatīt tautas deju kopas. Ieskatu šo kopu dzīvē un gaitās
1973. gadā sniedz zemāk minētie pārskati.
Anglijā DVF nodaļās darbojas 11 deju kopas, no tām 7 jauniešu
un 4 bērnu, ar 214 dalībniekiem, 98 puiši un 116 meitenes.
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DV apvienībā Milvokos darbojas Gaujas skautu vienība. Uzņēmumā no
kreisās stāv vienības priekšnieks A. Mundeciems, vad. R. Čaks un mācītājs
A. Kalnājs.

No tiem 70 ir DV organizācijas biedri. 3. Eiropas latviešu
dziesmu svētku tautas deju lieluzvedumā Vācijā, Ķelnes ledus¬
stadionā 23 deju kopās ar 370 dalībniekiem piedalījās 11
DVF no Anglijas un 1 Kanadas DV deju kopa, kopskaitā 212
dalībnieki. Lieluzvedums notika V. Rulliņas vadībā (šoreiz
10. viņas praksē) un deju kopas tai pasniedza trideksni. Da
lībniekiem ar labiem vēlējumiem ziedu velti sūtīja latviešu
tautas deju folkloriste Johanna Rinka. DVF Bradfordas no
daļas vanadze un DVF Ziemeļanglijas vanadžu pārstāve Vēra
Rulliņa darbojās DV CV jaunatnes nozarē par tautas deju
referenti un pildīja arī DVF tautas deju referentes pienāku
mus.
Salaulāti saktieši Juris Dambītis ar Benitu Odiņu. Saktas
un Saktiņas vadītājiem Kārlim un Ilonai Uskaļiem trešais ģi
menes pieaugums — meita Livija Anna.
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Melburnas Daugavas Vanagu tautas deju kopa Daugavieši.

Tautas deju lieluzveduma izskaņa 3. Eiropas latviešu dziesmu svētkos, Ķelnē,
1973. gada 22. jūlijā. Centrā dziesmu svētku simtgades zīmi (100) veido
deju kopas Sakta un Kamoliņš. Priekšējā aplī Anglijas bērni un vadītāji,
aizmugurē — Vācijas un Zviedrijas bērni un vadītāji, apkārt — lielajā aplocē
— jaunieši un deju kopu vadītāji.
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ASV Milvoku DV nodaļā darbojas jauniešu un bērnu deju kopa
Metieniņš, bet Ročestras DV nodaļā bērnu deju kopa Vana¬
dziņš; kopskaitā 93 dalībnieki, 49 puiši un 44 meitas. No
tiem 8 DV organizācijas biedri. Latviešu 5. vispārējos dzies
mu svētkos 1. septembrī Klīvlendā no 34 deju kopām ar
951 dalībnieku piedalījās 2 ASV un 1 Kanadas deju kopa
ar 92 dalībniekiem. Milvoku DV deju kopai Metieniņš 9.
jūnijā iesvētīts un pasniegts karogs.
Austrālijā Melburnas DV nodaļā darbojas jauniešu deju kopa Dau
gavieši / Sakta, bet Adelaides DV nodaļā jauniešu deju kopa
Auseklītis; kopskaitā 46 dalībnieki, 23 puiši un 23 meitas.

Deju kopas Metieniņš Milvokos 1973. gada 9. jūnijā iesvētītais karogs. Pie
tā kopas vadītāja Lija Pētersone.
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Austrālijas latviešu 23. kultūras dienās Sidnejā 23. decemb
rī piedalījās 13 deju kopas, no tām 2 DV deju kopas ar 43
dalībniekiem.
Kanadā Toronto DV nodaļā darbojas deju kopa Daugaviņa ar 32
dalībniekiem, 16 puiši un 16 meitas. No tiem 16 DV orga
nizācijas biedri. Deju kopa Daugaviņa piedalījusies arī Eiro
pas un ASV latviešu dziesmu svētku tautas deju lieluzvedu¬
mos. Kopas dalībniece un Kanadas DV jaunatnes daļas va
dītāja Baiba Šmita-Kalēja apstiprināta par DV CV jaunatnes
nozares vadītāju, bet tās vadītājs Edvins Kalviņš ievēlēts par
Latviešu tautas deju apvienības (ASV un Kanadas) priekš
nieku. Jaundarbu sacensībās Klīvlendā E. Kalviņa deja „Spī
deklis” ierindojusies sešu labāko deju starpā.
DV globālā mērogā deju kopu 41 dalībnieks dzied latviešu ko
os, 2 piedalās teātŗa trupās, 7 šautriņu metēji un 1 šachists. Pēdē
jos gados sevišķu interesi un veiksmi dejotāji apliecinājuši koklē
šanā. Deju mūzikālam pavadījumam 10 kopas izmanto akorde
onus, 5 — klavieres, bet 4 kopas arī deju ieskaņojumus skaņu
lentēs.
Priekšnesumi sniegti 1973. gadā 188 gadījumos, latviešu dzies
mu svētkos, kultūras dienās, starptautiskos festivālos, dažādos
latviešu, angļu, amerikāņu, kanadiešu, austrāliešu, vācu u.c. sarī
kojumos, reprezentējot mūsu tautu un kultūru.
Tā kā DV jaunatnes darbs vairāk noritējis savrup, darbības
zemēs, apskatā jaunatnes jautājums tverts tikai vispārējos vilcienos.
Par jaunatni stāstīts arī citās šīs grāmatas daļās.

Jaunatnes kopas
Bērnu kopas
Dalībnieku skaits
Puiši
Meitas
DV biedri
Jauktas laulības
Cittautībnieki
Latviski nerunā
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Anglijā

ASV

7
5
214
98
116
75
39
3
33

1
2
109
49
44
8
2
—
—

Austrāl.

2
—
30
23
23
4
3
2
1

Kanadā Kopā

1
—
32
16
16
14
1
2
3

11
7
385
186
199
97
45
7
37

DV deju kopas 1973. gadā
1. SAKTA, Bradfordā, Anglijā; jauniešu; dibināta 1949. g. Va
dītāji K. Uskalis un D. Laure; deju iestudētājs R. Laurs;
mūziķi R. Gabaliņš, J. Lūsis, I. Lūsis, N. Pūce; dejotāju kop
skaits 50 (24 puiši un 26 meitas), no tiem 17 DV biedri.
Nodarbību valoda latviešu; koklētāji.
2. KAMOLIŅŠ, Līdsā, Anglijā; jauniešu; dibināta 1950. g.
Vadītāja I. Mieriņa; deju iestudētāji J. Šmits un J. Turciņš;
mūziķi I. Jefimovs, E. Andersons, P. Bude, P. Pauls; kop
skaits 34 (15, 19); DV biedri 18; jauktas laulības 12; cittau
tieši 3; latviski nerunā 3; nodarbību valoda latviešu un angļu;
koklētāji.
3. METIENIŅŠ — Milvokos, ASV, jauniešu un bērnu; dibinā
ta 1955. g. Vadītājas L. Pētersone un I. Slempere; mūziki
Z. Roberta, P. Tocups, I. Prūse; kopskaits 75 (42, 33); DV
biedri 6; jauktas laulības 2; nodarbību valoda latviešu.
4. SAKTIŅA — Bradfordā, Anglijā; bērnu; dibināta 1957. g.
Vadītāja I. Uskale; mūziķis R. Gabaliņš; kopskaits 11 (5, 6);
DV biedrs 1; nodarbību valoda latviešu.
5. AUSEKLĪTIS — Līdsā, Anglijā; bērnu (latviešu skolā); di
bināta 1958. g. Vadītāji R. Jefimova un M. Dāle; mūziķis
R. Gabaliņš; kopskaits 16 (7, 9); DV biedri 16; jauktu laulību
bērni 10; latviski nerunā 10; nodarbību valoda latviešu un
angļu; koklētāji.
6. AUSEKLĪTIS — Adelaidē, Austrālijā; jauniešu; dibināta
1960. g. Vad. J. Skābe; mūziķe M. Krūma; kopskaits 30 (15,
15); 1 jaukta laulība; 1 cittautietis; nodarbību valoda latviešu.
7. PĒRKONĪTIS — Korbijā, Anglijā; jauniešu; dib. 1961. g.
Vadītāja L. Zaķe; mūziķis J. Zaķis; kopskaits 14 (7, 7); 1
jaukta laulība; nodarbību valoda latviešu.
8. VANADZIŅŠ — Ročestrā, ASV; bērnu; dib. 1961. g. Va
dītāji S. Johnson un B. Dzene; mūziķe Dz. Sniedze; kop
skaits 18 (7, 11); DV biedri 2; valoda latviešu.
9. RITENĪTIS — Koventrijā, Anglijā; jauniešu; dib. 1964. g.
Vadītājs E. Alksnītis; mūziķis M. Pulkstens; kopskaits 10
(4, 6); 1 DV biedrs; 1 jaukta laulība; nodarbību valoda lat
viešu.
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10. METIENIŅŠ — Londonā, Anglijā; jauniešu; dibin. 1968. g.
Vadītāja I. Millere, deju iestud. M. Putce, mūziķe I. Paula;
kopskaits 28 (12, 16); 1 DV biedrs; jauktas laulības 3, latvis
ki nerunā 2; nodarbību valoda latviešu un angļu; 1 kokle.
11. SIENĀZĪTIS — Birminghamā, Anglijā; jauniešu un bērnu;
dib. 1968. g. Vadītāja Z. Blezūra; mūziķe A. Kanaile; kop
skaits 10 (5, 5); jauktas laulības 2; latviski nerunā 2; nodar
bību valoda latviešu; koklētāji.
12. MAZAIS METIENIŅŠ — Londonā, Anglijā; bērnu, latviešu
skolā; dib. 1970. g. Vad. M. Putce; mūziķe I. Paula; kop
skaits 22 (12, 10); 1 DV biedrs; jauktas laulības 6; latviski
nerunā 6; nodarbību valodas latviešu un angļu; koklētāji.
13. DAUGAVIEŠI - SAKTA — Melburnā, Austrālijā; jauniešu;
dib. 1970. g. Vadītājs A. Vagars; deju iestudētājs A. Grimms,
mūziķis B. Birznieks; kopskaits 16 (8, 8); DV biedri 4; jauk
tas laulības 2; 1 cittautietis; latviski nerunā 1; valoda latviešu
un angļu.

DVF Līdsas latviešu skolas meiteņu ansamblis Anglijā, 1972. gadā.
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DV Toronto nodaļas tautas deju kopa Daugaviņa.

14. DAUGAVIŅA — Toronto, Kanadā; jauniešu, dib. 1971. g.
Vadītājs E. Kalviņš; mūziķi I. Ringhoffers, A. Šmits; kop
skaits 32 (16, 16); DV biedri 14; 1 jaukta laulība, cittautieši
2; latviski nerunā 3; nodarbību valoda latviešu.
15. SPRĪDĪTIS — Halifaksā, Anglijā; jauniešu; dib. 1971. g.
Vadītāji A. un M. Račickas; mūziķis R. Gabaliņš; kopskaits
12 (5, 7); DV biedri 9, 1 jaukta laulība; latviski nerunā 6;
valoda latviešu un angļu; koklētāji.
16. MAZAIS SPRĪDĪTIS — Halifaksā, Anglijā; bērnu; dib.
1971. g. Vadītāji A. un M. Račickas; mūziķis R. Gabaliņš;
kopskaits 7 (2, 5); DV biedri 7; jauktu laulību bērni 3; lat
viski nerunā 4; valoda latviešu un angļu; koklētāji.
DV var būt lepni, ka liela daļa mūsu jauniešu saglabājuši tīru
latviešu dvēseli un atraduši ceļu uz mūsu organizāciju, stājušies
blakus vecajai paaudzei, lai darbotos mūsu tautas un Latvijas nā
kotnes labā, kaut daudzi nemaz nav redzējuši savu vecāku dzimto
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zemi. Jauno ļaužu apziņā tomēr ir daudz kas līdzīgs un kopīgs ar
vecāko paaudzi: viņi apzinās brīvības vārda un pašas brīvības
vērtību. Mūsu uzdevums ir vēl tālāk jaunatnē palīdzēt izkopt tēv
zemes mīlestības garu, goda prātu, taisnīgumu un nesavtīgumu.
Bet visiem mums jāpatur vērā, ka vienīgais nacionālās audzinā
šanas pamats ir latviska ģimene. Tās nākotnes uzdevums ir palī
dzēt ne vien DV organizācijai, bet visai latviešu trimdas saimei
palikt latviešiem, cīnītājiem, saistītiem ar savas tautas likteni ta
gadnē, nākotnē un arī pagātnē.
(DV darbības pārskati 1947—1973, DV archīvs, DVM 19521972).
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DV sports
Sporta tradicijas DV organizācijā nāk līdz no neatkarīgās Lat
vijas laika, no Latviešu leģiona, internēto un gūsta nometnēm,
visur rādot vajadzīgo interesi un izpratni, ka „veselā miesā mājo
vesels gars”. Sports arī bijis tas, kas lielā mērā DV organizācijā
iesaistījis jaunatni, jo tādā veidā tā ir atradusi kopēju saprašanās
ceļu un valodu.
Jau kopš Beļģijas atstāšanas daudz sportistu meklēja nodarbību
ceļus Vācijas DP nometnēs, vēlāk, izvēršoties DV organizācijai
brīvajā pasaulē, liels vairums sporta draugu atrada savu vietu DV
sporta kopās, kā arī startējot no citu latviešu organizāciju sporta
apvienībām.
DV organizācijas sporta nodarbībās vēl arvien ievērojamu vietu
ieņem bumbu spēles — basketbols un volejbols; ASV un Kanadā
pastāv Eiropas futbola komandas, darbojas visas vieglatlētikas no
zares, spēlēts teniss, galda teniss, novuss, no jauna nākuši klāt īpat
nēji sporta veidi — šautriņu mešana (Anglijā), bumbošana (vis
vairāk ASV), spēlēts vecais šachs, modē makšķerēšana, bet vis
plašāk DV sporta nodarbībās pārstāvēta šaušanas sporta nozare,
it sevišķi ar mazkalibra šautenēm, gan neizslēdzot šaušanu ar
pistolēm un kaŗa šautenēm.
Sporta kopu skaits DV organizācijā nemitīgi palielinājies. Ja
vēl piecdesmito gadu beigās tas svārstījās ap 30, tad jau sešdesmito
gadu beigās tas bija pāri 60 un pēdējos gados nostabilizējies uz 45.
Sešdesmito gadu beigu cēliens bija raksturīgs lielajam sporta vie
nību skaitam, jo tad bija it kā kulminācija, saistīta ar DV organi
zācijas 25 gadu jubilejas sacensībām. Tām pārejot, sporta „pagai¬
du kopas” vai nu likvidējās vai apvienojās ar citām, stabilākām
vienībām.
Vēl arvien DV organizācijā vadītājs ir šaušanas sports.
DV organizācijas sporta kopas noorganizējušas arī daudzas
jaunatnes sporta nozares, kas dod cerības DV sporta nākotnei. DV
sportisti piedalās arī baltiešu sporta aktivitātēs un savu patvēruma
zemju sporta dzīvē, reizēm gūdamas arī vērā liekamas sekmes,
piem., DV Hamiltonas sporta kopas dalībnieks Modris Žulps
vairākkārt bijis ne vien DV Kanadā meistars galda tenisā, bet
1967. gadā guva uzvaru arī visas Kanadas meistarībā, pēc tam
99

Brisbenas DV sporta kopas jauniešu basbetbola vienība, kas savā laikā ar
labām sekmēm spēlēja vietējās austrāliešu līgas sacensībās.

piedaloties Kanadas valsts vienībā vairākās starptautiskās sacen
sībās ārzemēs. Hamiltonas DV sporta kopa Sparta bijusi vairāk
kārtēja uzvarētāja meistarvienība volejbolā Kanadas mērogā, un
vairāki tās dalībnieki reprezentējušies Kanadas valstsvienībā arī
starptautiskā mērogā. Anglijas DVF sportists Kārlis Āboliņš ir
četras reizes pēc kārtas guvis uzvaras visas Anglijas 100 jūdžu
soļošanas sacensībās — 1964., 1966., 1968. un 1970. gadā. Šīs
sacensības Anglijā notiek reizi divos gados, un līdz šim šī sporta
vēsturē neviens nebija guvis uzvaras četrreiz pēc kārtas!
Anglijas volejbolisti jau vairāk gadu piedalās Visanglijas sacen
sībās, tās bieži pat rīkojot savos sporta laukumos, un arī sasnieguši
vērā liekamas sekmes, tā nozīmīgi pārstāvēdami ne vien latviešu
sportu, bet arī mūsu tautas vārdu.
Citas DV sporta kopas vai atsevišķi sportisti arī savās patvē
ruma zemēs cēluši DV organizācijas sporta slavu, piem., Vašingto
nas DV sieviešu volejbola vienība Sigulda jau astoņus gadus bijusi
latviešu volejbola meistarvienība ASV. Latviešu šachisti ir spēlē
juši ne vien baltiešu sacensībās, bet arī savu zemju vienībās, atkal
celdami latviešu sporta vārdu. Jāpiezīmē, ka arī startēdami no
citām latviešu sporta kopām vai biedrībām, DV sportisti cēluši
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savas organizācijas nozīmi sporta attīstībā, piem., DV sportists
D. Hāzners 1970. gadā ieguva Ziemeļamerikas galda tenisa mei¬
startitulu, startēdams no Ņudžersijas sporta biedrības Kursa. Uzva
ras ASV mērogā guvuši arī DV apvienības Čikāgā basketbolisti
un tradicionālās Eiropas futbola sacensībās starp ASV un Kanadas
DV komandām uzvaras laurus guvuši pārmaiņus abu valstu lat
viešu sporta reprezentanti.
Kā jau minēts, plašāk izplatītais sporta veids DV organizācijā
ir šaušanas sacensības. Šī sporta pionieŗi ir DV Zviedrijā, kur
pirmās sacensības notika jau 1950. gadā. Pirmie tiesneši bija A.
Oše (DV CV pārstāvis), L. Talters (DV valde Zviedrijā) un R.
Jurjaks (šī sporta idejas autors). Nākamie, jau vairāk gadu vēlāk,
šaušanas sportam sāka nodoties DV Sidnejā, Austrālijā (1957.
gadā), tiem sekoja DV Bostonā, ASV (1962. gadā) un pēc tam
šīs sporta kopas sāka „augt kā sēnes pēc lietus” visu DV zemju
nodaļās/apvienībās. Sākumi citur meklējami, jau sākot ar 1954.
gadu, bet sākumā sacensības notika, tā teikt, „mājas kārtībā”.

Adelaides Daugavas vanadžu volejbola komanda 1965. gadā. 1. rindā no
kreisās: Ligita Treija, Olita Mizinga, Vilma Kalderovska, 2. rindā: Erna
Kargane, Lidija Krauja, Mirdza Gajevica, Aleksandra Ūdre.
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Īstu DV šaušanas sporta attīstību var vērot tikai, sākot ar 1963.
gadu, kad Zviedrijas DV valdes (patiesībā R. Jurjaka) ierosmē
DV organizācijā rīkotas globālas sacensības šaušanā ar mazkalibra
šautenēm. Arī DV organizācijas oficiozs DVM tikai 1963. gada
6. numurā iespieda nodaļu DV sportam.
DV šaušanas sporta cienītāji gan pirms, gan pēc tam piedalījās
savu darbības zemju vietējo šāvēju sporta organizācijās, vēlāk
rīkoja arī sacensības valstu starpā, piem., kopš 1967. gada notiek
draudzības sacensības ASV un Kanadas DV šāvēju starpā; Austrā
lijā DV šāvēji sacenšas ar Latviešu virsnieku apvienības šaušanas
sporta dalībniekiem, ASV ar LKIA sportistiem un piedalās arī
citu veidu sacensībās, bieži vien plūkdami savām zemēm un vienī
bām uzvaras laurus.
Šaušanas sportam uzplaukstot, auga arī balvu skaits, par tām
gādājot DV CV (radīts ceļojošs kauss komandu sacensībām, tāpat

1967. gada 3. septembrī Priedainē, DV dienu sarīkojumā (rīkoja DV ap
vienība Ņudžersijā) sporta spēlēs volejbolā uzvarēja DV apvienības Vašingto
nā sporta kopa Sigulda. Uzņēmumā apbalvošana ar DV „olimpiskām zelta
medaļām”. Pa kreisi vienības kapteine Ausma Dzenīte - Karlsone.
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ceļojošu kausu dāvāja arī DV valde Zviedrijā, Vācijā pastāv pulk
veža Januma ceļojošā balva un citas. Tas radījis patīkamu sacen
sību gribu un šī sporta veida plašu attīstību.
Globālās šaušanas sacensības pirmajos divos gados notika pēc
DV CV 1963. gada 8./9. jūnija sēdē Gēteborgā apstiprinātajiem
noteikumiem, kuŗi laboti 1965. gada DV CV 24./25. aprīļa sēdē
Londonā, un kopš tā laika visas sacensības notiek šo noteikumu
ietvaros. Pārlabojums bija nepieciešams, lai noteikumus vairāk pie
mērotu mūsu apstākļiem.
Izstrādājot pirmos šaušanas noteikumus, pamatam ņemti pasau
les starptautiskie noteikumi, bet prakse rādīja, ka tos nevarēja
pilnībā izmantot, tādēļ izstrādāja labojumus. Ir gan patiesība, ka
arī starptautiskie šaušanas noteikumi vienmēr, vai ik gadu, tiek
pārlaboti, un tā ar laiku arī DV var rasties vajadzība atkal izdarīt
grozījumus, kaut gan vēl 1972. gadā visās DV šāvēju zemēs iz
teikta vēlēšanās paturēt 1965. gada noteikumus.
Pie pirmo (1963. gada) noteikumu izstrādāšanas R. Jurjakam
daudz palīdzēja šaušanas sporta speciālisti Valdemārs Bračko (Vā
cijā), Paulis Standzenieks un Krišs Jansons Zviedrijā. Pēdējie divi

Brisbenas DV sporta kopas basketbolisti ar Sidnejas viesiem 1958. gada
kultūras dienu sporta sacensībās.
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arī visādos veidos veicinājuši globālo šaušanas sacensību labu iz
došanos.
Kā DV tika pie globāli noorganizētām šaušanas sacensībām,
savās atmiņās pastāsta R. Jurjaks:
„Mēs Zviedrijā jau bijām vairāk gadu šāvuši, kad no laikrak
stiem un mūsu mēnešraksta uzzinājām, ka pārējos kontinentos
mūsu organizācijas biedri stipri nodarbojās ar šaušanas sportu. Tā
kā šaušanas sports iecienīts visā pasaulē, sāku domāt, vai mēs
nevarētu mūsu organizācijā to izveidot kopīgu, kur dalībnieki va
rētu piedalīties no visām zemēm, jo tas mūs tikai vairāk vienotu.
Tūliņ sazinājos ar visām zemēm, ar kādiem ieročiem viņi šauj un
vai būtu ar mieru piedalīties, ja mēs organizētu kopīgas šaušanas
sacīkstes. Atbildes saņēmu pozitīvas, ka ir ar mieru piedalīties
kopīgās šaušanas sacīkstēs, bet tikai ar vienu noteikumu, ka mums
visiem jāšauj ar mazkalibra šautenēm. Tas bija mums nelabvēlīgi,
jo mums nevienam nebija šādas šautenes, mēs Zviedrijā šāvām ar
kaŗa šauteni un pistolēm. Daļa mūsu šāvēju jau sāka protestēt
un ieteica labāk atmest visam ar roku, — šausim katrs savā zemē,
kā šāvuši. Bet lielākais vairums bija par kopīgu šaušanu noorgani
zēšanu, kas nāktu par labu organizācijai un arī pašiem šāvējiem.
1962. gadā ziņoju mūsu delegātu sapulcei, ka šāvēji izsacījuši
vēlēšanos organizēt globālas šaušanas sacīkstes, kuŗās varētu pie
dalīties mūsu organizācijas biedri no visiem kontinentiem. Sapulce
tam piekrita un apsolījās par ierosinājumu minēt DV CV sēdē, kas
toreiz bija Vācijā. DV CV sēdes dalībnieki šo ierosinājumu apsvei
kuši un uzdeva DV Zviedrijā pašiem to iedzīvināt.
Pēc šī labvēlīgā paziņojuma stājos sakaros ar zviedru šaušanas
organizācijām, lai dabūtu kā viņu, tā starptautiskos šaušanas no
teikumus, kas viens no otra daudz neatšķīrās. Tā kā nākošā DV CV
sēde bija paredzēta Zviedrijā un vēl pie tam Gēteborgā, man pašam
bija izdevība sēdē piedalīties un iepazīstināt ar jaunizstrādātajiem
noteikumiem. Visi vienprātīgi šaušanas noteikumus pieņēma un
uzdeva man šaušanas sacīkstes organizēt. Tai pašā 1963. gadā sā
kās mūsu globālās šaušanas sacīkstes.
Ceru, ka globālās šaušanas sacīkstes sevi attaisnojušas, jo kon
takts visā pasaulē šāvēju starpā ir labs; globālās šaušanas sacīkstes
nav tuvinājušas tikai šāvējus vien, bet arī daudz, daudz citu, kam
tuvu sports.”
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Rūdolfs Jurjaks.
Rūdolfs Jurjaks dzimis 1915. gada 4. martā Kuldīgā. Jau 16 gadu vecu
mā iestājies aizsargu organizācijā, 14. Kuldīgas aizsargu pulkā. Latvijas ar
mijas dienesta pakāpe — seržants. Daugavas Vanagu organizācijā darbojas
kopš 1950. gada. Apbalvots ar DV organizācijas nozīmi zeltā.

DVF Mansfīldas nodaļas sporta kopas jaunatnes galda tenisisti ar izcīnīta
jām balvām.
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Bez individuālām sacensībām, šāvējus iedalot piecās grupās,
notiek arī vienību sacensības. Sacensību sākumā, 1963. gadā,
pieteiktas tikai 7 vienības, bet jau 1964. gadā to skaits bija 12,
nākamajos gados sasniedzot: 1965. — 12, 1966. — 13, 1967. —
12, 1968. — 14, 1969. — 11, 1970. — 9, 1971. — 11 un
1972. — 11. Tātad, globālas šaušanas sacensības jau notikušas
desmit reižu. Technisko norisi kopš paša sākuma vadījis R. Jurjaks.
Par sacensību rezultātiem liecina pārskati pa gadiem:

DV apvienības Detroitā volejbola vienība 1959. gadā.

DV globālās šaušanas sacīkstes ar mazkalibra šauteni
1963. gadā
Patvēruma zeme

Austrālija
ASV
Kanada
Zviedrija
Kopā
106

Dalībnieku skaits atsevišķās klasēs

Kopā

A

BC

D

E

—
—
2
—

3
1
3
—

9
13
12
8

2
3
—
5

14
17
17
13

2

7

42

10

61

Uzvarētāji:
A. Dāmu klasē (iesp. 200 pkt.)
1. Staudža Genovēva, Manitoba, Kanadā
........
...
145
2. Andersone Vilma, Manitoba, Kanadā
....................
127
BC. Jaunatnes klasē (iesp. 600 pkt.)
1. Grīnbergs Juris, Melburna,Austrālijā......................................403
2. Mašinskas Juris, Melburna, Austrālijā
...376
3. Bendiks Ronalds, Melburna,Austrālijā...................................322
D. Vispārējā strēlnieku klasē (iesp. 600 pkt.)
1. Krauklis Arnolds, Milvoki, ASV
...
527
2. Grava Alfreds, Milvoki,ASV...................................................520
3. Bērziņš Artūrs, Milvoki,ASV..................................................516
E. Veterānu klasē (iesp. 600 pkt.)
1. Butkus Žanis, Milvoki, ASV
...
559
2. Strēlnieks Herberts, Indianapole,ASV....................................498
3. Lenšs Verners, Detroita,ASV..................................................488

DV apvienības Kalamazū sporta kopas Imanta sieviešu volejbola vienība.
No kreisās: R. Skrupšķele, I. Skrupšķele, S. Austriņa, A. Lizenberga, B.
Ozola, I. Brutāne un I. Zentele.
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F. Vienību rezultāti (iesp. 240 lodes resp. 2400 pkt.)
1. Milvoki, ASV
2122
Butkus Žanis 559, Krauklis Arnolds 527, Grava Al
freds 520 un Bērziņš Artūrs 516 pkt.
2. Melburna, Austrālijā
1902
Greiškāns Vitolds 512, Bilkens Alans 478, Gāga Ojārs
461 un Saulītis Jānis 451 pkt.
3. Indianapole, ASV
1848
Strēlnieks Herberts 496, Graudiņš Gunārs 462, Dzel¬
zītis Juris 447 un Strēlnieks Vilnis 443 pkt.
Godalgu sadalījums
ASV 12, Austrālijā 6, Kanadā 2 godalgas, kopā 20 godalgu.
1964. gadā
Patvēruma zeme

Austrālija
ASV
Kanada
Zviedrija
Anglija
Vācija
Kopā

Dalībnieku skaits atsevišķās klasēs

Kopā

A

BC

D

E

2
4
1
1
—
—

3
1
4
4
—
—

21
13
10
8
2
1

4
6
1
8
—
—

30
24
16
21
2
1

8

12

55

19

94

A. Dāmu klasē (20 lodes, iesp. 200 pkt.)
1. Šulce Alma, Sidneja, Austrālijā
161
2. Bagātā Vilma, Sidneja,Austrālijā.............................................156
3. Lāce Velta, Milvoki,ASV.........................................................156
BC. Jaunatnes klasē (20 lodes, iesp. 200 pkt.)
1. Mašinskas Juris, Melburna,Austrālijā.....................................171
2. Rudzīte Undīne, Sidneja, Austrālijā
...
167
3. Bendiks Ronalds, Melburna, Austrālijā
.....
151
D. Vispārējā strēlnieku klasē (60 lodes, iesp. 600 pkt.)
1. Sīmanis Juris, Filadelfija,ASV................................................540
2. Krauklis Arnolds, Milvoki, ASV
524
3. Greiškāns Vitolds, Melburna, Austrālijā
..........
518
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E. Veterānu klasē (60 lodes, iesp. 600 pkt.)
1. Butkus Žanis, Milvoki,ASV...................................................561
2. Grava Alfreds, Milvoki,ASV.................................................516
3. Strēlnieks Herberts, Indianapole, ASV................................. 510
F. Vienību rezultāti (240 lodes, iesp. 2400 pkt.)
1. Milvoki, ASV........................................................................ 2098
Butkus Žanis 561, Krauklis Arnolds 524, Grava Alfreds
516, Bērziņš Artūrs 497 pkt.
2. Sidneja, Austrālijā
.............................
2016
Peskops Kārlis 512, Neimanis Nikolajs 509, Lašaks Os
valds 500, Ronis Jānis 495 pkt.
3. Melburna, Austrālijā
1995
Greiškāns Vitolds 518, Bilkens Alans 511, Gāga Ojārs
486, Mašinskas Juris 480 pkt.
Godalgu sadalījums:
ASV 7, Austrālijā 8 godalgas, kopā 15. godalgu.

DV Sidnejas nodaļas šaušanas sporta sekcijas jaunatnes grupas uzvarētāji
1963. gadā. Trešās rindas vidū jaunatnes nozares vadītājs G. Staģis.
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1965.
Patvēruma zeme

Austrālija
ASV
Kanada
Zviedrija
Anglija
Vācija

gadā

Dalībnieku skaits atsevišķās klasēs

Kopā

A

B

C

D

E

5
3
3
—
1
—

6
4
4
5
1
1

—
1
—
1
—
—

20
20
15
4
3
—

6
5
4
10
—
—

37
33
26
20
5
1

12

21

2

62

25

122

A. Dāmu klasē (20 lodes, iesp. 200 pkt.)
1. Lāce Velta, Milvoki,ASV.........................................................175
2. Rone Mārīte, Sidneja,Austrālijā................................................173
3. Šulce Alma, Sidneja,Austrālijā.................................................168
B. Jaunatnes klasē — līdz 15 g. (10 lodes, iesp. 100 pkt.)
1. Mikolaja Vija, Sidneja,Austrālijā.............................................97
2. Mikolajs Juris, Sidneja,Austrālijā.............................................91
3. Lenšs Māris, Detroita,ASV.......................................................91
C. Jaunatnes klasē 15 — 18 g. (20 lodes, iesp. 200 pkt.)
1. Priedītis M., Detroita,ASV......................................................150
2. Lunts Viktors, Gēteborga,Zviedrijā.........................................149
D. Vispārējā strēlnieku klasē (60 lodes, iesp. 600 pkt.)
1. Ābrāms Vilis, Filadelfija,ASV................................................525
2. Greiškāns Vitolds, Melburna,Austrālijā.................................522
3. Peskops Kārlis, Sidneja,Austrālijā..........................................515
E. Veterānu klasē (60 lodes, iesp. 600 pkt.)
1. Butkus Žanis, Milvoki, ASV
522
2. Strēlnieks Herberts, Indianapole, ASV
515
3. Lenšs Verners, Detroita,ASV..................................................504
F. Vienību rezultāti (240 lodes, iesp. 2400 pkt.)
1. Milvoki, ASV
.........................
1998
Butkus Žanis 533, Grava Alfreds 500, Bērziņš Artūrs
488, Krauklis Arnolds 477 pkt.
2. Sidneja, Austrālijā
1913
Peskops Kārlis 515, Neimanis Nikolajs 501, Krūmiņš
Jūlijs 453, Romans Leons 444 pkt.
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3. Melburna, Austrālijā
1913
Greiškāns Vitolds 522, Mašinskas Juris 464, Kalns Val
dis 464, Melgalvis Pauls 463 pkt.
Godalgu sadalījums:
ASV 8, Austrālijā 8, Zviedrijā 1 godalga, kopā 17 godalgu.

DVF Hudersfīldas basketbola vienība 1963. gadā.

1966. gadā
Patvēruma zeme

Dalībnieku skaits atsevišķās klasēs
A

Austrālija
ASV
Kanada
Zviedrija
Anglija
Vācija
Kopā

B

C

D

Kopā

E

5
2
4
—
1
—

7
5
7
5
1
—

3
1
4
3
1
—

19
18
24
5
3
1

4
7
3
5
—
—

38
33
42
18
6
1

12

25

12

70

19

138
111

A. Dāmu klasē (20 lodes, iesp. 200 pkt.)
1. Rone Mārīte, Sidneja,Austrālijā...............................................168
2. Strēlniece Māra, Indianapole,ASV..........................................167
3. Šulce Alma, Sidneja, Austrālijā
166
B. Jaunatnes klasē — līdz 15 g. (10 lodes, iesp. 100 pkt.)
1. Rudzītis Vilis, Sidneja, Austrālijā
98
2. Ronis Kārlis, Sidneja, Austrālijā
96
3. Rone Rasma, Sidneja, Austrālijā
96
C. Jaunatnes klasē — 15 līdz 18 g. (20 lodes, iesp. 200 pkt.)
1. Lunts Viktors, Gēteborga, Zviedrijā
166
2. Rone Mārīte, Sidneja, Austrālijā
157
3. Kļaviņš Kariņš, Česterfīlda, Anglijā
152
D. Vispārējā strēlnieku klasē (60 lodes, iesp. 600 pkt.)
1. Ozoliņš Gunārs, Gēteborga, Zviedrijā
533
2. Greiškāns Vitolds, Melburna, Austrālijā
529

Devīto DV dienu Anglijā 1970. gadā meistarvienība volejbolā — Koventrijas
DV. Pirmā r. no kr.: J. Riekstiņš, E. Mūrnieks, A. Miervaldis, otrā r.: G.
Āriņš, E. Lieģis un I. Lieģis.
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3. Peskops Kārlis, Sidneja, Austrālijā
521
E. Veterānu klasē (60 lodes, iesp. 600 pkt.)
1. Grava Alfreds, Milvoki, ASV
526
2. Strēlnieks Herberts, Indianapole, ASV
515
3. Butkus Žanis, Milvoki, ASV
515
F. Vienību rezultāti (240 lodes, iesp. 2400 pkt.)
1. Sidneja, Austrālijā
2036
Peskops Kārlis 521, Flūgins Jānis 517, Lašaks Osvalds
513, Soģis Nikolajs 485 pkt.
2. Melburna, Austrālijā
2000
Greiškāns Vitolds 529, Kalns Valdis 502, Gāga Ojārs
489, Mašinskas Juris 480 pkt.
3. Milvoki, ASV
1990
Grava Alfreds 526, Butkus Žanis 515, Krauklis Ar
nolds 484, Tabaks Alfreds 465 pkt.
Godalgu sadalījums:
ASV 5, Austrālijā 10, Zviedrijā 2, Anglijā 1, kopā 18
godalgu.
1967. gadā
Patvērumu zeme

Austrālija
ASV
Kanada
Zviedrija
Anglija
Vācija
Kopā

Dalībnieku skaits atsevišķās klasēs

Kopā

A

B

C

D

E

3
2
4
—
1
—

4
4
4
7
1
—

4
1
2
3
1
—

20
16
15
4
4
1

4
4
1
6
—
—

35
27
26
20
7
1

10

20

11

60

15
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A. Dāmu klasē (20 lodes, iesp. 200 pkt.)
1. Strēlniece Māra, Indianapole, ASV
2. Šulce Alma, Sidneja, Austrālijā
3. Rone Mārīte, Sidneja, Austrālijā
B. Jaunatnes klasē — līdz 15 g. (10 lodes, iesp. 100 pkt.)
1. Lenšs Māris, Detroita, ASV
2. Ronis Kārlis, Sidneja, Austrālijā
3. Rone Rasma, Sidneja, Austrālijā

170
164
152
98
95
92
113

C. Jaunatnes klasē — 15 līdz 18 g. (20 lodes, iesp. 200 pkt.)
1. Zuicēns Dzintars, Indianapole, ASV
172
2. Lunts Viktors, Gēteborga, Zviedrijā
................
161
3. Jurjaks Andris, Gēteborga,Zviedrijā........................................154
D. Vispārējā strēlnieku klasē (60 lodes, iesp. 600 pkt.)
1. Ozoliņš Nikolajs, Hamiltona, Kanadā
544
2. Grīnberga Īna, Hamiltona,Kanadā...........................................542
3. Greiškāns Vitolds, Melburna,Austrālijā..................................523
E. Veterānu klasē (60 lodes, iesp. 600 pkt.)
1. Butkus Žanis, Milvoki,ASV....................................................537
2. Lenšs Verners, Detroita,ASV..................................................520
3. Purvinskis Matīss, Perta, Austrālijā
................
505
F. Vienību rezultāti (240 lodes, iesp. 2400 pkt.)
1. Hamiltona, Kanadā
2082
Ozoliņš Nikolajs 544, Grīnberga Īna 542, Brakmanis
Jānis 514, Loja Guntis 482 pkt.
2. Sidneja, Austrālijā
2027
Lašaks Osvalds 515, Stefans Zigurds 512, Flūgins Jā
nis 505, Peskops Kārlis 495.
3. Milvoki, ASV
2003
Butkus Žanis 537, Grava Alfreds 504, Krauklis Arnolds
491, Tabaks Alfreds 471 pkt.
Godalgu sadalījums:
ASV 6, Austrālijā 7, Zviedrijā 2, Kanadā 3, kopā 18
godalgu.
1968. gadā
Patvēruma zeme

Austrālija
ASV
Kanada
Zviedrija
Anglija
Vācija
Kopā
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Dalībnieku skaits atsevišķās klasēs

Kopā

A

B

C

D

E

6
2
2
—
1
—

13
4
5
5
—
—

10
3
4
6
—
—

23
12
16
6
3
1

3
6
4
10
—
—

55
27
31
27
4
1

11

27

23

61

23

145

A. Dāmu klasē (20 lodes, iesp. 200 pkt.)
1. Šulce Alma, Sidneja, Austrālijā
2. Rone Mārīte, Sidneja, Austrālijā
3. Strēlniece Māra, Indianapole, ASV
B. Jaunatnes klasē — līdz 15 g. (10 lodes, iesp. 100 pkt.)
1. Lenšs Māris, Detroita, ASV
2. Lenšs Ivārs, Detroita, ASV
3. Lenša Ilze, Detroita, ASV
C. Jaunatnes klasē — 15 — 18 g. (20 lodes, iesp. 200 pkt.)
1. Rone Mārīte, Sidneja, Austrālijā
2. Zuicēns Dzintars, Indianapole, ASV
3. Ronis Kārlis, Sidneja, Austrālijā

178
174
169
98
97
96
173
170
167

Šaušanas sacensību godalgas 1963. gadā.
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D. Vispārējā strēlnieku klasē (60 lodes, iesp. 600 pkt.)
1. Greiškāns Vitolds, Melburna,Austrālijā..................................533
2. Bukovskis Jānis, Perta, Austrālijā
523
3. Ozoliņš Nikolajs, Hamiltona, Kanadā
519
E. Veterānu klasē (60 lodes, iesp. 600 pkt.)
1. Butkus Žanis, Milvoki,ASV....................................................529
2. Grava Alfreds, Milvoki, ASV
519
3. Lenšs Verners, Detroita,ASV..................................................514
F. Vienību rezultāti (240 lodes, iesp. 2400 pkt.)
1. Milvoki, ASV
2048
Butkus Žanis 529, Grava Alfreds 519, Krauklis Arnolds
513, Zālītis Viktors 487.
2. Perta, Austrālijā
2032
Purvinskis Matīss 512, Sivalops Romans 514, Bukovskis
Jānis 523, Rudiņš A. 483.
3. Melburna, Austrālijā
1973
Greiškāns Vitolds 533, Kalns Valdis 489, Gāga Ojārs
479, Vāravs Ēvalds 472.

Zviedrijas DV šāvēji 1966. gadā Gēteborgas šaujamlaukā. No kreisās —
Ventis Aigars, Viktors Lunts, Pēteris Pīlups, Andris Jurjaks un Edgars Jur
jaks. Aizmugurē stāv R. Jurjaks.
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Godalgu sadalījums:
ASV 16, Austrālijā 13, Kanadā 7, Zviedrijā 2, kopā 38
godalgas.
1969. gadā
Patvēruma zeme

Austrālijā
ASV
Kanada
Zviedrija
Anglija
Vācija
Kopā

Dalībnieku skaits atsevišķās klasēs

Kopā

A

B

C

D

3
2
1
—
1
—

15
10
4
8
—
—

2
2
4
6
—
—

23
17
12
5
3
1

4
6
1
10
—
—

E

47
37
22
29
4
1

7

37

14

61

21
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A. Dāmu klasē (20 lodes, iesp. 200 pkt.)
1. Strēlniece Māra, Indianapole, ASV
177
2. Grīnberga Īna, Hamiltona, Kanadā
170
3. Mikolaja Vija, Sidneja, Austrālijā
169
B. Jaunatnes klasē — līdz 15 g. (10 lodes, iesp. 100 pkt.)
1. Lenšs Māris, Detroita,ASV.......................................................99
2. Rone Rasma, Sidneja, Austrālijā
97
3. Ābermanis Rolands, Detroita, ASV
96
C. Jaunatnes klasē
15 — 18 g. (20 lodes, iesp. 200 pkt.)
1. Ronis Kārlis, Sidneja, Austrālijā
178
2. Jansons Uldis, Indianapole, ASV
173
3. Lunts Viktors, Gēteborga,Zviedrijā.......................................173
D. Vispārējā strēlnieku klasē (60 lodes, iesp. 600 pkt.)
1. Greiškāns Vitolds, Melburna,Austrālijā................................546
2. Krauklis Arnolds, Milvoki,ASV............................................532
3. Ozoliņš Nikolajs, Hamiltona,Kanadā....................................525
E. Veterānu klasē (60 lodes, iesp. 600 pkt.)
1. Lenšs Verners, Detroita, ASV
546
2. Butkus Žanis, Milvoki, ASV
536
3. Grava Alfreds, Milvoki, ASV
533
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F. Vienību rezultāti (240 lodes, iesp. 2400 pkt.)
1. Milvoki, ASV
2101
Butkus Žanis 536, Grava Alfreds 533, Krauklis Arnolds
532, Zālītis Viktors 500.
2. Melburna, Austrālijā
2022
Greiškāns Vitolds 546, Kalns Valdis 495, Salgalis Vilnis
491, Saulītis Jānis 490.
3. Perta, Austrālijā
2002
Purvinskis Matīss 518, Sivalops Romans 515, Bukovskis
Jānis 490, Rudiņš Arvīds 479.
Godalgu sadalījums:
ASV 19, Austrālijā 14, Kanadā 3, Zviedrijā 2, kopā
38 godalgas.
Patvēruma zeme
Austrālija
ASV
Kanada
Zviedrija
Anglija
Vācija
Kopā

1970. gadā
Dalībnieku skaits atsevišķās klasēs
D

Kopā

A

B

C

2
—
1
2
1
—

9
11
5
10
—
—

5
2
6
7
—
—

8
17
11
5
2
1

4
7
5
9
1
—

E

28
37
28
33
4
1

6

35

20

44

26
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A. Dāmu klasē (20 lodes, iesp. 200 pkt.)
1. Mikolaja Vija, Sidneja, Austrālijā
177
2. Šulce Alma, Sidneja, Austrālijā
172
3. Grīnberga Īna, Sv. Katrīnas nod.,Kanadā................................166
B. Jaunatnes klasē — līdz 15 g. (10 lodes, iesp. 100 pkt.)
1. Lenšs Māris, Detroita,ASV........................................................98
2. Lenša Ilze, Detroita, ASV
98
3. Štāks Mārtiņš, Milvoki, ASV
98
C. Jaunatnes klasē
15 — 18 g. (20 lodes, iesp. 200 pkt.)
1. Bajārs A., Hamiltona, Kanadā
179
2. Rudzroga J., Hamiltona,Kanadā..............................................174
3. Lenšs Ivārs, Detroita, ASV
168
118

DV globālo šaušanas sacensību uzvarētāji 1967. gadā — DV Sidnejas no
daļas vienība ar iegūto kausu. No kreisās: K. Peskops, N. Soģis, O. Lašaks,
J. Flūgins. Kausu pasniedza DV priekšnieka pirmais vietnieks V. Hāzners.

D. Vispārējā strēlnieku klasē (60 lodes, iesp. 600 pkt.)
1.Ozoliņš Nikolajs, Hamiltona, Kanadā
522
2. Švānfelds Ivārs, Čikāgā, ASV
522
3. Sivalops Romans, Perta, Austrālijā
510
E. Veterānu klasē (60 lodes, iesp. 600 pkt.)
1. Butkus Žanis, Milvoki, ASV
518
2. Purvinskis Matīss, Perta, Austrālijā
516
3. Bukovskis Jānis, Perta, Austrālijā
516
F. Vienību rezultāti (240 lodes, iesp. 2400 pkt.)
1. Milvoki, ASV
2014
Butkus Žanis 518, Krauklis Arnolds 506, Grava Alfreds
505, Tabaks Alfreds 485.
2. Hamiltona,Kanadā................................................................1981
Ozoliņš Nikolajs 522, Ozoliņš L. 499, Rudzroga J.
483, Upīte Ž. 477.
3. Indianapole, ASV
1926
Strēlnieks V. 494, Zuicēns Z. 487, Purvlīcītis U. 481,
Strēlnieks Herberts 464.
Godalgu sadalījums:
ASV 23, Austrālijā 11, Kanadā 10, Zviedrijā 3, Anglijā
1, kopā 48 godalgas.
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1971.
Patvēruma zeme

Austrālija
ASV
Kanada
Zviedrija
Anglija
Vācija
Kopā

gadā

Dalībnieku skaits atsevišķās klasēs

Kopā

A

B

C

D

E

2
2
2
2
1
—

6
8
15
10
—
—

2
4
11
3
—
—

8
12
21
7
2
1

6
6
13
8
1
—

24
32
62
30
4
1

9

39

20

51

34

153

A. Dāmu klasē (20 lodes, iesp. 200 pkt.)
1. Grīnberga Īna, Sv. Katrīnas nod., Kanadā
182
2. Strēlniece-Peffley Māra, Indianapole,ASV.............................172
3. Mikolaja Vija, Sidneja, Austrālijā
171
B. Jaunatnes klasē — līdz 15 g. (10 lodes, iesp. 100 pkt.)
1. Lenša Ilze, Detroita, ASV
2. Abermanis Rolands, Detroita, ASV
3. Lenša Astra, Detroita, ASV

99
98
93

C. Jaunatnes klasē
15 — 18 g. (20 lodes, iesp. 200 pkt.)
1. Lenšs Ivārs, Detroita, ASV
184
2. Rudzroga J., Hamiltona, Kanadā
174
3. Lenšs Māris, Detroita, ASV
171
D. Vispārējā strēlnieku klasē (60 lodes, iesp. 600 pkt.)
1. Ozoliņš Nikolajs, Hamiltona, Kanadā
551
2. Sivalops Romans, Perta, Austrālijā
529
3. Zālītis Viktors, Milvoki, ASV
507
E. Veterānu klasē (60 lodes, iesp. 600 pkt.)
1. Butkus Žanis, Milvoki, ASV
533
2. Lenšs Verners, Detroita, ASV
532
3. Purvinskis Matīss, Perta, Austrālijā
507
F. Vienību rezultāti (240 lodes, iesp. 2400 pkt.)
1. Hamiltona, Kanadā
1951
Ozoliņš Nikolajs 551, Rudzroga J. 503, Ozoliņš L. 454,
Upīte Ž. 443.
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2. Sidneja, Austrālijā
1916
Mikolaja V. 498, Soģis N. 490, Ronis J. 469, Flūgins
J. 459.
3. Indianapole, ASV
1873
Strēlnieks V. 502, Purvlīcis V. 430, Jansons U. 448,
Strēlnieks H. 493.
Godalgu sadalījums:
ASV 20, Austrālijā 11, Kanadā 11, Zviedrijā 4, Anglijā
1, kopā 47 godalgas.
1972. gadā
Patvēruma zeme

Austrālija
ASV
Kanada
Zviedrija
Anglija
Vācija
Kopā

Dalībnieku skaits atsevišķās klasēs

Kopā

A

B

C

D

E

3
—
3
2
1
—

5
5
9
6
—
—

2
2
6
5
—
—

10
10
16
8
2
1

8
8
12
8
1
—

28
25
46
29
4
1

9

25

15

47

37
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A. Dāmu klasē (20 lodes, iesp. 200 pkt.)
1. Grīnberga Īna, Sv. Katrīnas nod.,Kanadā...............................179
2. Šulce Alma, Sidneja, Austrālijā
173
3. Mikolaja Vija, Sidneja, Austrālijā
160
B. Jaunatnes klasē — līdz 15 g. (10 lodes, iesp. 100 pkt.)
1. Lenša Ilze, Detroita, ASV
97
2. Lenša Astra, Detroita, ASV
94
3. Lenšs Viesturs, Detroita, ASV
93
C. Jaunatnes klasē
15 — 18 g. (20 lodes, iesp. 200 pkt.)
1. Rudzroga J., Hamiltona,Kanadā.............................................179
2. Lenšs Ivārs, Detroita, ASV
177
3. Lenšs Māris, Detroita, ASV
170
D. Vispārējā strēlnieku klasē (60 lodes, iesp. 600 pkt.)
1. Krauklis Arnolds, Milvoki,ASV..............................................532
2. Ozoliņš Nikolajs, Hamiltona, Kanadā
529
3. Ābrāms Vilis, Filadelfija,ASV...............................................526
121

1968. gada oktobrī Minsteres DV nodaļas (Vācijā) rīkotās šaušanas sacensī
bās jaunatnes klasē uzvarēja Rita Daniševska. Uzņēmumā viņai DV olimpisko
medaļu pasniedz CV sekretārs A. Bērziņš.

E. Veterānu klasē (60 lodes, iesp. 600 pkt.)
1. Bukovskis Jānis, Perta, Austrālijā
541
2. Purvinskis Matīss, Perta, Austrālijā
534
3. Butkus Žanis, Milvoki, ASV
507
F. Vienību rezultāti (240 lodes, iesp. 2400 pkt.)
1. Milvoki, ASV
1992
Krauklis Arnolds 532, Butkus Žanis 507, Grava Alfreds
480, Zālītis Viktors 473.
2. Hamiltona, Kanadā
1907
Ozoliņš Nikolajs 529, Rudzroga J. 484, Ozoliņš L.
453, Upīte Z. 442.
3. Sidneja, Austrālijā
1901
Mikolaja Vija 481, Soģis Nikolajs 481, Malčanovs Ge
orgs 474, Neimanis Nikolajs 465.
Godalgu sadalījums:
ASV 15, Austrālijā 9, Kanadā 5, Zviedrijā 4, Anglijā
2, Vācijā 1, kopā 36 godalgas.
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Milvoku DV apvienības šaušanas kopas dalībnieki 1964. g. vasarā ar balvām.
No kreisās: A. Tabaks, Ā. Peniķis, A. Bērziņš, Velta Lāce, kopas vad. Ž.
Butkus, A. Krauklis, A. Grava un V. Zālītis. Balvas: Ž. Butkus tur ASV DV
ceļojošo vairogu. Vidū uz galda globālo sacīkšu 1963. g. izcīnītais kauss.
Pa labi malā vidējo rietumu sacensībās izcīnītais sudraba kauss un citas
atsevišķu šāvēju izcīnītās balvas.

DV jauncelta šautuves nojume Garezerā 1969. g. 13. jūlijā. Uzņēmumā
talcinieku grupa.
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Anglijas DV šāvēji 1965. gada 8. maija, pirmajās meistarsacensībās šaušanā.
Vidū, pret tālskati, sēž A. Freimanis, DV Anglijā sporta nozares vadītājs.

DV Kanadas vienība ASV un Kanadas DV draudzības sacensībās 1970.
gada 26. septembrī Garezerā. Pirmā r. no kr.: N. Ozoliņš, A. Bajārs, E.
Viškers, A. Radziņš, A. Birznieks, vidū A. Pētersons. Otrā r. — Z. Mel
deris, V. Miķelsons, J. Brakmanis, Z. Upīte, E. Pulciņš, J. Rudzroga, L.
Ozoliņš.
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DV CV šaušanas sacensību godalgas 1967. gadā.

Bez balvām trīs pirmo vietu ieguvējiem katrā grupā, tās ar laiku
piešķirtas arī pārējo (līdz 6.) vietu ieguvējiem, sevišķi jaunatnes
grupās, lai tā jauniešiem radītu lielāku interesi.
Pirmo — DV CV dāvāto ceļojošo kausu vienībām savā īpašu
mā izcīnīja DV šāvēji Milvokos, pēc tam šīm vajadzībām jaunu
kausu dāvāja Zviedrijas DV valde. Kauss ir patiesi ceļojošais, jo
to palaikam ieguvuši ASV, Austrālijas un Kanadas vienības, un
vēl tas nevienas vienības īpašumā (līdz 1972. gadam) nav pār
gājis.
125

DV CV sacensību godalgas 1972. gadā.

Filadelfijas DV apvienības šāvēju vienība 1963. gadā. Priekšā no kreisās —
I. Plotnieks, V. Ābrāms, E. Stūrmanis, P. Tūlis, stāv — tiesneši V. Šmit¬
chens, A. Trucis, G. Graudiņš un V. Strazds.
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DV jaunieši un seniori plecu pie pleca 1960. gada DV šaušanas sacensībās
Hallstahammarā. No kreisās — A. Rozenbachs, L. Bite. Labajā pusē stāv
DV šaušanas nozares vadītājs R. Jurjaks.

Bez globālajām šaušanas sacensībām, sākot ar 1968. gadu, no
tiek arī globālas sacensības šachā. Pirmajām šacha sacensībām
DV CV izsludināja sekojošus noteikumus:
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DV centrālās valdes sporta nozare izsludina DV biedriem
pirmo globālo korespondences šacha meistarību
1. Turnīrā var piedalīties tikai DV biedri.
2. Dalībnieku skaits no katras atsevišķas zemes nav ierobežots.
3. Turnīra dalībnieku skaits ir ierobežots uz 15, bet ja pieteiktos vairāk,
turnīra vadība patur tiesības izdarīt izlasi, vadoties no spēlētāju stipruma
un pieteikšanās laika, vai arī, ja skaits pārsniegtu 20, dalīt divās grupās
— meistarības grupā A un blakus grupā B.
4. Katrs ar katru spēlēs vienu partiju, bet ja dalībnieku skaits būs zem
10, tad divas (vienlaicīgi vienu ar baltiem un vienu ar melniem).
5. Apdomas laiks paredzēts 3 dienas ik vilcienam, un katram spēlētājam ir
tiesības pārtraukt spēli sava gadskārtējā darba atvaļinājuma laikā, kā
arī nopietnas slimības gadījumā.
6. Turnīru paredzēts sākt 1968. g. janvārī, un tas var ilgt apmēram 18
mēnešus.
7. Turnīra uzvarētājam piešķirs DV globāla korespondences šacha meistara
titulu par 1969./70. gadu un ceļojošo balvu. Pirmo trīs vietu ieguvēji
saņems arī personīgās balvas.
8. Turnīra vadība uzticēta DV CV sporta nozares šacha referentam Lai¬
monim Mangalim, 16 Dalkeith Avenue. Dover Gardens, S. A. 5048.
Australia, kam sūtāmi pieteikumi tā, lai tos saņemtu līdz 1967. g. 30.
novembrim.
9. Pieteikumā jāuzrāda:
a) pilns vārds un uzvārds,
b) pasta adrese,
c) DV nodaļa, kuŗā ir biedrs,
d) ja ir biedrs kādā šacha biedrībā, klubā vai sekcijā, tad tās nosaukums,
e) ja piedalās vai piedalījies kādās sacensībās, tagad vai agrāk, jāuzdod,
kādās sacensībās, kādā klasē, kad, kur un ar kādiem rezultātiem,
f) gadījumā, ja dalībnieku skaita dēļ turnīrs jādala A un B grupās, norā
dīt, kuŗā grupā vēlētos spēlēt.
10. Piedalīšanās turnīrā brīva.
Tā kā piedalīšanās turnīrā ir brīva, kā arī no dalībniekiem neprasa
„drošības” iemaksu (kā tas dažos turnīros tiek darīts, lai novērstu priekš
laicīgu izstāšanos, un ko izmaksā atpakaļ pēc turnīra nobeigšanas), lūgts
pieteikties tikai tos biedrus, kas nopietni domā turnīru izspēlēt līdz galam.
Nepamatota izstāšanās pēc pāris pirmajiem zaudējumiem ir ne tikvien
nesportiska, bet var nopietni traucēt turnīra sekmīgu izdošanos vai pat pil
nīgi to dezorganizēt.
P.S. Turnīra tiešie noteikumi tiks piesūtīti vēlāk katram dalībniekam.
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Šīs DV pirmās globālās sacensības šachā sākās 1968. gada 1.
aprīlī un beidzās 1969. gada 15. decembrī. Tajās piedalījās tikai
6 šachisti — 4 no ASV un 2 no Vācijas, visi labi pazīstami latvie
šu šachistu saimē, piem., A. Tipsis ir latviešu Eiropas šacha mei
stars, J. Lācis bij. Anglijas latviešu šacha meistars. Turnīrā uzvarēja
Arvīds Tipsis (Etlingena, Vācijā). Viņš nezaudēja nevienu partiju
— sešas uzvaras un četras neizšķirtas. Otro un trešo vietu, katrs
ar 7 pkt., dalīja J. Kārkliņš (Etingena, Vācijā) un J. Lācis (Ņujor
ka); 4. vietā ierindojās J. Salna (Kalifornija); 5. bija V. Ievalts
(Demoina, ASV) un 6. A. Meņģelis (Čikāga).
Pirmo trīs vietu ieguvēji saņēma arī balvas. Turnīra vadītājs,
DV šacha nozares referents L. Mangalis pasvītroja, ka „visi dalīb
nieki izpelnījušies atzinību par turnīra raito un disciplinēto norisi,
bez incidentiem un pārpratumiem”. (DVM, 1970. g. 1. n-rs)
Pirmajām globālajām šacha sacensībām sekoja otrās, kuŗas sā
kās 1970. gada septembrī. Tajās piedalījās tikai četri dalībnieki —
Arvīds Tipsis, Jānis Kārkliņš, Jānis Ondrichs un Haralds Vaids.
Pēdējais turnīru nepabeidza, negaidīti atsakoties, bet šacha meista
ra titulu 1972. gadam atkārtoti ieguva Arvīds Tipsis, otrā vietā
paliekot Jānim Kārkliņam, bet trešajā — Jānim Ondricham (Ka
nada).
Tipsim palika jau pirmajā turnīrā iegūtais ceļojošais kauss, bet
visiem tika pa balvai. (DV CV 1973. gada sēdes protokols).
(DV darbības pārskati 1952—1972, DVM 1951—1972, DV
archīvs.)
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Valentīne Hermane

Šai īsajā atelpas brīdī
Sirdī ļauj priekam plūst:
Draugi, mēs kopā vēl esam
Sardzē pie Latvijas karoga,
Kaut svešā zemē, bet brīvībā,
Rūdīti stiprāki apziņā,
Kas esam, kas jādara.
Pieveriet plakstus uz brīdi,
Daugavas Vanagi — kaŗavīri,
Kritušo biedru Aizsaules pulks
Šai mirklī ir kopā ar jums.
Upuŗu svētnīcu — Latvijas zemi
Nerotā sarkanbaltsarkanās krāsas,
Tik atmiņu skatā un sirdī
Tauta tēvzemē, trimdā un Sibirijā
No pagātnes nākotnē ceļ
Cerību tiltu uz brīvību.
Šai īsajā atelpas brīdī
Atskaties noietā ceļā.
Atjauno zvērestu, dzimtenei doto,
Turpini cīņu vēl nepabeigto!
Ieroči klusē, bet zobena vietā
Taisnības vārdu bultas
Asi lai naidnieku dzeļ!
Taisnības vārdā prasi
Brīvību visām pasaules
Pārdotām, aizmirstām tautām!
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Informācijas darbs
Daugavas Vanagu organizācijas iekšējās injormācijas darbs,
tā nepieciešamība, pirmsākumi, veidošanās un uzdevumi
Kas mēs esam? Mēs neesam emigranti, bet gan polītiskie trim
dinieki un kā tādi piederam pie latviešu cīnītāju cilts. Šādu domu
pauž mūsu Cēdelgemā dibinātās organizācijas statūti, to nereti
lasām rakstos par organizāciju un dzirdam svētku runās. Pēc šiem
vārdiem esam vērojuši gan nopietnas sejas, kavējoties pārdomās,
gan arī tādas, kuŗās redzams smīns. Pēdējo īpašnieki to uzskata
par vienkāršu palielīšanos, ko pamato ar atziņu, ka cīņa bez upu
iem neesot cīņa. Ja nu šie smīnētāji nepieder pie to saimes, kas
mūsdienās ņirdz par visu, tad jāpieņem, ka tie īsti neizprot vārdu
cīņa un upuris nozīmi. Taisnība, ka cīņa kulmināciju sasniedz
kaujas laukā, nesot asins upuŗus, kas ir lielākais upuris, ko cilvēks
var nest savas tautas un citu labā. Tomēr cīņa dažādos veidos pa
stāv arī miera laikā, jo sevišķi mūsdienās un trimdas apstākļos, kad
sabiedriskam mērķim jāziedo laiks, darbs, pelnītā atpūta un ma
teriālas vērtības. Tādēļ šis smīns parasti ir nevietā.
Apliecinājums, ka Daugavas Vanagu organizācija ir cīnītāju
cilts, nesakņojas tikai mūsu šāsdienas darbā, — mūsu biedru ko
dols vēl vienmēr sastāv no vīriem, kas ieročiem rokās cīnījušies
par Latvijas brīvību gan kā strēlnieki Pirmā pasaules kaŗā, gan
kā kalpakieši, ziemeļnieki vai Latgales partizāni atbrīvošanas kaŗā,
gan arī kā leģionāri Otra pasaules kaŗa laikā. Šiem latvju vīriem,
viņu priekšzīmei lai pieder visa mūsu cieņa, tomēr Latvijas nākotni
mēs neuzcelsim, tikai skatoties pagātnē un pieminot varoņus.
Mums nepieciešami arī darba darītāji un cīnītāji tagadnē, tāpat
tie būs vajadzīgi arī nākotnē Likteņa lēmēja doto uzdevumu veik
šanai. Šī iemesla dēļ Daugavas Vanagu rindās atrodam visus lat
viešu vīrus, sievas un jauniešus, kas atzīst organizācijas mērķus un
gatavi strādāt Latvijas neatkarības atjaunošanas labā.
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Savas trimdas gaitas mēs neesam izvēlējušies labprātīgi, lai mek
lētu labākus dzīves apstākļus, bet mūsu pretinieks un latviešu zemes
iekārotājs mūs piespieda uz to — gan cīnītājus frontē atiet pār
spēka priekšā, kan civīliedzīvotājus ar mantu sainīti doties
svešumā, jo padomju vara bija un ir vēl šodien drauds mūsu kai
lajai dzīvībai tikai tādēļ, ka esam kalpojuši savai tautai un valstij.
Mēs kļuvām polītiski trimdinieki, lai no citas vietas un citiem
līdzekļiem palīdzētu savai tautai atgūt ar viltu un varu atņemtās
tiesības. Mēs esam pieņēmuši pretinieka mums uzspiesto cīņu,
kuŗas sākums meklējams 1940. gada 15. jūnija agrā rīta stundā
pēc uzbrukuma Latvijas robežsargu postenim Masļenkos.
Padomju komūnistu un imperiālistu mums uzspiestā cīņa nav
vērsta tikai pret Latviju un latviešu tautu, bet tā ir boļševiku
pasaules iekaŗošanas plānu sastāvdaļa, ko tie pakāpeniski īsteno.
Pēc Otra pasaules kaŗa toreizējais padomju armijas ģenerālstāba
priekšnieks, maršals B. M. Sapošņikovs pārfrazēja sen pazīstamo
prūšu ģenerāļa un militārzinātnieka K. fon Klauzevica teicienu:
„Kaŗš ir polītikas turpinājums citiem līdzekļiem”, pielaikojot to
padomju ideoloģijai šā: „Miers ir kaŗa turpinājums citiem līdzek
ļiem”. Šai teikumā skaidri noprotama padomju revolūcionārā kaŗa
doktrina, kas prasa nepārtrauktu un bezkompromisa cīņu līdz ga
līgai uzvarai. Šādu domu vēl vienmēr pauž padomju KP ideologi,
sevišķi pasvītrojot, ka kaŗa iespēja pasaulē pastāvēs līdz būs
iznīcinātas pēdējās kapitālisma (lasi: brīvās pasaules) paliekas, un
miers būs iespējams tikai tad, kad pasaulē valdīs komūnisms. Pēc
viņu mācības koeksistence ir tikai atelpas brīdis spēku konsolidē
šanai, tā iespējama polītikā un saimnieciskā ziņā, bet ne ideolo
ģiskā cīņā. Ja šobrīd padomju polītiķi tēlo miera sludinātājus un
iestājas par sadarbību saimnieciskā un kultūrālā ziņā, tad tas jāuz
skata par taktisku „šacha vilcienu” brīvās pasaules iemidzināšanai,
lai savu mērķi sasniegtu ar iespējami mazākiem zaudējumiem.
Reizē tas ir arī labākais piemērs padomju divkāršajai morālei, pēc
kuŗas viss ir labs un attaisnojams, kaut arī tas būtu vislielākais
noziegums, ja tas veicina komūnisma izplatīšanos un nostiprinā
šanos, turpretim nosodāms un lielākais noziegums ir ikviena darbība
vai sīkums, kas stājas komūnismam ceļā un traucē tā mērķu iedzī
vināšanu.
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DV Hamiltonas nodaļas dalībnieki 14. jūnija demonstrācijas gājienā 1956.
g. Hamiltonā.

Kopš 1918. gada decembra latviešu tauta jau trīsreiz izbaudījusi
naīvo intellektuāļu daudzinātās marksisma-ļeņinisma mācības ie
viešanu praktiskā ikdienas dzīvē, un mūsu tautas kodols okupē
tajā dzimtenē šo „laimi” bauda vēl šodien, nepārtraukti kopš 1944.
gada 19. jūlija, kad padomju armijas masas trešo reizi sāka velties
pāri Latvijas robežai. Šai laikā latvju tauta nav redzējusi nevienu
vienīgu saules dienu, bet ikdiena prasījusi no tās bezgala daudz
sviedru, asaru, vaimanu un asiņu. Mūsu tauta dzimtenē iesaistīta
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cīņā, kaut apslēptā, uz dzīvību un nāvi ar okupantiem, un mūsu
pienākums šo uzspiesto cīņu savu iespēju un līdzekļu robežās at
balstīt un atvieglināt. Izvairoties no cīņas svešumā, mēs atraujamies
no pienākumiem un palīdzam savam lielākajam ienaidniekam.
Kādi ir šie citi līdzekļi, ar kuŗiem mēs vēlamies un varam savai
tautai palīdzēt? Vispirms mums jāpaliek latviešiem, jāsaglabā sava
valoda, latviskās tradicijas. Mūsu bērniem jāizaug par īstiem un
labiem latviešiem, jo pietrūkstot latviešiem, pietrūks arī latviešu
cīnītāju. Otrkārt, mums mūsu darbs jāorganizē un jādara tā, lai
mēs veicinātu latviešu cīnītāju saimes augšanu un šo saimi morā
liski stiprinātu. Šim mērķim kalpo mūsu informācijas darbs. Savā
laikā ļoti lietišķi informācijas darbu raksturoja toreizējais LNFS
valdes loceklis mag. oec. Artūrs Landsmanis. Rakstā „Trimdas
informācijas darba uzdevumi” (iespiests DVM 1961. gada 3. nu
murā) viņš norāda: „Ikvienas informācijas uzdevums un nolūks
ir izsaukt kādu reakciju adresātā (kam tā domāta). Parasti izdodas
radīt tikai psīchisku reakciju, izveidojot adresātā zināmu ieskatu,
pārliecību par kādu jautājumu. Bet kādreiz efekts var būt tik
stiprs, ka reizē izraisa arī darbību. Izsaukt adresāta darbību vai
rīcību vienmēr ir informācijas gala mērķis, kaut arī ikdienas darbā
pie tā bieži nepiedomā.
Nav mēru, ar kuŗiem izmērīt cilvēka pacietību, tāpat nevar aprē
ķināt, cik daudz impulsu un faktu jāuzkrāj, lai izsauktu rīcību. Te
būtu vietā salīdzinājums ar ūdens krātuvi, kuŗā pastāvīgi ievada
ūdeni, lai sasniegtu līmeni, kas veļas pāri aizsprostam un var darbi
nāt spēkstacijas turbīnas; bet parallēli ūdens uzkrāšanai novērojami
arī zudumi noplūšanas un izgarošanas ceļā. Vai līmenis ūdens
krātuvē ceļas vai krīt, atkarājas no pieplūduma un zuduma attie
cības. Līdzīgi ir informācijas darbā. Bieži liekas, ka mūsu infor
mācija izskan vējā, ka sabiedrībā tā neatstāj nekādas pēdas. Bet
tad viens vai otrs pats par sevi sīks notikums var izraisīt reakciju,
kāda piekrīt pilienam pārpildītā ūdens traukā. No tā izriet, ka
iepriekšējie pilieni tomēr nav bijuši veltīgi.”
Lietderības un pārskatāmības labā Daugavas Vanagu organi
zācija savu informācijas darbu iedala iekšējā un ārējā, pie tam
iekšējo informācijas darbu paplašina, to attiecinot ne tikvien uz
organizācijas biedriem, bet visiem latviešiem, tātad, arī pārējiem
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trimdiniekiem un tautiešiem dzimtenē, cik tas vispār iespējams. Ar
to mēs vēlamies izveidot un nostiprināt savos biedros, trimdas lat
viešu līdzgaitniekos, kā arī tautiešos dzimtenē pārliecību, ka visi
piederam latviešu tautai un mums visiem jāstrādā Latvijas neatka
rības atjaunošanas labā, vienalga, kuŗā pasaules malā mēs arī
atrastos. Tikai vadoties savā ikdienas darbā ar šiem principiem,
mēs varam redzēt jēgu mūsu nacionālajiem pasākumiem trimdā,
tautiešu pasīvajai pretestībai okupantiem un visiem upuŗiem, no
vislielākā līdz vismazākajam. Tikai vadoties ar šiem principiem,
mēs varam cerēt un ticēt latviešu tautas labākai nākotnei, kaut arī
pagaidām to vēl konkrēti nevaram vērot
Iekšējās informācijas darba pirmsākumi un veidošanās. Šodien,
pēc daudziem darba gadiem, Daugavas Vanagu organizācijā ne
viens vairs nešaubās par šī darba nepieciešamību un svētību. Šis

Karoga pacelšana, atklājot ACEN plenārsēdi Strasburgā, Francijā, 1957. g.
aprīlī. Pie Latvijas karoga plkv. V. Janums; pa kreisi no viņa 1956. gada
ungāru brīvības cīnītāji.
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uzskats veidojies tieši praktiskā darbā, ko veikuši ar lielāku vai
mazāku sirdsdedzi, darba izpratni un neatlaidību gan centrālā, gan
zemju, nodaļu vai apvienību un kopu valdes, gan arī atsevišķi
biedri un tiešie darba darītāji. Tā sekmes, atkarībā no ieliktām
pūlēm, ieguldītiem līdzekļiem un daudzreiz pat no mums neatka
rīgiem apstākļiem dažādos laikos un vietās, bijušas atšķirīgas:
esam varējuši tās redzēt vai vismaz just, bet nereti tās palikušas
arī nemanītas, kas nepavisam nenozīmē, ka veiktais darbs bijis
veltīgs. Nebūtu pareizi censties apgalvot, ka līdzšinējā iekšējās
informācijas darbā mēs jau būtu darījuši visu iespējamo un sasnie
guši kalngalus, tomēr nevaram arī žēloties, ka nebūtu paveikts
nekas. Vismaz daļēji pateicoties visu kopīgi veiktajam darbam,
esam palikuši tie, kas esam — latvieši un cīnītāji par savas tau
tas tiesībām.
Mēs esam uz pareizā ceļa, ideju un darba uzdevumu mums
netrūkst, bet trūkst gan darba darītāju, līdzekļu un pacietības. Mēs
cenšamies pēc acumirklīgiem un redzamiem panākumiem, bet,
tos neredzot, kļūstam nedroši, meklējam jaunus uzdevumus, jaunas
darba metodes. Daudzreiz arī savā starpā vairāk strīdamies par
nenozīmīgiem sīkumiem nekā stājamies pretim pretinieka ārdoša
jai darbībai, piem.: cītīgi cenšamies redzēt, kas būtu jādara citiem
un ko tie nedara, bet aizmirstam, ka arī pašiem kaut kas jādara.
Mēs strīdamies par to, kas būtu vai nebūtu tiesīgs ko darīt; ar ko
mums savā cīņā jāsadarbojas; vai mums jācīnās pret komūnismu
vai krievu tautu; vai t.s. nacionālkomūnisms iespējams vai neiespē
jams; kas un kādos gadījumos drīkstētu apmeklēt Latviju u.t.t.
Dabiski, šie jautājumi ir jāpārrunā, bet mūsu galvenais uzdevums
ir cīņa ar savu pretinieku. Tas ir mūsu trimdinieku pirmais bauslis.
Mūsu darbu apgrūtina tas, ka komūnisti cīnās divās frontēs:
atklātā un redzamā, kā arī slepenā un neredzamā. Pēdējā ir nesa
līdzināmi bīstamāka, bet bieži vien mēs to necenšamies ievērot un
neņemam nopietni. Atcerēsimies tikai Ļeņina mācību: „Vispirms
mēs paņemsim Austrumeiropu, tad Āzijas masas, un kā kapitālis
ma pēdējo bastionu ielenksim ASV. Mums nevajadzēs tām uzbrukt,
tās mums iekritīs klēpī kā gatavs auglis.” Vēl tagad daudzi par šo
pareģojumu tikai pasmaida, bet ja nopietni vērojam polītiskā stā
vokļa attīstību pēc Otrā pasaules kaŗa, tad tikai jājautā — kā,
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kādiem līdzekļiem tas varēja notikt, cik tālu vēl komūnisti no sava
gala mērķa un cik ilgi tas tā turpināsies? Atbilde var būt tikai
viena: viss tas varēja notikt un notiek vēl joprojām tikai komūnistu
saskaņotās un mērķtiecīgās darbības dēļ abās frontēs, kā arī brīvās
pasaules lētticības un savstarpējo strīdu dēļ. Mums vajadzētu vai
rāk mācīties no citu un arī savām pagātnes kļūdām, iekām nav
par vēlu.
Savu trimdas gaitu sākumā, kad dibinājām savu organizāciju,
mēs nepievērsām iekšējās informācijas darbam nekādu izcilu
vērību. Nepieciešamības diktēta, tad pirmajā vietā izvirzījās
aprūpe. Arī mūsu nacionālā stāja un morāle toreiz vēl bija neie¬
dragātas un savā naīvajā ticībā labajam cerējām, ka mūsu trimdas
gaitas nebūs ilgstošas un kuŗu katru dienu pavērsies ceļš atpakaļ
uz mājām. Arī brīvo rietumtautu noskaņojums uzvaras pirmās
sajūsmas ietekmē nebija mums labvēlīgs. Toreiz visus pasaules
ļaunumus piedēvēja vācu tautai un tiem, kas kopā ar to cīnījušies
pret komūnismu, kaut vai tikai, lai glābtu kailo dzīvību. Bez tam,
mums pašiem informācijas darbs bija svešs, nebijām tam sagata
voti, mums nebija nekāda priekšstata, ne pieredzes šai darbā,
nepazinām citu tautu mentālitāti un arī vāji pratām nepiecieša
mās svešvalodas. Viss tas ietekmēja mūsu izpratni par informā
cijas darba nepieciešamību.
Šo iemeslu dēļ nav iespējams skicēt pilnīgi noteiktu organizā
cijas iekšējās informācijas darba sākuma punktu, — tas veidojās
pakāpeniski piecdesmito gadu sākumā. Viens, kas iezīmēja šī darba
pirmsākumu, būtu Daugavas Vanagu Biļetena 1. numurs 1951.
gada februārī, ko izdeva DV Rietumvācijā valde Augustdorfā pie
Detmoldas 400 eksemplāros rotātora technikā, ar redaktoriem
Vili Hāzneru un Bruni Rubesu.
Kad izceļošanas akciju rezultātā izveidojās Daugavas Vanagu
saimes citās Eiropas un aizjūras zemēs, šo saimju vienošanai izvei
doja organizācijas centrālo valdi. Jau tās pirmajā sēdē Londonā
1952. gada 11. un 12. aprīlī pārrunāja organizācijas oficioza ne
pieciešamību, kas būtu saite starp CV un visām zemju saimēm.
Radās doma par tādu izraudzīt kādu latviešu trimdas laikrakstu.
Pēc debatēm CV tomēr ierosinājumu noraidīja un par organizā
cijas oficiozu izraudzīja DVB kas iznāca reizi mēnesī. Par tā
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Pirmo DV dienu laikā, 1961. gada 27. oktobrī pieņemšanā pie Korbijas pil
sētas galvas, Anglijā. Pirmā rindā no kr.: M. Ausala, sūtnis K. Zariņš, Kor
bijas pils. galva D. Kovlejs, Kovleja kundze, pilsētas galvas vietnieks C.
Stjuarts, 2. rindā: F. Kursietis, I. Pālītis un J. Ranka.

atbildīgo redaktoru apstiprināja Vili Hāzneru. Jāatzīmē, ka šajā CV
sēdē DV saime Austrālijā ierosināja, lai DVB, kā organizācijas
oficioza, abonēšana būtu obligāta visiem biedriem. Diemžēl, ap
sveicamo ierosinājumu nav izdevies iedzīvināt vēl šobaltdien, kaut
par to debatēts vairākkārt un 1957. gada sēdē pat lemts to iedzī
vināt, sākot ar 1958. gada 1. janvāri, atstājot zemju valdēm rīcī
bas brīvībai 25%, lai novērstu vairāku eksemplāru abonēšanu vienā
ģimenē. Jāsaka, ka šī lēmuma iedzīvināšana vienmēr izraisījusi
pretestību zemju un nodaļu delegātu un biedru sapulcēs un šī no
stāja nebūtu vērtējama par tālredzīgu, jo sevišķi vēlākos gados, kad
mūsu materiālais stāvoklis stabilizējies.
Vadoties ar pirmās CV sēdes lēmumu, DVB, sākot ar 16. nu
muru 1952. gada maijā, apzīmēts par CV izdevumu un organizā¬
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cijas oficiozu un kā tāds uzskatāms par organizācijas iekšējās in
formācijas darba mugurkaulu. Izdevuma financiālās grūtības
pirmajos gados iznesa vanagu saime Rietumvācijā, un šī iemesla
dēļ DVB 1953. gada beigās pirmo reizi parādījās dubultnumurā
(novembris/decembris). Pirmā atkāpšanās no ierastās kārtības,
diemžēl, kļuva liktenīga nepieciešamība, un sākot ar 1954. gada
1. janvāri DVB mainīja nosaukumu, kļūstot Daugavas Vanagu
Mēnešraksts, kas iznāk reizi divos mēnešos. Arī visi vēlākie mē
ģinājumi atjaunot DVM iznākšanu reizi mēnesī beigušies nesek
mīgi materiālo apsvērumu dēļ.
Pirmās pārrunas tieši par informācijas darbu, to vēl nešķirojot
iekšējā un ārējā, notika otrā CV sēdē, 1954. gada 7./8. augustā
Londonā, kad Zviedrijas DV saimes pārstāvis plkv. K. Lobe iero
sināja lielāku rosību savstarpējās informācijas apmaiņai. Šai laikā
informācijas darbu jau bija sākuši organizēt DV Anglijā un
Austrālijā. Arī DV Kanadā izdeva laikrakstu Latvija Amerikā.
Par tā atkāpšanos no DV ideoloģijas CV locekļi sēdē izsacīja
neapmierinātību, un DV priekšnieks plkv. V. Janums norādīja,
ka apmeklējuma laikā Kanadā viņš jau vērsis uz to laikraksta
vadības uzmanību.
Vispusīgi informācijas darba jautājumus pārrunāja tikai pēc
gada nākošajā CV sēdē, 1955. gada 11./12. aprīlī Augustdorfā,
nolemjot nodibināt CV informācijas nozari, kas koordinētu un
vadītu informācijas darbu visas organizācijas apjomā, un uzdodot
prezidijam izraudzīt referentu šī darba veikšanai. CV uzdeva arī
prezidijam rūpēties par regulāra apkārtraksta izdošanu. Šai sēdē
DV saime Kanadā ierosināja DVM iespiešanu nodot tai, solot to
iespiest kā pielikumu laikrakstam Latvija Amerikā uz atsevišķām
lapām, un to bez speciālas piemaksas saņemtu visi laikraksta abo
nenti. Pastāvot domstarpībām par laikraksta ideoloģisko ievirzi,
CV piedāvājumu noraidīja, kaut gan DV Kanadā valde apstrīdēja
apzinātu DV ideoloģijas neievērošanu, norādot, ka laikraksta abo
nentu vairums nav DV biedri un tam jāievēro arī lasītāju intereses.
Iedzīvinot sēdes lēmumus, CV prezidijs jau 1955. gada 25.
aprīlī izdeva 1. apkārtrakstu, kuŗā aicināja visas zemju valdes
organizēt informācijas nozares un savstarpēji apmainīties apkārt
rakstiem. Savā 2. apkārtrakstā 30. jūnijā CV prezidijs paziņoja,
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ka par CV informācijas nozares referentu izraudzīts Jānis Friš¬
valds no DVF saimes Anglijā. Gados jaunā J. Frišvalda izraudzī
šana šim svarīgajam darbam nav jāuzskata par nejaušību, bet gan
kā sekas labi pārdomātam un rūpīgi ievadītam informācijas dar
bam DVF saimē.
Pēc gada, 1956. gada CV sēdē nozares referents J. Frišvalds
sniedza plašu pārskatu par darbu CV informācijas nozares izvei
došanā, kuŗā iezīmējās informācijas darba virzīšana divās nozarēs:
1) organizācijas biedru un latviešu trimdinieku saimes iepazīsti
nāšana ar DV organizācijas mērķiem un darbu un 2) sveštautiešu
informēšana par mūsu tautas un valsts likteni, kā arī notikumiem
okupētajā dzimtenē. To var veikt ar DVM, laikrakstu, CV, zemju,
kā arī nodaļu vai apvienību un kopu apkārtrakstiem un biļeteniem,

Daugavas Vanagi Kanadā 1952. g. ar sūtni K. Zariņu. No kreisās uz labo
pirmā rindā: P. Balodis, T. Krūka, sūtnis K. Zariņš, I. Vīksna, ģenerālkon
suls R. N. Braisons, M. Gruzīte, J. Jankovskis. Otrā rindā: A. Putns, E. Ro¬
bežgruntnieks, A. Putniņš, B. Lūsis, R. Grava, V. Grāvelis, A. Millers. Trešā
rindā: J. Ronis, A. Čivželis, V. Mukts, A. Meijers, A. Vanags.
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arī informācijas sanāksmēm. Sveštautiešu informēšanai nepiecie
šams kontakts ar citu tautu presi, sūtot rakstus par mūsu problē
mām un piedaloties sabiedriskās domas veidošanā ar lasītāju vēs
tulēm. Svarīgos gadījumos jāorganizē preses konferences un de
monstrācijas sadarbībā ar citām apspiestām tautām. Sēdē DVF
saime Anglijā ierosināja arī vākt un kopot ziņas par mūsu tautiešu
darba un dzīves apstākļiem okupētajā Latvijā un izsūtījuma vietās,
bet DV saime Austrālijā — pieņemt algotu darbinieku CV infor
mācijas darba veikšanai, iesniedzot arī projektu noteikumiem par
informācijas darbu DV organizācijā. Pēc tā organizācijas informā
cijas darbam paredzēti četri galvenie uzdevumi: 1) informācijas
sniegšana biedriem par darbu un uzdevumiem, 2) organizācijas
mērķu un darba populārizēšana latviešu trimdinieku sabiedrībā,
3) Latvijas atbrīvošanas jautājuma propagandēšana citu tautu sa
biedrībā un 4) komūnisma apkaŗošana.
Šie jautājumi atstāti atklāti, un tikai 1957. gada sēdē no 25. —
27. maijam Kopenhagenā pieņemti lēmumi. Nerodot iespēju algot
informācijas nozares vadītāju, CV izšķīrās šo posteni aizņemt ar
vēlētu sabiedriskā darba darītāju, apstiprinot amatā līdzšinējo no
zares referentu J. Frišvaldu, reizē apstiprinot arī viņa izstrādātos
un ar zemēm saskaņotos noteikumus DV CV informācijas dar
bam. Ar šiem abiem lēmumiem izbeidzās meklējumu laiks un
radīts pamats DV organizācijas informācijas darbam, kas izvēr
šams un iedzīvināms visās zemēs, nodaļās vai apvienībās un kopās.
Apstiprinātajos noteikumos ļoti īsi, kodolīgi un skaidri izteikti
DV organizācijas informācijas darba pamatmērķi:
1) Idejiski vienota, darbā rosīga un skaitā nozīmīga biedru
saime.
2) Strādāt Latvijas neatkarības atjaunošanas labā.
Abi mērķi skaidri iezīmē informācijas darba dalīšanu: pirmais
no tiem veido pamatu iekšējai, otrs — ārējai informācijai. Abām
nozarēm tomēr jāstrādā roku rokā, jo praktiskā darbā tās bieži
vien grūti šķiramas, viena otru papildina un atbalsta.
Lai informācijas darba pamatmērķus reālizētu, noteikumi DV
CV informācijas darbam nosprauž 7 pamatuzdevumus, kas gan
tverti ļoti plašos un vispārējos jēdzienos. Tas pats sakāms arī par
zemju, nodaļu vai apvienību un kopu informācijas darba uzdevu¬
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miem. Vadoties ar pieredzi praktiskā darbā, jāsaka, ka šādai darba
metodei ir savi labumi, bet nenoliedzami arī trūkumi. Par pozitīvu
ieguvumu jāuzskata, ka tiešie darba darītāji nav saistīti ar vien¬
veida, no „augšas” diktētu šablonu, bet, ievērojot katras zemes
īpatnējos apstākļus un līdzekļus, var brīvi izvēlēties sava darba
uzdevumus un metodes vadības nospraustajos ietvaros. Vispiemē
rotākā vieta konkrētu uzdevumu došanai un darba metožu izvēlei
ir zemju informācijas darbinieku sanāksmes, kuŗās iespējams ana
lizēt padarīto, meklēt jaunus uzdevumus un veidus, kā tos reālizēt.
Informācijas darbinieku sanāksmēm jānotiek vismaz reizi gadā,
tām jāaudzina šī darba darītāji. Tās jāturpina, jācenšas uzlabot
un pilnveidot jo sevišķi tad, kad panākumi nav acīm redzami.
Par traucējumu šādai darba metodei jāatzīst, ka tā prasa ne
atlaidīgus, enerģiskus un izdomā bagātus darba darītājus, kas
ne vienmēr un visur atrodami, un tādus neatrodot, darbs apsikst.
Pats par sevi saprotams, ka neatradīsim vietas, kur apstākļi at
ļautu iedzīvināt visus iedomājamos informācijas darba uzdevumus,
bet neatradīsim gan arī tādas, kur absolūti nekas nebūtu bijis
paveicams. Viss ļoti lielā mērā atkarīgs no vadītāju prasmes atrast
piemērotus darba uzdevumus, tos organizēt un darbu sadalīt pie
mērotiem darbiniekiem. Darbs veidojams pakāpeniski ilgstošam
laikam, ieskaitot jaunus darba darītājus un tos sagatavojot. Par
informācijas darba vislielāko neveiksmi jāuzskata praksē novērotā
strādāšana bez noteikta plāna un cenšanās pēc acumirklīgiem pa
nākumiem.
Ar CV informācijas nozares vadītāja gādību zemju informācijas
nozaŗu vadītāji saņēma regulāri vai neregulāri dažādus informāci
jas materiālus, kā Zviedrijā izdoto okupētās Latvijas preses un
radio ziņu sakopojumus „Okupētā Latvija”, ASV izdoto Komite
jas Latvijas Brīvībai žurnālu „The Baltic Review”, Latvijas sūt
niecības Vašingtonā „Latvian Information Bulletin”, Latvijas sūt
niecības Londonā stāvokļa apskatus u. c. materiālus. Zemju infor
mācijas nozares tika lūgtas vienmēr iespēju robežās iesūtīt CV
informācijas materiālus un savstarpēji apmainīties ar tiem.
Sēdē 1957. gadā CV apstiprināja J. Frišvaldu par DVM redak
cijas locekli, lai būtu labāks kontakts ar redakciju. Par DVM
telpas iedalījumu daudz debatēts un tas visu laiku palicis konstants:
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trešdaļa ideoloģiskiem rakstiem, atmiņām un vēsturei, trešdaļa lite
rātūrai un trešdaļa organizācijas dzīvei un chronikai. Šai sēdē CV
lika pamatu informācijas materiālu krātuvei ar bibliografiskas bib
liotēkas radīšanu CV, uzņemot tajā it īpaši Latvijas laika izdevu
mus par militāriem jautājumiem, Atbrīvošanas kaŗa vēsturi, Latvi
jas armijas reglamentus, pulku vēstures u.c.
Turpmākajos gados CV informācijas nozare gan sarakstē, gan
CV prezidija apkārtrakstos aicinājusi zemju informācijas nozares
organizēt šo darbu un to izvērst, dodot norādījumus un padomus,
piem., par nodaļu un kopu apkārtrakstu gatavošanu. Nepārtraukti
atskanējuši aicinājumi pievērst lielāku vērību jaunatnes iesaistī
šanai organizācijā, kāpināt biedru skaitu, abonēt DVM un latviešu
laikrakstus, neaizmirst mūsu nacionālās svētku un kaŗavīru pie
miņas dienas, atbalstīt tautiešus dzimtenē un izsūtījumā. Reizē
arvien vairāk izkristallizējās doma par informācijas darba dalī
šanu, kā arī par radioraidījumiem uz okupēto Latviju. Par pēdē
jiem jāsaka, ka latviešu trimdinieki jau vairāk vai mazāk izmantoja

DV apvienības Čikāgā vanadzes ar pilsētas galvu R. Daly (vidū) pie latviešu
novietnes 1961. gada tautību izstādē, Čikāgā.
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Amerikas Balss raidītājus no Ņujorkas un Minchenes, kā arī For¬
mozas un Vatikāna raidītājus. Vēl aizritēja labs laika sprīdis līdz
DV organizācija iesaistījās šai darbā.
Par DV CV informācijas nozares vadītāja palīgu no 1961. —
1966. gadam darbojās A. Bagun-Bērziņš, lielāku vērību pievēršot
ārējās informācijas darbam.
1963. g. 8./9. jūnijā, CV sēdē Gēteborgā debatēs izraisījās jautā
jums par dzimtenes apmeklējumiem. Pēc gaŗākām pārrunām CV
pieņēma sekojošu rezolūciju: „Tūrisms uz Latviju ir nevēlams.Ikvie¬
nam, kas apmeklē Latviju, ir jāzina, ka viņam ar to būs jākalpo
boļševiku propagandai vai pat jākļūst par okupantu aģentu. Bez
tam ikviens tūrists uz okupēto Latviju ar šādu braucienu ir attei
cies no sava polītiskā bēgļa statusa un devis morālisku akceptu
okupantu režīmam.” Ar to DV saime pievienojās LAK EC 1962.
gada deklarācijai. Ar nelieliem papildinājumiem šī rezolūcija spēkā
vēl tagad, kaut arī par to organizācijas vadība saņēmusi daudz pār
metumu un jautājums atkārtoti diskutēts arī 1965. un 1970. gada
sēdēs.
1964. gadā ilggadējais nozares vadītājs J. Frišvalds atstāja no
zares vadību, paliekot tikai DVF darbā, bet CV informācijas no
zari pārņēma Jānis Ranka, arī no DVF saimes. Viņa laikā CV
informācijas nozarē izveidoja padomnieku kopu, bet tā, diemžēl,
netika aktīvizēta.
1967. gadā DV CV informācijas nozari sadalīja divās patstāvī
gās nozarēs: iekšējā un ārējā, iekšējās informācijas darbā atgriežo
ties Jānim Frišvaldam kā nozares vadītājam. Viņa laikā DV sāka
radioraidījumus uz Latviju Viļa Skultāna vadībā no Brīvās Lat
viešu Balss raidītāja Rietumvācijā. Līdz 1971. gadam DV orga
nizācija raidījumus atbalstījusi ar vairāk nekā DM 22.000, dodot
arī raidījumu tekstus (kopā ar Čikāgas latviešu grupu). Kopš 1972.
gada DV organizācija materiāli atbalsta tikai Madrides latviešu
raidījumus uz okupēto Latviju.
1970. gadā atkal mainījās nozares vadība, J. Frišvaldu nomai
not Jānim Cīrulim no vanagu saimes Rietumvācijā. Šai laikā par
nozīmīgu darbu iekšējās informācijas laukā ieskaitāma CV ģene
rālsekretāra Alfrēda Bērziņa sāktā ziņu vākšana un DV nozīmju
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zeltā saņēmēju albumu iekārtošana (fotografijas un īsas biogra
fiskas ziņas).
Vadoties ar pastāvošajiem noteikumiem informācijas darbam
DV organizācijā un praktiskā darbā gūto pieredzi, J. Cīrulis izstrā
dāja vadlīnijas kā DV CV iekšējās informācijas nozares vadītāja,
tā arī DV iekšējās informācijas nozaŗu (daļu) vadītāju darbam
atsevišķās zemēs, cenšoties darba uzdevumus jau vairāk konkrē
tizēt. Ievērojot zemju valžu atzinumus, vadlīnijas saskaņoja 1971.
gada 1. jūlijā Toronto 2. globālo dienu laika iekšējās informācijas
darba sanāksmē un dienu vēlāk, 2. jūlijā, CV tās savā sēdē ap
stiprināja.
Pieminēto iekšējās informācijas darba sanāksmi CV prezidija
ierosmē un globālo dienu rīcības komitejas atbalstā noorganizēja
DV saimes Kanadā iekšējās informācijas nozares vadītājs Rūdolfs
Norītis. Darba sanāksmē, bez minēto vadlīniju saskaņošanas, R.
Norītis vēl referēja par preses korespondentu uzdevumiem un prak
tisko darbu. Sanāksmē pēc debatēm ieteica visām saimēm kores
pondentu sagatavošanai izmantot tikko iznākušo Aivara Ruņģa
„Reportieŗa rokas grāmatu”. Turpināja radio raidījumu atbalstī
šanu uz okupēto Latviju līdz 1971. gadam no Brīvās Latviešu
Balss Rietumvācijā, bet ar 1972. gadu no Madrides. Līdztekus
tam CV prezidija apkārtrakstos DV saimes mudinātas jaunu bied
ru, jo sevišķi jauniešu, iesaistīšanai organizācijā, kā arī DVM
abonentu skaita palielināšanai. 1972. gada beigās J. Cīrulis, izbei
dzoties pilnvaru laikam, slimības dēļ vairs nekandidēja uz CV
locekļa amatu.
DV fonds Anglijā: Šīs DV saimes pašreizējā informācijas noza
res vadītāja mag. iur. Austra Liepiņa brošūrā „Daugavas Vanagu
fonda 25 gadi” raksta: „Kaŗa darbībai norimstot, arī latviešu kaŗa
vīram bija jānoliek ieroči, kaut arī dzimtene nebija atbrīvota un
tautai uzgūlies smagais okupācijas jūgs. Cīņa bija jāturpina, bet
bija jāatrod citi līdzekļi un citi veidi, kā to darīt. Viens no svarī
gākiem uzdevumiem tai tautas daļai, kam bija laimējies izkļūt
brīvajā pasaulē, bija informēt rietumu tautas par savu zemi pie
Baltijas jūras, par tās traģisko likteni, par mūsu tautai varmācīgi
uzspiesto komūnisma režīmu, par okupantu sistēmatisko latviešu
tautas iznīcināšanas polītiku un par mūsu centieniem Latvijas ne¬
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atkarības un tautas pašnoteikšanās tiesību atgūšanā. Šo uzdevumu
veikšanā DVF saskata latviešu leģionāru cīņu turpinājumu un
tādēļ veltī informācijas darbam daudz pūļu un līdzekļu.”
Nav šaubu, ka DVF saime pieder pie pirmajām, kas sāka orga
nizēt informācijas darbu, bet arī šeit pirmie gadi bija vairāk pa
kļauti gadījumam. Tikai 1954. gada martā delegātu sapulcē pie
ņemts lēmums par informācijas darba iedzīvināšanu, aicinot talkā
ikvienu nodaļu. Par pirmo informācijas daļas vadītāju izraudzīja
Jāni Frišvaldu, bet darbu vēl nešķiroja iekšējā un ārējā. Jāsaka,
ka J. Frišvaldam bijusi laimīga roka informācijas darba organizē
šanā, jo viņam šai darbā, kaut pakāpeniski, izdevās iesaistīt mums
visiem pazīstamas personas, kā: Alfonu Liepiņu, Jāni Rolavu, Austri
Veicheli, Dr. Margaritu Ausalu, mag. iur. Austru Liepiņu u. c.
Sekmējusies kā informācijas sniegšana trimdas latviešu laikrak
stiem un DVM, tā arī nodaļu apkārtrakstu un biļetenu izdošana.
Bez tam fonds informācijas darba veicināšanai izdevis DVF in
formācijas padomnieku, dodot jaunākiem darbiniekiem norādīju
mus darba veikšanai. Jau 1955. gadā sāka cilāt domu par infor
mācijas darbinieku sanāksmju rīkošanu. Pirmās notika 1959. gadā,
bet kopš 1961. gada tās ir regulāri katru gadu, pieaicinot arī refe
rentus no citām DV saimēm. DVF informācijas daļu J. Frišvalds
vadīja nepārtraukti līdz 1963. gadam, kad to sadalīja iekšējā un
ārējā. J. Frišvalds palika DVF iekšējās informācijas daļas vadītājs,
bet abas nozares strādāja roku rokā. Sakarā ar J. Frišvalda ievēlē
šanu par DVF valdes priekšsēdi 1967. gadā, iekšējās informācijas
daļas vadību pārņēma Imants Pālītis, bet 1968. gadā nomainījās
divi daļas vadītāji: sākumā Olģerts Mierīgs, bet vēlāk Austris
Veichelis. No 1969. gada iekšējās informācijas daļu vadīja Arnolds
Tauriņš līdz 1971. gadā viņu nomainīja mag. iur. Austra Liepiņa,
kas šo darbu turpina sekmīgi vēl šodien. Būs grūti atrast otru tādu
DV saimi, kas savam iekšējās informācijas darbam tuvojusies tik
mērķtiecīgi un plānveidīgi. Arī DVF valdes apkārtrakstus var likt
par paraugu citām saimēm kā satura, tā labās valodas un gaumīgās
apdares ziņā. Patīkami vērot arī DVF pūles savas darbības doku
mentēšanai. Par mag. iur. A. Liepiņas gatavoto brošūru Daugavas
Vanagu fonda 25 gadi var teikt, ka tas ir labākais, kas šai ziņā
līdz šim DV saimēs atrodams. Ļoti labi un daudzpusīgi arī nodaļu
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biļeteni, kaut izdoti vairākām nodaļām kopā, piem., Ziņotājs,
Vēstnesis, Mūsu Balss u. c. Vājākais punkts DVF iekšējās infor
mācijas darbā ir DVM izplatīšana, kas kaut kādu neizskaidrojamu
iemeslu dēļ neveicas.
DV Amerikas Savienotajās Valstīs: Šī DV saime pieder pie tām,
kuŗām iekšējās informācijas darbā bijis vajadzīgs gaŗāks „ieskrie
šanās” laiks. Pirmais informācijas nozares vadītājs bija J. Bērziņš,
un tikai 1956. gadā, kad nozares vadību pārņēma Edgars Peniķis,
tam pievērsta lielāka vērība un tas strauji attīstījies. Informēta
prese (ASV un Kanadā) par organizācijas darbu, galvenokārt no
vēstulēm vāktas ziņas par darba un dzīves apstākļiem okupētajā
Latvijā, pievērsta nopietna vērība apvienību apkārtrakstu izdo
šanai. Nebūs laikam pārspīlēts, ja apgalvo, ka nodaļu apkārtrak
stu izdošanā ASV saime sasniegusi pašus labākos rezultātus.
Daudz apvienību tos izdeva ļoti lielā metienā (dažas par līdz 1000
piem. Klīvlendas Ziņotājs, Ziemeļrietumu Apkārtraksts, Minesotas
Ziņotājs, Ročestras Ziņotājs, Detroitas, Grand Rapidu apkārtraksti
u. c. Daži no tiem gan iznākuši samērā reti — pāris reižu gadā.
Kopš 1955. gada Linkolnas DV apvienība gadskārtēji izdod sienas
kalendāru, un tas iznāk vēl tagad ne tikvien kā ASV saimes, bet
gan visas DV organizācijas sienas kalendārs. DV ASV saimei labi
veikusies arī darba dokumentēšana filmā un kultūrfilmu izgatavo
šana, kā labu piemēru te var minēt N. Rasiņa kultūrfilmu par Ņu
jorkas koklētājiem.
1963. gadā arī ASV saime sadalīja informācijas darbu iekšējā un
ārējā, pirmo pārņemot Artūram Valteram, kuŗu nākošajā gadā
nomainīja Voldemārs Svētulis, kas šo darbu turpināja līdz 1970.
gadam, kad nozares vadībā atgriezās Edgars Peniķis. Mazāku vērī
bu saime pievērsusi informācijas darbinieku sanāksmēm, tās noti
kušas tikai nelielā skaitā samērā reti.
DV Austrālijā: Šī DV saime pieder pie čaklākām informācijas
darba rosinātājām un veidotājām; darba dvēsele un dzinējspēks
bija enerģiskais Arnolds Bagun-Bērziņš. Viņš arī bija pirmais in
formācijas nozares vadītājs. Diemžēl, 1955. gada otrā pusē slimī
bas dēļ bijis spiests to atstāt, un viņa ievadīto darbu turpināja A.
Salnājs. Viņam tomēr neizdevās rast labu kontaktu ar CV infor
mācijas nozari un DVM redakciju. Iespējams, ka šī iemesla vai
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varbūt lielā attāluma dēļ no pārējām DV saimēm DV informāci
jas darbs Austrālijā veidojies īpatnēji, tomēr ne mazāk sekmīgi.
Sākumā katra nodaļa izdevusi savu apkārtrakstu vai biļetenu, bet
drīz vien tie patstāvīgās gaitas izbeiguši, apvienojoties ar vietējiem
latviešu izdevumiem. Sākot ar 1957. gadu, DV saime Austrālijā
izdeva biļetenu Daugavas Vanagi Austrālijā, ko bez maksas pie
sūtīja visiem biedriem. Sākumā tas parādījās ik mēnesi, vēlāk ik
pa diviem mēnešiem un, sākot ar 1960. gadu, vairs tikai divas
reizes gadā. Tā saturs bija labs un vispusīgs: sniedza informāciju
biedriem ne tikai par savas saimes un nodaļu darbu, bet arī par
vispārējām aktuālām latviešu trimdinieku problēmām, dzīvi un
apstākļiem okupētajā Latvijā, kā arī DV rosību citās zemēs. Kaut
techniskā apdarē tas bija vienkāršs, to varēja lasīt ar patiku. 1967.
gadā saime nolēma izdevumu pārtraukt, bet to atkal iedzīvināja
1970. gadā. Informācija par saimes dzīvi sniegta galvenokārt laik
rakstā Austrālijas Latvietis un citos trimdas izdevumos.
1961. gadā Austrālijas DV saimes informācijas darbu vadīja
Arvīds Rozenbergs, bet 1962. gadā šai darbā atgriezās A. Bagun Bērziņš. Viņš noorganizēja Daugavas Vanagu informācijas stābu
(DVINFO) un izdeva arī informācijas nozares apkārtrakstu ar no
rādījumiem nodaļu informācijas darbiniekiem. 1963. gadā arī DV
Austrālijā sadalīja savu informācijas darbu DVINFO I (ārējā) un
DVINFO II (iekšējā). Iekšējās informācijas darba vadību uzņēmās
R. Šēnfelds, bet pēc viņa aizbraukšanas uz ASV — Valentīns
Rolavs. 1964. gadā darbā stājās Voldemārs Tauriņš, bet drīz tajā
atgriezās V. Rolavs, kas to 1968. gadā nodeva B. Andersonam.
Darbu 1970. gadā turpināja Egils Cekuliņš, bet kopš 1971. gada
to divus gadus vadīja Ādams Blomskis.
Jāpiezīmē, ka 1967. gadā DV informācijas darbs apvienots ar
Latviešu Apvienības Austrālijā informācijas darbu ārējās informā
cijas laukā, t.s. Austrālijas Latviešu Informācijas Centrā Arnolda
Bagun-Bērziņa, vēlāk Alfreda Baltiņa un kopš 1971. gada Augusta
Auziņa vadībā. Austrālijas DV saime visu laiku arī bijusi tā, kas
ārējās informācijas laukā visciešāk sadarbojusies ar Latviešu na
cionālo fondu Skandinavijā.
DV Kanadā: Informācijas darba pirmsākumi Kanadā meklējami
jau 1951. gada aprīlī, kad DV valde iespieda un sāka izplatīt
148

propagandas pastkartes, tās izplatot pa visām DV darbības ze
mēm, kā arī sadarbībā ar LNAK angļu valodā izdeva brošūru
Baigais gads (saīsinātā izdevumā). Šo grāmatu palīdzēja financēt
arī DV ASV un Austrālijā (1000 resp. 500 eks., šo izdevumu arī
tur izplatot). Informācijas darbs Kanadā labākus panākumus sāka
gūt 1951. gada septembrī, kad DV Kanadā kopā ar DV ASV no
pirka resp. pārņēma laikraksta LBB, vēlāk Latvija Amerikā izdo
šanu, nodibinot arī apgādu Daugavas Vanags. Pirmsākumā Latvija
Amerikā piederēja kopīgi Kanadas un ASV zemju valdēm. Par
laikraksta izcilo nozīmi mūsu trimdas dzīvē nav nekādu šaubu,
un DV saimei Kanadā pienākas atzinība, ka tā vienīgā visā orga
nizācijā uzņēmusies slavējamo, bet reizē arī financiāli smago nastu.
Mierinājums par materiālajiem upuŗiem varētu būt Dr. Zentas
Mauriņas vārdi: „Iedrīkstēties ir skaisti”. DV Kanadā saimes in
formācijas darbu, vēlāk iekšējās informācijas darbu, vadījuši L.
Līdums, K. Sisenis, A. Zibens, R. Epneris, P. Vītols, J. Goba,
P. Broks, Ojārs Ieviņš, Rūdolfs Norītis, E. Jaunzars un E. Trei¬
lons. Darba vadītāji mainījušies bieži, bet visilgāk to veikuši O.
Ieviņš un R. Norītis.
Ar sevišķu atzinību jāpiemin DV Kanadā saimes kopš 1969.
gada Toronto DV namā iekārtotā Latviešu kaŗavīru piemiņas
lietu glabātava un 1970. gadā savāktie 10.000 paraksti pret geno
cīdu Latvijā.
DV Rietumvācijā: Jāpieņem, ka sakarā ar to, ka DV organizā
cijas centrs izveidojies Vācijā, tur atrodamas arī visvecākās ziņas
par informācijas darbu. Pirmais informācijas darba vadītājs DV
saimē Rietumvācijā bijis Georgs Odiņš, kuŗš jau 1951. gada 18./19.
augustā zemes delegātu sapulcē Augustdorfā referējis par informā
cijas darbu, kaut šai laikā, izņemot DVB, nekādi konkrēti pasā
kumi nav iedzīvināti. 1954. gadā sakarā ar dzīves vietas maiņu
viņu nomainīja Kārlis Augstkalns, kuŗš 1955. gadā stājās sakaros
ar Amerikas Balss raidītāju Minchenē un arī Madrides raidītāju.
Viņam izceļojot uz ASV, 1956. gadā nozares vadītāja amatu uz
ņēmās Rūdolfs Kociņš. Šai laikā valdes prezidijam jau izdevās no
vācu kaŗa gūstekņiem Frīdlandes caurlaides nometnē gūt pirmās
ziņas par darba un dzīves apstākļiem Padomju Savienības soda
nometnēs. Šis posms vēl pieskaitāms t.s. meklējumu posmam.
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1958. gada janvārī zemes valde par informācijas nozares vadī
tāju izraudzīja Jāni Cīruli, kuŗš sadarbībā ar CV informācijas
nozari sistēmatiski ķērās pie informācijas darba veidošanas Rie¬
tumvācijas saimē. Par preses referentu viņš iesaistīja redaktoru
A. Vinčelu un aicināja nodaļās organizēt informācijas darbu. Sek
mes nodaļās bijušas nenoteiktas: līdztekus ļoti aktīviem un labiem
darba darītājiem bijusi arī pasīvitāte, diemžēl — pārsvarā. Viņš
sāka kopot ziņas (galvenokārt no okupētās Latvijas preses, bet
arī vēstulēm un citiem avotiem) par darba un dzīves apstākļiem
okupētajā Latvijā un izsūtījumā. 1958. gadā tās iznāca ik pa 6
mēnešiem, bet sākot ar 1959. gadu, jau pa gada ceturkšņiem.
Sākumā tās pavairoja 10 eks. mašīnrakstā un piesūtīja DV priekš
niekam, CV informācijas nozarei un zemju valdēm. Kopš 1960.
gada izdevumu pavairo rotācijas veidā un visas saimes var saņemt
bez maksas nepieciešamo eksemplāru skaitu, pie tam lielākais me
tiens bijis 200 eksemplāros. Pats par sevi saprotams, ka ziņas tajā
nevarēja būt un arī šobrīd vēl nevar būt pilnīgi „svaigas”, jo paši
laikraksti jau gada ceturksni veci un turpat otrs ceturksnis paiet,
kopojumu gatavojot, pavairojot un izsūtot. Jāievēro arī, ka ziņu
kopojumu Stāvoklis Latvijā negatavo algoti darba darītāji, bet
sabiedriski darbinieki savā brīvajā atpūtas laikā. Līdz 1962. gada
31. martam to gatavoja J. Cīrulis, pēc tam nepārtraukti vēl tagad
to sakopo Herberts Zāgars.
1959. gadā par informācijas nozares vadītāja palīgu darbojās
Jānis Vanags, bet 1960. gadā neilgu laiku Aleksandrs Burmeis¬
ters. Šis laika sprīdis iezīmējās ar informācijas darba organizē
šanu nodaļās un kopās, tās rosinot gan apkārtrakstu, gan biļetenu
izdošanai. Sekmes arī šai ziņā bijušas ļoti dažādas, parasti darba
darītājiem pietrūcis izturības.
Lai rastu informācijas avotu krājumu, 1959. gadā informācijas
nozarē sāka izveidot polītiska satura bibliotēku, kas, diemžēl,
nerada saimē atbalsi, to neizmantoja, un šo darbu tagad vairs
neturpina (savākti 58 darbi).
1960. gada 10./11. decembrī Kaizerslauternā rīkoja pirmo
informācijas darbinieku sanāksmi, kuŗā piedalījās referenti plkv.
V. Janums, mag. oec. A. Landsmanis (kavēts ierasties un referātu
atsūtīja rakstveidā), J. Cīrulis, A. Vinčels un māksl. Juris Soikāns.
150

Tās turpinātas arī nākošajos gados, un līdz 1972. gadam bijušas
pavisam 10 šādas sanāksmes.
Pēc 1962. gada delegātu sapulces informācijas nozares vadītāja
palīga amatu uzņēmās Jēkabs Leitītis, bet jau tā paša gada 20.
jūlijā valdes sēdē informācijas nozari sadalīja iekšējā un ārējā, J.
Cīrulim pārņemot iekšējās informācijas nozari. Diemžēl, 1963.
gada 19. jūlijā J. Leitītis no zemes valdes izstājās un J. Cīrulis
palika vienīgais informācijas nozares vadītājs līdz 1965. gadā
iekšējās informācijas nozari pārņēma Olģerts Mazarkēvics, bet
1967. gadā — Ernests Rudzītis un 1968. gadā Reinholds Skadiņš,
kuŗš nozari vada arī tagad.
DV Zviedrijā: DV saime Zviedrijā pieder pie skaitā mazākām
saimēm un ir pati mazākā visu zemju saimju starpā. Tās informā
cijas darbs vēl tagad ir viena nozares vadītāja rokās, kas galve
nokārt nodarbojas ar iekšējo informāciju, bet ārējās informācijas
laukā cieši saskaņo savu darbu ar LNFS Stokholmā. 1956. gadā
pirmais Zviedrijas saimes informācijas nozares vadītāja darbu sāka

DV ASV 15. delegātu sapulces laikā Vašingtonā 1965. gadā. Ārlingtonas Brā
ļu kapos DV saimes vārdā vainagu nolika DV priekšnieki ASV un Kanadā
— V. Hāzners un R. Epneris.
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Ervīns Stalbovs, bet 1958. gadā to turpināja Zemvairis Dzelme līdz
1969. gadam. Viņa vadībā 1959. gadā sāka izdot biļetenu Dauga
vas Vanagi Zviedrijā, kas gan parādās tikai dažas reizes gadā. DV
saime Zviedrijā arī bija galvenā rakstu krājuma No Kalpaka prie
des līdz Minsterei veidotāja, ko gatavoja toreizējam DV priekš
niekam un pašreizējam goda priekšniekam plkv. Vilim Janumam
viņa 75 gadu jubilejā 1969. gadā. Kopš 1970. gada DV saimes
Zviedrijā informācijas nozari vada Jānis Vikmanis.

DV CV ĀRĒJĀS INFORMĀCIJAS NOZARE
Informācijas darbu DV CV laikā no 1952. gada līdz 1955. ga
dam veica CV sekretārs, pēc tam informācijas lietu referents Jānis
Frišvalds. Ierosinājums par atsevišķas informācijas nozares radī
šanu CV un attiecīgu darbības noteikumu izstrādāšanu atskanēja
CV sēdē 1956. gada 9./10. maijā Londonā. Šai sēdē Jānis Friš
valds pasvītroja, ka viens no galvenajiem informācijas nozares uz
devumiem ir informēt sveštautiešus par mūsu tautas un valsts lik
teni. Ap to laiku zemju valdes sāka izraudzīt savus informācijas
vadītājus un referentus. Attīstījās ļoti intensīvs darbs. Rīkoja po
lītiska rakstura sanāksmes, referātu vakarus, filmu izrādes, preses
konferences, pretkomūnistiskas demonstrācijas un rakstīja lasītāju
vēstules. Tika izplatīti informācijas materiāli par apstākļiem Lat
vijā un angļu lasītājiem izdevums The Baltic Review. Lielbrita
nijā izdeva preses biļetenu angļu valodā. Mūsu lietas populārizē
šanai Austrālijā sekmīgi izmantoja vietējo presi, bet Kanadā 6000
eks. izplatīja brošūru The Greatest Tyranny. Zviedrijā informācijas
darbu veica DV ciešā sadarbībā ar LNF.
1957. gada CV sēdē, no 25. — 27. maijam Kopenhagenā, J.
Frišvaldu apstiprināja par CV informācijas nozares vadītāju un
pieņēma arī darbības noteikumus, kuŗu projektu bija izstrādājis
DV Austrālijā valdes informācijas nozares vadītājs A. Salnājs.
Gada sākumā DV ASV izdeva pretkomūnistiskas propagandas
markas ar uzrakstu „Komūnisms ir pasaules posts”. Anglijā turpi
nāja iznākšanu preses biļetens angļu valodā, kuŗu sūtīja angļu un
īru laikrakstiem, polītiķiem un organizācijām. Austrālijā izdeva
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aploksnes ar uzsaukumu „Brīvību Baltijas valstīm — Igaunijai,
Latvijai un Lietuvai!”
1957. gada beigās sāka iznākt mums labi pazīstamais ziņu ko
pojums Stāvoklis Latvijā. To vēl tagad sagatavo un izsūta DV Rie¬
tumvācijā informācijas nozare.
1958. gadā Jānis Frišvalds, jau pilntiesīgs DV CV loceklis,
turpināja CV informācijas nozares vadītāja pienākumus. Šī paša
gada CV sēdē atzina, ka informācija ir mūsu cīņas galvenais līdzek
lis. Izraudzīja informācijas darbiniekus katrā DV nodaļā/apvie
nībā.
DV ASV, Austrālijā un Kanadā valdes nodibināja stipendiju
1000 dolaru apmērā piešķiršanai latviešu zinātniekam, kas savu
doktora disertāciju veltītu darbam par Latvijas okupēšanu un
iznīcināšanu.
Anglijā 1958. gada DVF delegātu sapulcē pieņēma divas rezo
lūcijas par Padomju Savienības noziegumiem Baltijas valstīs. Tās
iesniedza angļu valdībai un piesūtīja presei. — DV Kanadā atbal
stīja izdevuma Voice of Freedom izplatīšanu. Sakarā ar mūsu
valstssvētkiem panāca plašāku publicitāti vācu presē, turpretim
ļoti asi pret DV priekšnieku un citiem DV darbiniekiem vērsās
komūnistu izdevumi.
1959. gada CV sēdē ārējās informācijas darbam nolēma veltīt
vēl lielāku vērību, it sevišķi ziņu sakopošanai, izvērtēšanai, pavai
rošanai un laikā izsūtīšanai par Latviju un tās jautājumiem. Šai
gadā DV Anglijā izdeva 8 preses biļetenus, ko iesūtīja britu un
īru laikrakstiem, kā arī parlamenta locekļiem un citiem. DVF Bed¬
fordas nodaļa Aizvesto dienā rīkoja pretkomūnistisku izstādi.
Kanadā dāvināja grāmatas kanadiešu bibliotēkām, un katrs DV
biedrs iemaksāja 25 centus Latviešu nacionālajai apvienībai Kana
dā darbam Latvijas brīvībai.
1960. gada CV sēdē norādīts, ka pār Latviju veļas nežēlīgs ru
sifikācijas vilnis, tādēļ vēl vairāk aktīvizējams informācijas darbs
ar nolūku stiprināt tautu dzimtenē, izmantojot brīvās pasaules
presi un raidītājus. Nolemts ar visiem iespējamiem līdzekļiem pre
toties padomju propagandai trimdinieku saimē.
Lielu atsaucību guva ASV rīkotais referātu cikls „Pazīstu ko
mūnismu” (R. Nīkurs), kā arī E. Rodzes-Ķīseles (Austrālijā) un
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M. Ausalas (Anglijā) referāti. Labu ieskatu par apstākļiem dzim
tenē deva ziņu kopojums Okupētā Latvija, ko pēc Rīgas raidī
jumiem sakārtoja A. Lauris Zviedrijā. DV ASV sadarbībā ar ci
tām organizācijām rīkoja plašas demonstrācijas pret Ņ. Chruščovu.
Uzņemti sakari ar pārējo apspiesto tautu pārstāvjiem un kaŗa
veterānu organizācijām ASV.
Kanadā DV izplatīja pretkomūnistisku literātūru un organizēja
studiju grupas komūnistu technikas pētīšanai.
Rietumvācijā 21 vācu laikraksts publicēja 46 mūsu rakstus.
Taču izrādījās, ka Vācijā bija visaktīvākā komūnistu pagrīdes dar
bība, kas īpaši vērsās pret DV organizāciju.
1961. gada CV sēdē uzklausīts ziņojums par prāvu pret bijušā
18. bataljona 9 kaŗavīriem. Līdzīga prāva risinājās arī Igaunijā.
Atbalsis zviedru presē bija mums nelabvēlīgas, turpretim vācu pre
sē norādīts, ka prāvas vērstas pret baltiešu emigrāciju, ne tik
daudz pret apsūdzētajiem. Izrādījās, ka 1958. gadā Padomju Sa
vienībā pieņemts likums, ka var atkal tiesāt tos, kas agrāk amnes
tēti.
Lielu interesi un saviļņojumu izraisīja krievu iesniegums ang
ļiem, pieprasot izdot igauni Aino Ervīnu Meri. DVF speciālā
preses biļetenā asi vērsās pret krievu propagandas paņēmieniem,
norādot, ka Padomju Savienībai nav tiesības tiesāt Igaunijas pil
soņus.
Zviedrijā DV rīkoja preses konferenci izdoto kaŗavīru atcerei.
Notika raidījumi latviešu valodā no Formozas un Madrides.
1961. gadā DV Kanadā pirmie zemes valdē nodibināja ārējās
un iekšējās informācijas nozares. Ārējās informācijas nozari sāku
mā vadīja J. Gailītis. DV Hamiltonas nodaļa izplatīja 7000 eks.
pretkomūnistisku brošūru.
Austrālijā astoņos lielākos centros noorganizēja referātu ciklu
„Zīle” ar E. Rodzes-Ķīseles referātiem par pretkomūnistiskiem
tematiem. Viņu audiencē pieņēma arī Austrālijas premjērs Mensija.
Anglijā izdoti 4 preses biļeteni un organizētas lasītāju vēstuļu
akcijas. 1961. gadā Madrides raidītājs turpināja raidījumus latvie
šu valodā 15 minūtes dienā ar vienu atkārtojumu. Maijā iznāca
brošūra DV Report angļu valodā, bet septembrī Londonā otrā
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iespiedumā brošūra Latvia 7000 eks. Pirmais iespiedums bija iz
nācis 1958. gadā Vašingtonā, sūtniecības redakcijā.
1963. gada CV sēdē pieņēma rezolūciju par Latvijas apciemo
jumiem. Tās teksta viens paragrafs sekojošs:
„Ja kāds DV organizācijas biedrs, kuŗš ieņem amatu organi
zācijā, ir devies uz Latviju kā tūrists, tad viņš nekavējoties ar zemes
valdes lēmumu jāatceļ no amata DV organizācijā.”
DV ASV ierosināja arī CV izveidot atsevišķu ārējās informāci
jas nozari. Šai laikā zemju ārējās informācijas daļu/nozaŗu vadītā
ji bija: Anglijā — A. Liepiņš, referenti J. Rolavs un M. Ausala;
Austrālijā — A. Bagun-Bērziņš, ASV — V. Hāzners, Kanadā —
J. Gailītis, Vācijā — J. Leitītis. Zviedrijā bija tikai viena infor
mācijas nozare, ko vadīja Z. Dzelme ar palīgu S. Martinsonu.
Saskaņotai rīcībai un spēku saskaldīšanas un parallēlisma no
vēršanai informācijas darba laukā Austrālijā nodibinājās Latviešu
Informācijas Centrs (ALIC), kuŗā apvienots LAA informācijas
daļas un DV AV informācijas nozares darbs. Par vadītāju izrau
dzīts V. Aufmanis.
ASV izkārtoti 57 filmu, televīzijas un radio raidījumi, iespies
tas 64 lasītāju vēstules un izdalīts liels daudzums pretkomūnistis¬
kas literātūras.
Kanadā izdotas 50.000 pretkomūnistiskas aploksnes un 3500
eks. dažādi citi materiāli. Mūsu jautājumi skarti 3 televīzijas raidī
jumos. 8. martā iznācis DV Report trešais un vēlāk arī ceturtais
numurs.
1964. gada CV sēdē J. Frišvalds atsacījās no CV informācijas
nozares vadītāja pienākumiem. Viņa vietā darbu uzņēmās Jānis
Ranka no Anglijas, vietnieks A. Bagun-Bērziņš no Austrālijas.
Vācijā visu informācijas nozari vadīja J. Cīrulis. Par Latvijas
okupāciju un latviešiem vācu presē publicēti 54 raksti. Pastāvējusi
laba sadarbība ar vācu pretkomūnistisko organizāciju Volksbund
für Frieden und Freiheit un tās laikrakstu Stimme der Freiheit.
Jūlijā Austrālijā sākti smagi uzbrukumi DV organizācijai un
visiem latviešiem. Informācijas centra vadītājam izdevies televī
zijas intervijā uzbrukumus atspēkot. Lielu aktīvitāti attīstījušas
Elga Rodze-Ķīsele un Paulīne Sakne.
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KTCA TV raidītājs Mineapolē sagatavo 18. novembŗa raidījumu. Uzņēmumā
no kreisās: K. Augstkalns, J. Peniķis un E. Dundurs. Pie aparāta raidītāja
darbinieks N. Rasinš.

1965. gadā Anglija iznāca DV Report 5. n-rs, veltīts Latvijas
kolonizācijai. Manuskriptu sagatavojis A. Liepiņš.
1966. gadā izdota brošūra „DV” vācu valodā. Šai gadā par
latviešiem vācu laikrakstos parādījušies 54 raksti un trīs reizes
par latviešu problēmām runāts radiofonā. Filma „Eiropas traģē
dija” izrādīta trīs vietās.
DV apvienība Linkolnā, ASV, sarīkojusi 49 lekcijas un 30
filmu izrādes, kas pulcējušas ap 15.000 klausītāju. Bijušas arī 7
preses konferences, nolasīta lekcija radiofonā un bibliotēkām pie
sūtītas grāmatas. Bez tam amerikāņu presē publicēts lielāks dau
dzums rakstu.
Anglijā īstenota intensīva polītiska akcija sakarā ar krievu ne
dēļu Līdsā. Česterfīldā izkārtota latviešu diena angļu sabiedrībai.
Austrālijā informācijas darbs izteicies protesta vēstuļu rakstīšanā
un demonstrācijās pret padomju sūtniecības darbinieku referātiem
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universitātēs sakarā ar komūnistu revolūcijas 50 gadu atceri. Ak
tīvi piedalījušies apspiesto tautu nedēļā.
1967. gadā CV ārējās informācijas nozares vadītājs bija A.
Tauriņš no Anglijas. Galvenā darbība visos kontinentos izpaudās
cīņā par Baltijas zeltu. Šai sakarā iesniegts raksts britu premjē
ram Haroldam Vilsonam, organizētas demonstrācijas un iesūtīti
protesta raksti presei. Bez šīm rosmēm DV apvienības ASV pie
dalījušās Apspiesto tautu nedēļas sarīkojumos un ASV veterānu
demonstrācijās, apliecinot atbalstu Vietnamas kaŗam.
Austrālijā noorganizēts prof. Dr. E. Andersona lekciju cikls
un 100 deputātiem, akadēmiķiem, bibliotēkām un laikrakstu izdev
niecībām piesūtīta brošūra Baltic Review. 1967. gadā Informāci
jas centru Austrālijā vadīja A. Baltiņš.
Zviedrijā publicēta grāmata par mūsu kaŗavīru izdošanu, kas
izsūtīta 3.588 eks. Par šo jautājumu daudz rakstīts vietējā presē
un runāts parlamentā.
Kanadā galvenais svars likts uz parlamenta locekļu informēša
nu par Baltijas valstīm, šai vajadzībai izlietojot brošūru The Baltic
States, kuŗu sagatavojusi organizācija Americans for Congressional
Action to Free the Baltic States. No citām rosmēm vēl atzīmēja
mas demonstrācijas 7. novembrī pie krievu sūtniecības sakarā ar
komūnistu režīma 50 gadu atceri Padomju Savienībā. Plašas at
sauksmes bija presē, radiofonā un televīzijā.
Rietumvācijā organizēta BATUN akcija ar demonstrācijām un
protesta vēstulēm. Nozares vadītājs izstrādājis lielāku skaitu priekš
lasījumu vācu sabiedrībai par dažādiem pretkomūnistiskiem tema
tiem, ietveŗot Latvijas okupēšanu un pašreizējo stāvokli.
1967. gada 26./27. augustā Bīlefeldā, CV sēdē nolemts atbal
stīt BLB raidījumus no NTS raidītāja. Redakcijas pagaidu kollē¬
ģijā izraudzīti J. Cīrulis, A. Bērziņš un P. Strante.
1968. gads pagāja Latvijas 50 gadu dibināšanas atcerē. Tas
ienesa mūsu sabiedriskajā dzīvē un polītiskajā darbībā manāmu
kāpinājumu. Sekmes deva gandarījumu un rādīja, ka gaŗajos trim
das gados ticības, darba spara un izturības ziņā mēs vēl neesam
salauzti.
Tā vadītāji ASV DV darbinieki bija svētku runu galvenie teicēji,
un apvienības aktīvi iesaistījās vietējās un kopējās svētku komi¬
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tejās. Sagatavoti radio un TV raidījumi, apmeklēti vietējie polītis
kie darbinieki, presē publicēti raksti un lasītāju vēstules, pasniegta
grāmata ASV bruņoto spēku virspavēlniekam ģen. C. Abramam
un stāba priekšniekam ģen. V. Vestmorlendam. Ņudžersijā 18.
novembrī divās lielākās pilsētās plīvoja pat Latvijas karogi.
Latvijas 50. gadadienā izcila uzmanības parādīšana DV orga
nizācijai bija jaunievēlētā prezidenta R. Niksona apsveikuma te
legramma.
Sakarā ar Latvijas 50. gadskārtu sarīkojumu atbalsis bija arī
vietējā presē Anglijā. Atzīmējamas Koventrija, Kārlaila un Kor¬
bija, kā arī radio ziņojums par Vidusanglijas DVF nodalu sarīko
jumu Notinghamā. Ievērību guva izstāde Lesterā. Bez tam infor
mācijas darbinieki piedalījās vēstuļu akcijā parlamenta locekļiem
par Baltijas zelta iztirgošanu.
Ļoti rosīgu darbību attīstīja arī Kanadas informācijas darbinieki
ar ārējās informācijas nozares vadītāju Ojāru Ieviņu vadībā. Par
mūsu jautājumiem runāts radio un TV raidījumos un rakstīts
presē. Baznīcas vadībai piesūtīta brošūra The Communist Propa
ganda Line on Religion. Sevišķa balva par izcilām pūlēm un panā
kumiem ārējās informācijas darbā piešķirta inž. mežk. N. Austri¬
ņam.
Austrālijā jūnijā rīkota baltiešu nedēļa. Valstssvētkos izdalīts
3000 eks. Austrālijas Latvieša pielikums angļu valodā. Iegādāti un
bibliotēkām nodoti 20 eks. Latvia, Country and People un 8 raidī
tājiem 56 plates.
Vācijā nolasīti trīs referāti vācu publikai, un informācijas darbi
nieki piedalījušies BATUN vēstuļu akcijā. Latvijas neatkarības 50.
gadskārtas atzīmēšanas sakarā laikraksts Stimme der Freiheit vel
tījis īpašu izdevumu 13.000 eks.
1968. gadā atkal izdots DV Report angļu valodā un atsevišķā
izdevumā arī franču valodā. Īstenojās 1967. gada CV lēmums,
ka atbalstāma mūsu delegāta sūtīšana uz Āzijas pretkomūnistiskās
līgas konferenci. Tā 1968. gada septembrī notika Saigonā, kā
delegātei piedaloties Elgai Rodzei-Ķīselei no Austrālijas.
1969. gadā plašu publicitāti ne tikvien britu, bet visas pasaules
presē, kā arī radio un TV ziņās guva Ivana Jakimoviča apcieti
nāšana, žīdu studenta Iljas Ripsa sadedzināšanās mēģinājums pie
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Brīvības pieminekļa Rīgā un 84 g. v. Dr. Friča Mendera notiesā
šana. Gada pirmajā pusē vēl atbalsojās Baltijas zelta atsavināšana.
Novembrī Anglijā pirmo reizi rīkota apspiesto tautu nedēļa
Britu līgas Eiropas brīvībai ierosmē. Lielu atbalstu rīkošanā deva
DVF kā Londonā, tā provincē.
ASV notika dažādas demonstrācijas, izdarīti iesniegumi, rakstī
tas lasītāju vēstules, izrādītas filmas, izsūtītas/izdalītas grāmatas
— A. Bērziņa The Unpunished Crime un The Two Faces of
Coexistence.
Kanadā Nacionālās izstādes laikā, no 29. augusta līdz 1. sep
tembrim, rīkotas baltiešu dienas. Izstādes apmeklētājiem bija izde
vība redzēt ALAs ceļojošās izstādes „Baigais gads” eksponātus.
Iespiesti un izdalīti turpat 5000 eks. brošūras The Baltic States un
citi materiāli.
Vācijā rīkotas divas informācijas darbinieku sanāksmes, bet
Francijā informācijas darba galvenais panākums bija DV izdevu
ma franču valodā piesūtīšana augstskolu mācībspēkiem, žurnālis
tiem un laikrakstu redakcijām.
Zviedrijā informācijas darbs, tāpat kā iepriekšējos gados, kār
tots ciešā sadarbībā ar ZLCP un LNF.
1969. gadā E. Rodze - Ķīsele uzņēmās ārējās informācijas refe
rentes pienākumus un piedalījās kā DV pārstāve Pasaules un Āzi
jas pretkomūnistiskās līgas konferencē Bangkokā, Taizemē.
Sākot ar 1970. gadu, DV CV ārējās informācijas nozares vadī
tājs ir N. Bisenieks. Šai laikā ASV aktīvi iesaistījās lietuviešu jūr
nieka Sima Kudirkas izdošanas problēmā, piedaloties demonstrāci
jās atsevišķi un kopā ar lietuviešiem. Aktīvi piedalījās arī lielajā
baltiešu demonstrācijā pie Apvienoto Nāciju mītnes un sarīkoja
plašu informācijas darbinieku sanāksmi 10. oktobrī Ņujorkā.
Anglijā, sakarā ar 25 gadu apritēšanu kopš Kurzemes cietokšņa
kapitulācijas, ministru prezidentam Haroldam Vilsonam 8. maijā
iesniedza rakstu. Saņemta atbilde, ka britu valdība neatzīst Latvi
jas de jure iekļaušanu Padomju Savienībā. Viens no izcilākiem
ārējās informācijas darbiniekiem Jānis Rolavs guvis ļoti labus pa
nākumus lasītāja vēstuļu publikācijā un izdevis vairākus numurus
Informācijas padomnieka. Britu līgas Eiropas brīvībai konferencēs
piedalījies T. Zariņš.
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DVF Koventrijas nodaļas valdes priekšsēdis Ž. Lieģis savas meitas Karmenas
pavadībā 1967. gada 5. februārī apmeklēja Anglijas premjēru H. Vilsonu
viņa mītnē, Downing Street 10, lai apspiesto tautu vārdā iesniegtu petīciju
par pārestībām, kuŗas tām nodara Padomju Savienības okupācijas vara. Pu
ķes, kuŗas nes Karmena, domātas premjēra Vilsona dzīvesbiedrei.
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DV Austrālijā valdes ārējās informācijas rosmes 1970. gadā,
tāpat kā iepriekšējos gados, izpaudās ALIC darbībā. ALIC vadī
tājs Augusts Auziņš kā LAA pārstāvis aktīvi piedalījies Pasaules
brīvo latviešu apvienības darbā. Sakarā ar Vācijas - Padomju
Savienības (Maskavas - Bonnas) sadarbības un draudzības līgumu
izstrādāti kā angļu, tā vācu teksti iesniegumiem Vācijas valdībai,
parlamenta un opozicijas partiju locekļiem. Aktīvi iesaistījās arī
Eiropas drošības konferences jautājumā, iesniedzot ierosinājumus
latviešu kopīgās nostājas formulēšanai, plānošanai un memorandu
autoru izraudzīšanai.
Kanadā Latviešu nacionālās apvienības un DV Kanadā ierosmē
iedzīvināta parakstu vākšanas akcija pret necilvēcisko Latvijas
okupācijas varas rīcību — latviešu tautas fizisku un garīgu iznīci
nāšanu, t.s. genocīdu. Savāca apm. 10.000 parakstu iesniegšanai
ministru prezidentam P. Trudo. Atbalstīta plaši publicētā PretĻeņina izstāde, kuŗas rīkošanā aktīvi piedalījās Verners Cinis no
Toronto.
Vācijā ārējās informācijas darba izpausmes līdzīgas iepriekšējā
gada. DV priekšnieks V. Hāzners deva plašu interviju vācu laik
rakstam Stimme der Freiheit. Zviedrijā uzmanības centrā bija lat
viešu kaŗavīru un visu pārējo trimdinieku aizstāvēšana pret apme
lojumiem zviedru maoista Pera Olava Enkvista grāmatā Leģionāri
un tās filmējumā. Bez tam, sadarbībā ar LNF, DV piedalījās lo
kālās demonstrācijās pret Baltijas valstu 30 gadu okupāciju un
latviešu taisnīgo prasību deklarācijā Apvienoto Nāciju 25 gadu pa
stāvēšanas zīmē. Latviešu tiesiskā aizstāvēšanā viens no nozīmī
gākiem ZLCP veikumiem bija plkv. K. Lobes aizstāvēšanas akcija.
Nacionāli polītiskā laukā, kas cieši saistīts ar ārējās informācijas
darbu, DV CV rosmi 1970. gadā var ietvert četros punktos:
(1) Financiāli (DM 4.051.-) un ar raidījumu vielas sagatavošanu
atbalstīti BLB raidījumi uz dzimteni. Ar raidījumu vielas
sagatavošanu atbalstīts arī Madrides raidītājs.
(2) Ar DV CV organizēto materiālo atbalstu (DM 3.928.-) DV
pārstāve Elga Rodze-Ķīsele laikā no 13. 9. līdz 20. 9. pieda
lījusies Pasaules un Āzijas pretkomūnistiskās līgas konferen
cē Kioto, gūstot ievērojamus panākumus Latvijas brīvības
jautājumā.
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(3) Notikusi pirmā baltiešu veterānu sanāksme 23. oktobrī Va
šingtonā, kuŗā latviešus pārstāvēja DV, igauņus — Leģions
Igaunijas atbrīvošanai un lietuviešus — veterānu organizā
cija Ramove. Izdota kopēja deklarācija ar prasību atbrīvot
Baltijas valstis.
(4) Kurzemes okupācijas 25. gadadienā publicēts DV vēstījums
visā latviešu presē un raidīts arī no Madrides raidītāja.
1971. gadā ļoti nozīmīgs veikums bija DV 25 gadu darbības
jubilejas ietvaros rīkotā CV ārējās informācijas darba sēde 1. jūlijā
Toronto. Tajā ar teicamiem referātiem piedalījās konsuls V. Tom¬
sons un LNAK padomes priekšsēdis V. Upeslācis. Sēdē arī pieņēma
un 2. jūlija CV sēdē apstiprināja pārstrādātās vadlīnijas
(a) DV CV ārējās informācijas nozares vadītāja darbam,
(b) DV organizācijas ārējās informācijas darbam atsevišķās
zemēs.

DV Albertas nodaļas vanadžu iekārtotā latviešu novietne Tautu festivālā,
Red Dīrā, 1969. gada 30. jūnijā un 1. jūlijā.
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ASV informācijas darba apskatā atzīmējama pirmā Ziemeļame
rikas baltiešu informācijas konference 27. un 28. martā Ņujorkā.
Dienvidkalifornijā par apstākļiem komūnistu okupācijas zemēs,
sevišķi Latvijā, informēti vairāki amerikāņu vidusskolu skolotāji,
citās apvienībās bijušas polītiska rakstura sanāksmes, iesūtītas la
sītāju vēstules, aktīvi piedalījušies Apspiesto tautu nedēļā, izkār
toti TV raidījumi 18. novembŗa ietvaros, piesūtīti protesta raksti
senātoriem par līdzekļu atraušanu radio raidījumiem uz Austrum
eiropu u.t.t.
Kanadā A. Kosīgina viesošanās laikā notika plašas demonstrā
cijas, kuŗās jo sevišķi aktīvas bija Britu Kolumbijas, Toronto un
citas DV nodaļas. Federālās valdības pārstāvjiem sūtītas LNF iz
dotās aploksnes ar Padomju Savienības soda nometņu karti. Sadar
bībā ar pārējo etnisko grupu pārstāvjiem (Canadian Freedom
Council) sagatavoti eksponāti Pasaules pretkomūnistiskās līgas
konferences vajadzībai. Konference risinājās Filipīnu galvaspilsētā
Manilā, un tajā, tāpat kā iepriekšējos gados, latviešus ļoti sekmīgi
pārstāvēja DV delegāte Elga Rodze-Ķīsele no Austrālijas.
Anglijā laikā no 18. līdz 25. jūlijam ar sekmēm rīkota Apspiesto
tautu nedēļa. Vācijā ārējās informācijas nozares vadītājs J. Leitītis
kā viesis piedalījies vācu armijas Territ. Kdo. Nord virsnieku sa
nāksmēs un ASG apspriedēs, kā arī palīdzējis noorganizēt AFS
(ASG — Arbeitsgemeinschaft Staat und Gesellschaft: AFS —
Arbeitsgemeinschaft Freier Staatsbuerger) semināru. Austrālijā,
18. un 19. septembrī Melburnā, notika informācijas darba semi
nārs.
1972. gada februārī, Apspiesto tautu dienās, Adelaidē rīkota
iespaidīga demonstrācija 190 automašīnās ar sekojošu masu sapul
ci, piedaloties apm. 1400 personām. Sadarbībā ar Apspiesto tautu
komiteju izteikti protesti pret paredzēto sarkanarmijas koŗa pie
dalīšanos Adelaides mākslas festivālā. Pēc Romas Kalanta sade
dzināšanās Kauņā 1972. gada maijā nosūtīti protesta raksti Austrā
lijas ministru prezidentam un ASV sūtnim un rīkota demonstrācija
ar braucienu automašīnās. Sakarā ar nemieriem Lietuvā un citu
mocekļu nāves gadījumiem jūlijā Melburnā rīkots lāpu gājiens,
demonstrācija Sidnejā un kopīgs dievkalpojums ar lāpu gājienu
Adelaidē.
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Bez šīm aktīvitātēm Austrālijā izdarīti iesniegumi valdībai un
parlamenta locekļiem jautājumos, kas skaŗ latviešu intereses. Pa
nākts, ka Latvijas vārds, kas bija izlaists no oficiālajiem aizjūras
sūtījumu sarakstiem, atkal tajos uzņemts. Kopvalsts un pavalstu
parlamentāriešiem, akadēmiķiem, garīdzniekiem, kā arī laikrakstu
redakcijām un TV/radio raidītājiem piesūtīts 17 latviešu komū
nistu vēstules teksts.
Tāpat kā Austrālijā, arī Kanadā šis teksts plaši izmantots, ar
ļoti labām sekmēm pavairojot un izsūtot 1200 eks. Lai populāri
zētu Latvijas vārdu, Kanadā izgatavota skaņu lente apm. pus
stundu ilgam radio raidījumam, kuŗā ieskaņoti latviešu komponistu
darbi, informācija par Latvijas likteni, kā arī īss izvilkums no
Andreja Eglīša „Dievs, Tava zeme deg” angļu valodā. Bez tam,
St. Catharines universitātes bibliotēka apgādāta ar vairākām grā
matām par Latviju un latviešu tautu. DV Britu Kolumbijas nodaļa
guva panākumus rakstu publicēšanā vietējā presē. Sevišķu atzinību
par nenogurstošiem centieniem atgādināt brīvajai pasaulei ap
spiesto tautu likteni un cīņas jēgu par mūsu dzimtenes gaišāku
nākotni izpelnījās DV Toronto nodaļas ārējās informācijas noza
res vadītājs V. Cinis. Šai laikā DV Kanadā valdes ārējās informā
cijas daļas vadītājs bija Edmunds Pulciņš, bet DVF — Gunārs
Tamsons.
1972. gadā Anglijā informācijas darba iezīmes bija mūsu polī
tisko un neatkarības centienu paušana vietējā angļu sabiedrībā un
mūsu cīņas veidu un uzskatu saskaņošana ar citām Austrumeiropas
apspiesto tautu pārstāvībām.
Notinghamā 29./30. aprīlī izkārtota gadskārtējā DVF informā
cijas darbinieku sanāksme, piedaloties 30, ieskaitot ELJAs Angli
jas nodaļas, pārstāvjiem.
Laikā no 25. jūnija līdz 2. jūlijam vairākos Anglijas centros
rīkota Apspiesto tautu nedēļa ar attiecīgām sanāksmēm un demon
strācijām.
Britu līgas Eiropas brīvībai izkārtojumā 27. jūnijā apspiesto
tautu pārstāvjus pieņēma ārlietu ministrijā. Latviešus pieņemšanā
reprezentēja Augusts Abakuks, Velta Sniķere, Gunārs Tamsons
un Tālivaldis Zariņš.
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Londonā 4. novembrī notika plaša demonstrācija un sanāksme,
lai vērstu britu polītiķu uzmanību uz Padomju Savienības nolū
kiem legālizēt savas pašreizējās robežas Eiropas drošības konfe
rencē, Helsinkos. 19. novembrī līdzīgs sarīkojums notika Brad¬
fordā, Apspiesto tautu komitejas izkārtojumā. Šis sarīkojums guva
ļoti plašu vietējās preses, radio un televīzijas atsauksmi, un pieņem
tā rezolūcija pieminēta 8. decembŗa parlamenta debatēs par Eiro
pas drošības konferenci.
19. novembrī latvieši arī piedalījās protesta demonstrācijā Hu¬
dersfīldā pret Padomju Savienības koŗa uzstāšanos pilsētas valdes
namā.
Ar lielu uzupurēšanos savus LNPL un DVF pārstāvja pienāku
mus Britu līgā Eiropas brīvībai pildījis Tālivaldis Zariņš; Jānis
Rolavs turpinājis sekmīgo publicēšanos vietējā un lielajā angļu
presē.
ASV vairākas apvienības un kopas dzīvi piedalījās demonstrā
cijās Apspiesto tautu nedēļā, kā arī Padomju Savienības izstādes
laikā. Rakstītas vēstules valstsvīriem Eiropas drošības konferen
ces, radio raidījumu un citos jautājumos. Plaša korespondences
akcija īstenota tieši prezidenta vēlēšanu kampaņas laikā. Valsts¬
svētkos četrus radio raidījumus organizēja Minesotas apvienība un
divus Ņujorkas apvienība. Vairumā apvienību un kopu pastāvējusi
sadarbība ar citām Eiropas apspiestām tautām un to vadībām, it
sevišķi ar lietuviešiem un igauņiem, vietām arī ar ukraiņiem, un
gāriem un čechiem.
J. Leitītis, DV Vācijā valdes ārējās informācijas nozares vadī
tājs, līdzīgi iepriekšējā gada veikumiem piedalījies Terr. Kdo.
virsnieku sanāksmēs un ASG apspriedēs. Olimpisko spēļu laikā
rīkota vēstuļu rakstīšanas akcija un 2. decembrī — informācijas
darbinieku sanāksme Minsterē.
Teicamas sekmes Latvijas brīvības idejas paušanā un mūsu
nacionāli polītisko interešu apgaismošanā un populārizēšanā guva
CV ārējās informācijas nozares referente Elga Rodze-Ķīsele no
Austrālijas. Šī iespēja viņai pavērās, piedaloties kārtējā Pasaules
pretkomūnistiskās līgas konferencē kā latviešu delegātei ar pilnīgu
DV materiālu un morālu atbalstu. Kā apskatā minēts, viņas pirmā
piedalīšanās bija 1968. gada konferencē, laikā no 13. līdz 24.
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decembrim Dienvidvietnamas galvaspilsētā Saigonā. Pēc 1972.
gada konferences, kas no 25. līdz 28. augustam notika Meksikā,
E. Rodze-Ķīsele sāka plašu referātu turneju, apmeklējot latviešu
centrus ASV, Kanadā, Anglijā, Vācijā un Zviedrijā. Viņa izman
toja arī ikvienu izdevību lietišķām pārrunām ne tikvien ar latviešu
saimes aktīvā darba veicējiem atsevišķās valstīs, bet nacionāli polī
tiskos jautājumos apspriedās arī ar citu Eiropas apspiesto tautu
un iezemiešu polītiskajiem darbiniekiem.
Šis DV ārējās informācijas darba apskats, kas ietveŗ laiku kopš
organizācijas darbības sākuma, ir tikai konspektīva rakstura. Taču
tas dod pietiekamu kopainu par to, kas paveikts lielākajās DV
darbības zemēs: ASV, Anglijā, Austrālijā, Kanadā, Vācijā un
Zviedrijā. Iespēju robežās informācijas darbinieki bija aktīvi arī
citās DV darbības zemēs: Arģentīnā, Beļģijā, Brazilijā, Dānijā,
Francijā un Holandē. Vienmēr un visur ārējās informācijas darba
pamatā ir bijusi atziņa kalpot DV organizācijas galvenajiem mēr
ķiem — cīņai un darbam par Latvijas valsts neatkarības un brī
vības atgūšanu latviešu tautai.
Skats nākotnē. Ja nu sevi uzskatām par latviešu cīnītāju orga
nizāciju un leģionāru sāktās brīvības cīņas turpinātājiem, kā arī
informācijas darbu par vienu no pašreizējos apstākļos iespējamiem
cīņas veidiem, lai stiprinātu mūsu nacionālo apziņu un vienotību
ar tautu, tad mums nav cita ceļa, kā sākto darbu iespēju robežās
konsekventi turpināt. Ideju, mērķu un darba uzdevumu mums
nekad nav trūcis, bet ja kaut kā pietrūcis, tad visvairāk konsek
ventas sekošanas spraustajiem mērķiem, izturība ikdienišķos pie
nākumus pildīt arī tad, ja neredz sekmes, ja šķiet, ka visa „pasau¬
le” nostājusies pret mums. Tad sākam šaubīties par sava darba
pareizumu, kļūstam nedroši, meklējam jaunus ceļus un darba
metodes un daudzreiz tos vēlamies mainīt pat par 180°. Būtu
pēdējais laiks šo „meklējumu laiku” izbeigt un ķerties pie plānvei
dīga un regulāra informācijas darba.
Lai šo darbu veiktu, vispirms nepieciešami tā organizētāji un
vadītāji, kādam nolūkam CV, tāpat zemju valdēs paredzēti infor
mācijas nozaŗu vai daļu vadītāji. Būtu ideāli un patiešām liels
prieks, ja šajos amatos redzētu jaunās paaudzes akadēmiķus, vis
labāk politologus, vēsturniekus, žurnālistus vai sovjetologus. Katrā
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gadījumā viņiem ir jābūt interesei par darbu un arī spējīgiem to
veikt. Savas patvēruma zemes valodas pārzināšana būtu priekš
noteikums. Tāpat priekšnoteikums būtu laba latviešu valodas pār
zināšana, bet katras citas svešvalodas zināšana darbam var nākt
tikai par labu. Šie tad izkārtotu savas nozares darbu visas orga
nizācijas vai zemju mērogā, izraugoties sev piemērotus, pēc iespē
jas vairākus līdzstrādniekus, katru savam noteiktam uzdevumam.
Tie visi būtu sabiedriskā darba darītāji neatkarīgi no tā, vai tos
iesaista CV vai zemju informācijas nozaŗu darbā. Ja darba apstākļi
atļauj, tie var būt pat nodaļu informācijas darba veicēji vai orga
nizētāji. Šāds darbinieku tīkla sazarojums nodrošinātu plaši iz
vērstu un vispusīgu informācijas darbu. Šis skicējums būtu ideāls,
pēc kuŗa jācenšas, un nav bezspēkā jānolaiž rokas, ja šādu stāvokli
nevar radīt uzreiz vai arī īsā laika sprīdī. Darba darītāji jāveido,
jāsagatavo mūsu īpašajiem uzdevumiem un tas jāturpina gadiem,
varbūt pat gadu desmitiem ilgi. Šim nolūkam vispiemērotākās ir
informācijas darbinieku sanāksmes, kas ļoti rūpīgi jāsagatavo, un
to var veicināt un papildināt ar informācijas nozares apkārtrak
stiem, kā savā laikā praktizējušas DVF un DV Austrālijā saimes.
Bez darba organizētājiem, vadītājiem un darītājiem nepiecie
šams informācijas avots resp. informācijas materiālu uzkrāšana,
izvērtēšana un sistēmatizēšana. Tas nodrošinātu uzglabāšanu un
darba kontinuitāti, kā arī efektīvu izmantošanu. Šķiet, ka derētu
pārdomāt DV saimes Austrālijā praktizēto domu par informācijas
centra radīšanu, tikai mazliet citā variācijā. Varētu būt runa par
centru organizācijas apjomā (arī tikai zemes), kuŗā līdztekus darbo
tos kā iekšējās, tā ārējās informācijas nozares, jo abu darbam ļoti
bieži jāiet roku rokā, un bieži pat grūti atšķirt, kur viena beidzas
un otra sākas. Katrā gadījumā centrs apgādājams ar moderniem,
darbam nepieciešamiem techniskiem biroja piederumiem, kā: rak
stāmmašīnu, rotātoru, fotokopēšanas, skaņu lenšu, arī foto aparā
tiem, eventuāli pat mazu laboratoriju un citiem palīglīdzekļiem,
kas ietaupītu laiku un līdzekļus. Informācijas centru varētu pat
apvienot ar CV vai zemes valdes sekretāriātu-biroju. Tas ļautu
technikas labumus plašāk izmantot, reizē arī savstarpēji apmainī
ties ar informāciju un palīdzēt darbā. Te saplūstu visi preses izde
vumi un citi informācijas materiāli, kā arī ziņojumi, notikumu
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apraksti, pārskati par veikto darbu u.t.t. Tie visi izvērtējami, kla
sificējami un sakārtojami pārskatāmi attiecīgas schēmas kartotē
kās, kas ļautu vajadzīgos materiālus ātri atrast, pēc vajadzības
pavairot un izsūtīt.
Protams, tas nav vienas dienas darbs; projekta iedzīvināšana
prasīs daudz pūļu, daudz darba, daudz līdzekļu. Vislielākās grūtī
bas laikam gan sagādās techniskā darbinieka atalgošana, bet bez
tā sekmīgs darbs nav domājams. Šai vietā nepietiek ar sabiedriska
darba darītāju. Tomēr jāpieņem, ka sasniegtā darba rezultāti visu
attaisnotu. Algotais centra darbinieks nepieciešamības gadījumā
varētu pa vakariem vai nedēļu nogalēs iesaistīt arī sabiedriskā dar
ba talciniekus.
Nobeigumā jāpasvītro, ka ļoti svarīga ir savstarpējā informā
cijas apmaiņa atsevišķo un arī CV informācijas nozaŗu vadītāju
starpā. Pieredze rāda, ka šai ziņā stipri grēkojam neizskaidrojamu
iemeslu dēļ. Baidīšanās no konkurences vai „lauru” pazaudēšanas
ir nevietā, jo mēs taču strādājam visi kopīgi vienam mērķim. Ne

Latviešu nodalījums Džīlongas starptautiskajā izstādē 1969. gadā. No krei
sās: vanadzes V. Derry, A. Feifa, A. Vanadziņa.
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visi mūsu pasākumi ir ideāli, ne visi pasākumi dažādos apstākļos
vienveidīgi iedzīvināmi. Tos var uzlabot, papildināt, variēt pēc
vajadzības un apstākļiem, bet visi kalpos vienam mērķim — mū
su latvietības un nacionālās pašapziņas stiprināšanai, par latviešu
tautas pašnoteikšanās tiesībām, par brīvu un neatkarīgu Latvijas
valsti!
Par DV publikācijām informācijas laukā ievietotas arī plašas
ziņas Latviešu trimdas izdevumu bibliografijā 1940—1960, abās
daļās (Daugava, Stokholmā, 1968. un 1972. gadā). Plašu apskatu
(minot 54 DV izdevumus) ir sniedzis arī Archīvs, X grāmata,
1970. gadā (PBLA un Kārļa Zariņa fonda izdevums, Melburnā).
(DV darbības pārskati 1947—1972, DV archīvs)

Kārlis Dzelzītis
LATVJU

VANAGAM

Skrej, latvju vanag, skrej
No pagātnes uz rītu;
Un ziņu aiznes visai pasaulei
Par netaisnību, tautai nodarītu!
Skrej, latvju vanag, cauri naktij skrej!
Jau rēna gaisma svīst . . .
Un, ģiedot spārnu vēdas,
Steidz saules kareivji, kas miera nepazīst.
Tiem līdzi dodies, draugs, lai nokrīt bēdas
Un tavas vainas jaunās kaujās dzīst!
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Daugavas Vanagu Mēnešraksts
Par sava žurnāla vajadzību DV saime pirmo reizi runāja jau
1947. gada 15. janvāŗa delegātu sapulcē Straumēnos, pēc tam
līdz 1950. gadam gandrīz vai katrā valdes sēdē un delegātu sa
pulcēs. Bet galīgi to izlēma tikai 1950. gada 16. septembŗa DV R
(centrālās) V sēdē Bad Auheimā, par redaktoru apstiprinot V. Hāz¬
neru. Valde noteica, ka žurnāls jāizdod bez „izdevumiem orga
nizācijai”, pie tam redaktoram uzdeva mēģināt izdevumu segšanu
un visu technisko darbu veikšanu panākt ar IRO pārskološanas
centra vadību Eversburgā, kas toreiz likās viegli izdarāms, jo pār
skološanas centra direktors Ch. Čemberlens bija visiem pašdarbī
bas pasākumiem ļoti labvēlīgs. Tomēr doma žurnālu izdot Evers
burgā izplēnēja, jo jau 1950. gada beigās paziņoja, ka 1951. gada
jūnijā IRO darbību likvidēs un likvidēsies arī Eversburgas invalidu
pārskološanas centrs. Pēc tam iecerēja žurnālu izdot Augustdorfā,
kurp tikko no laikraksta Latvija redakcijas bija pārcēlies viens no
pirmajiem DV idejas iedzīvinātājiem un darbiniekiem Brunis Ru¬
bess. Viņu aicināja par otru redaktoru. Un tā 1951. gada 21.
februārī iznāca pirmais DVB (Daugavas Vanagu Biļetena) nu
murs, par kuŗa redaktoriem parakstījās Vilis Hāzners un Brunis
Rubess, bet sākot ar otro numuru, kā trešais redaktors darbā pie
dalījās Jānis Gedrovičs.
Lai DVB iegūtu vairāk vai mazāk „globālu” nozīmi un rakstu
ru, ar laiku redakcijā iesaistīja Ilmāru Jankovski (Kanadā), Leonī
du Balodi (Anglijā), Arvīdu Lauvu (Austrālijā), Alfrēdu Puķīti
(ASV) un Ervīnu Stalbovu (Zviedrijā). Vēlāk I. Jankovski Kanadā
nomainīja Osvalds Kļavenieks, bet L. Balodi Anglijā — Vilis
Skultāns.
Ar 9. numuru Vācijā redakcijā ienāca Jānis Sudrabiņš, ar 24.
n-ru Margarita Kerla un ar 25. n-ru Auseklis Zaļinskis. Vēlāk
īsāku laiku redakcijā darbojās vēl Jānis Poņemeckis, Marija Ķeņ¬
ģe, Ojārs Jēgens un Juris Soikāns.
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Pavisam līdz 1972. gadam (ieskaitot) iznākuši 146 numuri.
Līdz 13. numuram (ieskaitot) DVB iznāca rotātora technikā, bet
sākot ar 14. n-ru to iespieda; līdz 32. numuram izdevums parā
dījās ar DVB nosaukumu, bet no 33. numura (sākot ar 1953. ga
du) to pārdēvēja par DV Mēnešrakstu (DVM).
Rotātora „meistars” bija nelaiķis E. Pērkons ar dēlu Ausekli.
No 14. līdz 98. n-ram DVM iespieda A. Ozoliņa apgādā Eutinā,
bet sākot ar 99. n-ru to iespiež Kanadas DV spiestuvē, kas 1972.
gadā pārveidota par Amber Printers and Publishers Ltd. uzņē
mumu.
„Stabilākie” redaktori gadu tecējumā ir bijuši Vilis Hāzners
kopš žurnāla iznākšanas, B. Rubess no 1. — 29. numuram, J.
Gedrovičs (2. — 26.), J. Sudrabiņš (2. — 98.), A. Zaļinskis (25.
— 52., pēc tam 99. — 101.), P. Strante (45. — 97.), J. Frišvalds
(54. — 98.), O. Jēgens (49. — 53.) un A. Vinčels (70. — 98).
Vanadžu nodaļu mēnešrakstā rediģējušas M. Kerla (no 24. līdz
38. n-ram), M. Ķeņģe (39. — 52.) un T. Krūka kopš 106. n-ra.
DVM kā atbildīgie resp. galvenie redaktori parakstījuši V.
Hāzners (no 1. līdz 77. un no 99. līdz šim laikam), P. Strante (78.
līdz 97.) un J. Sudrabiņš — 98. numuru.
Pēdējos redakcijas sastāvos darbojušies vai vēl darbojas Rai¬
munds Čaks (kopš 99. n-ra), Indra Gubiņa (99. — 105.), Gunārs
Gubiņš (99. — 123.), Rita Gāle (106. — 129.), K. Purmals kopš
124. un V. Irbe kops 135. n-ra.
Redakcijas pārstāvji kopš DVM pārcelšanas uz Kanadu bija vai
vēl ir: J. Frišvalds un A. Veichelis (Anglijā), V. Tauriņš, B. An¬
dersons, E. Cekuliņš, A. Blonskis (Austrālijā), R. Norītis un E.
Ozols (Kanadā), J. Sudrabiņš un A. Mežals (Vācijā) un Z. Dzelme
(Zviedrijā).
Par mēnešraksta valodas redaktoriem darbojušies A. Vinčels
(Vācijā) un kopš 99. n-ra S. Ancāne.
Ārējo ietērpu mēnešrakstam darinājuši mākslinieki A. Sodums
(25. — 44.), Juris Soikāns (45. — 50.), O. Jēgens (51. — 56.), E.
Grīns (57. — 98) un E. Dzenis kopš 99. numura.
Žurnāla apgādu vadīja A. Mežals Vācijā (līdz 1965. gadam)
un kopš 1965. gada K. Bencons Kanadā.
DVM metiens pēdējos gados nostabilizējies uz apm. 3000.
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Līdz 1953. gada oktobrim žurnāls iznāca ik mēnesi, bet sākot ar
1953. gada novembri — ik pārmēnesi.
Pēc pirmā DVB iznākšanas gada redaktors B. Rubess rakstīja:
„Šī izdevuma iznākšanu diktēja vajadzība, darāmais darbs, tā
dēļ tā šūpulī nestāvēja ne kapitāls, ne reklāma, tikai veicamie uz
devumi. Gaŗš ir bijis šis viena gada ceļš — gan biļetena, gan
visas organizācijas darbā, gan arī latviešu trimdinieku dzīvē. Bi
ļetena darbu vislabāk raksturo tas, ka pēdējais gada numurs ir
divtik biezs kā pirmais un abonentu skaits dubultojies (toreiz DVB
bija 30 lpp. un abonentu skaits 1200. VH). Kā jauns panākums
atzīmējams lēmums ar martu DVB iespiest, tā dodot tam patīka
māku ārējo ietērpu. Esam izveidojuši zemju redakcijas visās zemēs,
lai katras zemes DV balss varētu atrast vietu DVB slejās. Gadu
pārskatot, varam ar lepnumu konstatēt, ka DVB aizstāvētais vie
notās, cieši saslēgtās un stiprās DV organizācijas princips ir nostip
rinājies un nesis augļus. Uz savu pirmo sēdi tuvākos mēnešos sa
nāks jaunā centrālā valde. Mūsu ceļš ir skaidrs un noteikts — pa
to mēs esam gājuši tur, kur darāms darbs nākošās Latvijas labā.”

DVM redakcijas vadītājs R. Čaks un atb. redaktors V. Hāzners apspriežas
ar DV ASV goda tiesas priekšsēdi Ž. Butku 1956. gada 6. aprīlī Milvokos.
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Ar 14. (iespiesto) numuru DVB devīze kļūst: „Latvijas brīvībai
un labākai nākotnei”. Arī lapu skaits, sākot ar šo laiku, kļūst ar
vien lielāks, līdz 1965. gadam sasniedzot ap 60 un kopš 1965.
gada lappušu skaits ir nostabilizējies uz 80.
DVM no organizācijas piemaksas neprasa, jo visus izdevumus
sedz abonenti. Savā abonēšanas maksā DVM vēl joprojām ir lētā
kais žurnāls trimdā. Bez tam DVM jau kopš pirmā izdevuma
visiem līdzstrādniekiem maksā, gan ļoti pieticīgus, honorārus.
Redakcijas darbs bija daudz vienkāršāks pirmajos piecos ga
dos, kad visu žurnāla veidošanu veica vienā vietā, Augustdorfā.
1957. gadā redaktori sadalījās tikpat kā pa visu pasauli: V. Hāz¬
ners dzīvoja ASV, J. Sudrabiņš — Vācijā, P. Strante — Zviedrijā
un J. Frišvalds — Anglijā. Bet kopš 1965. gada, apgādam pārce
ļoties uz Kanadu, redakcija atkal ir vairāk vai mazāk vienuviet.
Redakcijas vadītāji laika tecējumā bijuši B. Rubess, A. Zaļin¬
skis, P. Strante un R. Čaks. Bet bez lielā līdzstrādnieku skaita
darbs būtu bijis daudz grūtāks, sevišķi pirmajos gados, kad reizēm
bažas radīja manuskriptu trūkums. Pēdējos gados šādas problē
mas vairs nepastāv. Sākuma gados redakcijai daudz palīdzēja gan
ar padomiem, gan rakstiem G. Odiņš, K. Augstkalns, A. Bērziņš,
A. Mežals, R. Kociņš, J. Liepiņš, K. Lobe un daudzi citi, protams,
visu DV vadību ieskaitot. Ja pirmajos darbības gados rakstu au
tori komplektējās gandrīz vienīgi no DV darbiniekiem, tad vēlāk
arvien vairāk parādījās mūsu zinātnieku, polītiķu, sabiedrisko dar
binieku, literātu, kritiķu un citu raksti. Jauno rakstnieku un dzej
nieku darbi ne vienu vien reizi pirmpublicējumus piedzīvojuši
DVM slejās. Aicinot autorus, redakcija nekad nav vadījusies ar
simpatijām vai antipatijām, bet vārdu devusi katram, kas vien
ko labu gribējis vai varējis pateikt. Autoru skaits DVM iznāk
šanas laikā sniedzas simtos, tādēļ tos visus nemaz arī nevar minēt.
Vienīgi var visiem izteikt pateicību par jauko darbu. Aizvadīto
vairāk nekā 20 gadu laikā DVM nav arī ieguvis nevienu skauģi
vai ienaidnieku.
Savā saturā jau kopš iznākšanas sākuma DVM bijis trīs uzde
vumi: pa trešdaļai no žurnāla satura veltīts ideoloģiskiem rakstiem,
literātūrai un organizācijas dzīvei. Liekas, ka tas arī visus lasītājus,
galvenokārt DV organizācijas biedrus, ir apmierinājis.
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DVM ir rīkojis arī divas literāras sacensības: 1958. gadā stāstu
un 1961. gadā īslugu sacensību. Stāstu sacensībā piedalījās 23
autori ar 28 darbiem — no ASV, Vācijas, Anglijas, Kanadas,
Francijas, Austrālijas un Venecuēlas. Izvērtēšanas komisijā dar
bojās Jānis Grīns, Aleksandrs Plensners un Jānis Rudzītis, pieda
loties arī DVM redaktoram P. Strantem. Visu stāstu saturā apce
rēts kaŗavīrs: Pirmā un Otrā pasaules kaŗā, dzīvē neatkarīgās Lat
vijas armijā.
1. vietu ieguva Valdemārs Akacis (Vācijā) par stāstu Nulla
crux, nulla corona;
2. — Alfreds Vilnis (ASV) par stāstu Mājās pirms tumsas;
3. — Alīse Ose (ASV) par dokumentāru attēlojumu Dachava;
4. — Modris Lorbergs (Vācijā) par tēlojumu Vēstule draugam.
Īslugu sacensībai bija iesūtītas 11 īslugas. Izvērtēšanas komisijā
darbojās Osvalds Uršteins, Jānis Kadilis, Kārlis Baltpurviņš un re
daktors V. Hāzners. Par labākiem darbiem komisija atzina:
1. I. S. Poruka (Vācijā) — Dzīve iet tālāk, bet 2. Ainas Neboisas
(Austrālijā) īslugu Notikums pie nama durvīm. (DVM 1958. —
1962. g.)
DVM iznākšanas laikā redakcija arī rādījusi citas aktīvitātes,
piem., publicēdama jaunatnes darbu sacensības u. t.t.
Par DVM saturu un visu, kas sakarā ar tā izdošanu, ir rakstītas
vairākas atsauksmes, kritikas un iztirzājumi, pie tam visi bijuši
redakcijai pārāk simpatiski.
Pēteris Aigars DVM 50. numurā raksta: „Vissvarīgākais ir tas,
ka šis izdevums ir attaisnojis uz to liktās cerības un spirdzinājis
nacionālās priecas vēsts izslāpušos. Tieši nacionālās ideoloģijas
ziņā ap mums pēc 1945. gada bija tuksnesis. Mums bija gan sav
starpēji strīdi, brāļu kaŗi par neiedomājamu taisnību, bet latviešu
trimdiniekiem nebija neviena izdevuma, kas censtos pacelties pāri
šiem nevajadzīgiem un ļoti bieži mūsu ienaidnieku iededzinātiem
brāļu kaŗiem. Daugavas Vanagu organizācija un tās mēnešraksts
pateica vēsturiskos vārdus, ka mūsu cīņa ir gājusi aplamā virzienā,
ka mums jācīnās nevis citam pret citu, bet visiem kopā pret vienu
pretinieku.
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Man liekas, ka tas ir pats lielākais Daugavas Vanagu nopelns,
kas izceļams pāri visiem citiem veikumiem. Ja arī Daugavas Va
nagu Mēnešraksts nebūtu citu neko devis trimdiniekiem, arī tad
tas būtu veicis savu misiju. Taču mēnešraksta saturs ir plašāks.
Līdzās kauju aprakstiem un vēsturiskām atmiņām tur atrodami īsi
kodolīgi apraksti par notikumiem organizācijas dzīvē un rosmi
visās pasaules malās; tur netrūkst arī atsauksmju par visiem nozī
mīgākiem notikumiem mūsu kultūras dzīvē un rakstniecībā.
Protams, mēnešraksts nav specifisks polītisks vai literāri - polī
tisks izdevums, kādi pazīstami rietumu pasaulē. Tā seja ir īpati
latviska — kaujinieciska. Latviešu lasītājs trimdā nevēlas gaŗus
akadēmiskus apcerējumus par nacionālo ideoloģiju vai polītiskus
rakstus pašas rakstīšanas pēc. Mēnešraksts ir pratis izvairīties no
šāda veida publicējumiem, tas centies pieiet mūsu nacionālās dzī
ves un bijušo kaŗavīru problēmām bez patosa un sentimenta, vado
ties ar lietderības un tautiskās modrības viedokļiem. Ir atrasti arī
pareizie samēri starp ideoloģiskiem un sadzīves rakstiem un tīras
rakstniecības sniegumiem. Patiesībā nav vieglais darbs šaurajos
mēnešraksta apmēros ietilpināt mūsu sabiedriskās, polītiskās un
kultūras dzīves šķērsgriezumu. Tomēr tas ir panākts.
To, ko pasaka mēnešraksts, neviens cits izdevums trimdā nav
pateicis un nevar pateikt, jo tam nestāv aiz muguras latviešu kaŗa
vīra dvēseles degsme un morālais spēks. Tas ir izšķirošais faktors.
Mums var būt labāki un greznāki žurnāli, ar plašāku saturu, bet
neviens no tiem nespēj aizstāt DV Mēnešrakstu.”
Prof. Dr. Edgars Dunsdorfs, savukārt, DVM 131. numurā par
žurnālu saka šādus vārdus: „Brīvajā pasaulē patlaban (1970. g.)
iznāk pāri par 300 periodisku izdevumu. Šai lielajā rosībā sava
loma bijusi arī Daugavas Vanagu organizācijai. Runājot par peri
odiku, vispirms jāpiemin DV Mēnešraksts. Takts prasa, lai paša
mēnešraksta slejās necildinātu šo izdevumu, būtu tomēr netaisni,
ja vismaz īsumā neatzīmētu, ka mēnešraksts ir izveidojies par no
pietnu periodisku izdevumu, kas sekmīgi veic savu uzdevumu
būt modram par latviskām vērtībām. Kā bijušo kaŗavīru organam
klājas, DVM veltī lielu uzmanību militārās vēstures jautājumiem
un cildina latviešu kareivisko garu. Mūsu tagadējā laikā ir vaja
dzīga liela drosme, lai to uzdrošinātos. No otras puses, DVM ir
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arī literārs žurnāls un tā aizpilda jūtamu robu latviešu tagadējā
periodikā. Teikto ievērojot, ir jānožēlo, ka DVM metiens nav
lielākais no pārējiem latviešu brīvās pasaules periodiskiem izde
vumiem, un šo rindu autors domā, ka metienu DVM vajadzētu
divkāršot”.
Tā visu laiku ir domājusi un gribējusi arī DVM redakcija.
(DVB, DVM 1951 — 1972, DV archīvs).

DV sienas kalendārs
Ideja par DV sienas kalendāra izdošanu ir Viļa Zobena, bij. DV
apvienības priekšnieka Linkolnā. Viņa ierosmē DV apvienības
Linkolnā valde kalendāru sāka izdot 1955. gadā, iespiežot 500
eks. metienā un piesūtot izplatīšanai visām DV apvienībām ASV.
1956. gadā metienu jau nācās palielināt, jo atzinība kalendāram
izrādījās lielāka, nekā izdevēji bija gaidījuši. 1959. gadā kalendāru
sāka izplatīt arī Kanadā, un metiens palielinājās uz 1100 eks.
1960. gadā kalendāru jau pasūtināja DV organizācija Vācijā, Zvied
rijā un Anglijā, un metiens sasniedza 1800 eks. Pēc šādas kalendāra
izplatīšanās radās doma to izdot kā visas organizācijas pasākumu.
Šo ierosinājumu izteica DV CV informācijas nozares vadītājs J.
Frišvalds un DV ASV inf. noz. vad. E. Peniķis, un 1960. gada 27.
aprīlī DV CV paziņoja, ka lēmums par kalendāra izdošanu šādā
veidā apstiprināts. Pati jaunākā DV kalendāra abonentu saimē
1963. gadā pieteicās Austrālija, kalendāra metienam jau pārsnie
dzot 2000 eks. Pamazām abonēšanā piedalījās arī mazākās DV
darbības zemes.
Visu laiku kalendāru rediģē V. Zobens. Tiesa, kalendāra saga
tavošanā saturam nav gaŗām pagājis „drukas kļūdu velniņš”, piem.
1959. gada izdevumā bija „notrūkusi” oktobŗa pēdējā diena, bet
to gan vairums kalendāra lietotāju pat nepamanīja. Lielas pūles ka
lendāru rediģējot prasījusi daudzo vārdadienu pārbaudīšana, un ir
arī gadījies, ka viena vārdadiena kalendārā parādījusies divas rei
zes. Bet tā tas ir gandrīz vienmēr bijis arī ar citiem līdzīgiem izde
vumiem.
Kalendārs plaši illustrēts ar foto uzņēmumiem no DV saimes
dzīves visās darbības zemēs.
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Sākuma gados to iespieda Linkolnā, bet pēc redaktora pārcel
šanās uz dzīvi Denverā arī iespiešanas darbus izdarīja tur. Denverā
vēlāk radās grūtības ar latviešu spiestuvi, un tā pēdējos gados ka
lendāru sagatavo Čikāgā. Ar spiestuvju maiņu kalendāra techniskā
apdarē gadījusies viena otra kļūme.

Vilis Zobens

Linkolnā kalendāru iespieda A. Augstums, bet Čikāgā — J. Plū
mes un M. Kalniņa spiestuvēs. Sākot ar iespiešanas darbu veikšanu
Čikāgā, kalendāra izsūtīšanu savā ziņā pārņēma DV ASV valde.
1971. gadā tirāža bija 2115 eks. Pēdējos pāris gados tā vēl augusi.
(DV archīva materiāli).

DV archīvs un īss pārskats par grāmatas
Latviešu kaŗavīrs Otrā pasaules kaŗā tapšanu
Daugavas Vanagu centrālā valde 1951. gada 2. decembŗa sēdē
nolēma, ka laiks stāties pie Latviešu Leģiona vēstures uzrakstīša
nas. Šai sēdē tad arī izraudzīja Leģiona vēstures redakcijas komi
siju sekojošā sastāvā: priekšsēdis — ģen. Bangerskis, locekļi —
ģen. Skaistlauks, plkv. Silgailis, pltn. Kociņš.
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Leģiona vēstures dokumentu vākšanu, sakārtošanu un pirm
raksta sagatavošanu uzdeva kpt. Oskaram Caunītim. Par pamatu
Leģiona vēsturei ņēma LCK rīcībā esošo Leģiona ģenerālinspekto¬
ra stāba archīvu, kuŗā gan atrada tikai ierobežotu un nepilnīgu
skaitu vajadzīgo dokumentu Leģiona kauju pilnīgam izklāstam,
jo Leģiona ģenerālinspekcija operātīvās lietas nekārtoja. Tādēļ
bija jāstājas sakaros ar kauju dalībniekiem un vadītājiem, lūdzot
tos iesūtīt savas atmiņas. Attēlojumus un atmiņu rakstus iesūtīja
ļoti gausi un maz. Sevišķi trūcīgi bija dokumenti par kaujām Vid
zemē un Kurzemē, kā arī kaŗa pēdējā posma kaujām Vācijā—Rie¬
tumprūsijā un Pomerānijā.
Leģiona vēstures dokumentu kārtošanu un pirmraksta sagata
vošanu O. Caunītis sāka 1952. gada 1. februārī. Visus atrastos
un savāktos dokumentus, kauju aprakstus, pavēles un kauju dalīb
nieku atmiņas sakomplektēja apm. 150 atsevišķos sējumos, —
katrai kaŗaspēka daļai vai vienībai savs sējums. Tas deva iespēju
vajadzīgo dokumentu viegli atrast un radīja labu un ātru pārska
tāmību par vienību formēšanu un kaujas darbību. Vispirms bija
jāstājas pie katras atsevišķas kaŗaspēka daļas formēšanas un kaujas
darbības pārskata, lai tad vēlāk šo daļu darbību varētu saskaņot
un attēlot jau lielāka kaŗaspēka grupējuma — brigādes vai divīzi
jas apjomā. Leģiona vēstures pirmraksta darbs jau pašā sākumā
bija diezgan grūts un komplicēts, jo Leģionā bija kopsummā ap
mēram 100 patstāvīgu vienību bataljona mērogā.
Lielas rūpes sagādāja vajadzīgo karšu trūkums.
Parallēli vēsturisko dokumentu un kauju dalībnieku atmiņu vāk
šanai un apstrādāšanai uzsāka arī Leģiona vienību formēšanas un
kauju darbības uzņēmumu vākšanu no bijušajiem cīnītājiem.
Par Leģiona vēstures tapšanu vienmēr lielāko interesi pauda
ģen. Bangerskis, vairākas reizes pārbaudot veiktos darbus un iztei
cot vērtīgus norādījumus. Savā 1952. g. 5. augusta atsauksmē
ģen. Bangerskis raksta, starp citu, sekojošo:
„2. un 3. augustā 1952. g. es divas dienas uzkavējos August¬
dorfā, lai iepazītos ar Leģiona vēstures tapšanas darbiem. Ap
spriedes un pārrunas ar pārējiem Leģiona vēstures komisijas locek
ļiem nenotika ģenerāļa Skaistlauka neierašanās un citu locekļu ne
vaļas dēļ. Par veikto darbu Caunītis mani informēja un kopīgi ar
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viņu mēs izlasījām arī jau uz mašīnas pārrakstīto materiālu apstrā
dāto daļu. Visumā darbs ir ievadīts pareizā gultnē, un ir arī pa
veikts jau diezgan daudz. Archīvā atrodošie materiāli ir izšķiroti
un sakopoti pa Leģiona vienībām, atsevišķās mapēs katrai vienībai.
Tāpat iekārtotas mapes bij. policijas pulkiem un bataljoniem. Leģi
ona štāba un abu aktīvo divīziju vienību mapēs ir diezgan daudz
materiālu, turpretim pat policijas vienībām materiālu ir samērā
maz. Sarakstīšanās ceļā vēstures rakstītājs vāc kauju dalībnieku
atmiņas par bijušām viņu vienību cīņām un tādā kārtā dažas ma
pes tiek ar materiāliem papildinātas. Atsevišķo kauju dalībnieku
atmiņas tomēr nedod pareizo kopējo ainu par notikušām cīņām.
Tikai vairāku kauju dalībnieku liecības par vienu un to pašu kau
jas fazi var palīdzēt gūt pareizāku ieskatu par notikušo. Karšu un
šēmu trūkums apgrūtināja sekošanu aprakstiem par kaŗaspēka daļu
darbību un kauju norisi. Vēstures rakstītājam vērtīgais laiks varētu
tikt aiztaupīts materiālu apstrādāšanai, ja viņam pašam nebūtu
paveiktais darbs jāpārraksta uz mašīnas.”
1953. g. 19. septembrī ģen. Bangerskis par Leģiona vēstures
tapšanu raksta:
„Laikā no 1953. gada 15. līdz 19. septembrim Augustdorfā es,
atv. ģenerālis Rūdolfs Bangerskis, kopā ar O. Caunīti apskatījām
viņa veikto darbu rezultātus Latviešu Leģiona vēstures materiālu
vākšanā un apstrādāšanā, pie kam konstatēts sekojošais: Nebūtu
pareizi teikts: „Top Leģiona vēsture”. Vēsturi var rakstīt tikai tad,
kad rakstītāja rīcībā ir attiecīgi dokumenti vai arī vairāku noti
kuma dalībnieku un aculiecinieku liecības, kas dod iespēju tās
salīdzināt un savstarpēji izkontrolēt. Pagaidām šādi materiāli ir
gan attiecībā uz Leģiona Ģenerālinspektora štābu un daļēji uz
kaŗaspēka vienību formēšanas gaitu un apmācībām, bet pavisam
maz tādu ir attiecībā uz Leģiona vienību kaujas darbību.
Kā zināms, tad kaŗaspēka daļu operātīvās pavēles, kauju aprak
sti ar šēmām un citi dokumenti viņu komandieŗiem bija jāiesniedz
savai augstākai ierindas priekšniecībai, par kādu Leģiona Ģenerāl¬
inspektors neskaitījās. Tā tad šie autentiskie materiāli, izņemot
dažu policijas vienību darbības aprakstus, Leģiona štābā neienāca
un tie pagaidām arī nav dabūjami.
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O. Caunītis ir veicis un veic ļoti lielu darbu, lai no bij. vienību
priekšniekiem un vispār kaŗa dalībniekiem ievāktu viņu atmiņas,
dažādas piezīmes un varbūt uzglabājušos kauju aprakstu uzmetu
mus un kauju dienas žurnālu norakstus. Viens otrs kaŗa dalībnieks
ir atsaucies un atsūtījis vērtīgus materiālus, viens otrs savas atmi
ņas ir apsolījis. Daži solījumi ir gan jau turpat gadu veci, bet O.
Caunītis vēl nezaudē cerību apsolīto saņemt.
Līdz šim iesūtītie vērtīgie materiāli ir divējāda rakstura: a) at
miņas un b) dienas žurnālu noraksti vai ikdienas notikumu atzīmes.
Kā vieni, tā otri ir bez šēmām rakstītā ilustrācijai, kas šo materiā
lu izmantošanu apgrūtina. Bez tam personīgās atmiņas, dabīgi,
nes stipri subjektīvu raksturu, kāpēc tās būtu jāpapildina ar datiem
un ziņām no citiem avotiem. Kaŗa dienas žurnāli gan dod sīku
pārskatu par ikdienas notikumiem to chronoloģiskā kārtībā, bet ne
attēlo pārskatāmi kādas kaŗaspēka vienības kaujas gaitu. Tomēr
tāds žurnāls dod drošu pamatu kaŗaspēka vienības vēstures sastā
dīšanai. Bet arī te nepieciešami papildinājumi ar ziņām no citiem
avotiem.
Visi ienākošie materiāli tiek sakopoti pa kaŗaspēka vienībām,
kādam nolūkam katrai vienībai ir iekārtota sava mape. Ir gan da
žas mapes, kuŗas vēl gaida materiālus, bet toties ir arī mapes, kuŗu
savāktais materiāls ir jau daļēji apstrādāts un uz mašīnas vairā
kos eksemplāros pārrakstīts. Jau savākto materiālu papildināšanas
un varbūtējas izlabošanas nolūkā jau pārdrukātā teksta noraksti
tiek nosūtīti kaŗa dalībnieku ieskatam. Lieki pasvītrot, ka visa šī
sarakstīšanās, ieskaitot attiecīgo personu sameklēšanu un materi
ālu pārrakstīšanu, — prasa ļoti daudz laika. Katras kaŗaspēka vie
nības ienākušo materiālu kopsavilkums jau uz mašīnas pārrakstīts,
un pārbaudes laikā tika konstatēti sekojošo kaŗaspēka vienību dar
bības apraksti:
15. Grenadieru divizijā:
32. gren. pulkā — līdz pāriešanai uz Opočkas pozicijām.
33. gren. pulkā — līdz Pomerānijas kaujām.
34. gren. pulkā — līdz aiziešanai gūstā uz Beļģiju.
15. div. art. pulkā — līdz nokļūšanai gūstā.
15. prettanku lielgabalu divizionā — līdz Pomerānijas kaujām.
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15. izlūku bataljonā — līdz nonākšanai Berlīnē.
15. sapieru bataljonā — līdz nokļūšanai gūstā.
19. Grenadieru divizijā:
42. Gren. pulkā — līdz 1944. g. jūnija beigām.
43. Gren. pulkā — līdz pāriešanai pozicijās dienvidos no Ples¬
kavas.
Policijas vienības:
Pa daļai aprakstītas tikai dažu atsevišķu bataljonu formēšanas
gaitas līdz to došanos uz nozīmētiem frontes iecirkņiem.
Kas tālāk darāms:
1) Arī uz priekšu jāturpina materiālu vākšana līdzšinējā veidā,
ieskaitot pārdrukāto kopsavilkumu nosūtīšanu kaŗa dalībnie
ku atsauksmei. Kauju apraksti papildināmi ar šēmām. Vē
lams aizrādīt, no kādiem avotiem (atmiņām, dienas žurnā
liem, ziņojumiem) teksts sastādīts, tāpat arī, kas un kad šē¬
mu sastādījis.
2) Vēlams sākt arī divīzijās ietilpstošo vienību kaŗa darbības
apstrādāšanu kopsakarībā visas divīzijas mērogā. Tad daudz
kas paliks saprotamāks, jo divīzija, izņemot 15. divīzijas
darbības pirmo posmu, atrisināja cīņā kopēju uzdevumu.
Pulki cīnījās viens otram kaimiņos, viens otru atbalstīdami.
Darbu lielā mērā varētu veicināt Caunīša atbrīvošana no ma
šīnrakstīšanas, kas tagad aizņem pusi, ja ne vairāk no viņa
darba laika.”
Daugavas Vanagu Rietumvācijā valdes sēdē 1954. g. 4. decem
brī apspriests jautājums par Leģiona vēstures izdošanu „bildēs un
skatos”, izlietojot šai vajadzībai apm. 400 labāko foto uzņēmumu
no Leģiona archīva. Apgāda Imanta īpašnieks I. Reitmanis uzņē
mās šādu skatu kopojuma izdošanu. Pēc sazināšanās ar Daugavas
Vanagu Kanadā, ASV un Austrālijā zemju valdēm tomēr nolēmts
šādu fotografiju kopojumu neizdot.
Šai pašā sēdē valde vēl pārrunāja jautājumu par Leģiona vēstu
res iespiešanu, kā arī konstatēja, ka Caunītis viens pats nevarēs va
jadzīgo manuskriptu sagatavot. Valde lūdza klātesošo maj. Augst
kalnu nākt palīgā manuskripta apstrādāšanā, bet maj. Augstkalns
laika trūkuma dēļ no šī darba atteicās.
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1955. g. 12. aprīlī Daugavas Vanagu centrālā valde pārrunāja Le
ģiona vēstures izdošanu. Ģen. Bangerski lūdza rediģēt militāro pusi,
bet bija jāmeklē arī valodnieks, kuŗš apstrādātu manuskriptus lite
rārā ziņā. Daudz darba un arī laika Caunītim prasīja kritušo, mi
rušo un bez vēsts pazudušo kaŗavīru kartotēkas izveidošana, izziņu
sniegšana vācu iestādēm renšu un pensiju jautājumos un paskaidro
jumi meklējamo bijušo kaŗavīru lietās.
Šinī sēdē ģen. Bangerskis paskaidroja sekojošo:
„Esmu par redakcijas komisijas priekšsēdi kļuvis nejauši, kaut
gan sākumā tā nebija domāts. Taču jāsaka, ka mums ne reizes nav
bijis iespējams sanākt kopā visai redakcijas komisijai materiālus
pārbaudīt un salīdzināt. Ir lūgti vienību komandieŗi uzrakstīt sa
vas atmiņas un savākt attiecīgos dokumentus, bet daži ir ko darī
juši, daži nekā. Esam lūguši, kam ir dienas grāmatas, tās papildi
nāt ar atmiņām, un kam ir dokumenti, atmiņas papildināt ar tiem.
Taču mums nav vēl kopsavilkuma par atsevišķām vienībām, no
mazākām līdz lielākām. Arī mana doma, ka šo izdevumu doku
mentu trūkuma dēļ par vēsturi nevaram nosaukt. Trūkst dokumen
tu no mūsu puses un pilnīgi no pretējās puses. Varētu nosaukt par
vēsturisku materiālu kopojumu un ar šo nosaukumu izdot pa burt
nīcām, sākot ar to, kas no materiāliem ir jau apstrādāts. Esam
pietiekoši daudz prasījuši uz visām pusēm un sludinājušies presē,
lūdzot attiecīgus materiālus, ko varētu izmantot Leģiona vēstures
sastādīšanai, bet daudzi nav atsaukušies. Manuskripti pirms iespie
šanas jādod attiecīgiem dalībniekiem un vadošām personām pār
lasīt.”
Sēdē valde lūdza DV CV prezidiju izraudzīt Leģiona vēstures
atbildīgo redaktoru saziņā ar vēstures komisiju. Valde izteica arī
pateicību kpt. O. Caunītim par līdzšinējo darbu.
Latviešu Leģiona vēstures komisijas priekšsēdis ģen. Bangerskis
pēc pēdējās Leģiona vēstures tapšanas pārbaudes 1956. gada sā
kumā noteica Leģiona vēstures 1. grāmatai sekojošu saturu:
1) Otrā pasaules kaŗa sākums un vācu kaŗaspēka Latvijas terri¬
torijas ieņemšana.
2) Latviešu partizānu cīņas un pirmo latviešu brīvprātīgo vienī
bu dibināšana Latvijā.
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3) Pirmo latviešu brīvprātīgo vienību nosūtīšana uz Ļeņingra¬
das fronti, īsumā attēlojot tikai šo vienību formēšanas un
kaujas gaitas līdz aizbraukšanai uz Ļeņingradas fronti, resp.
par 16., 19., 21. un 24. bataljona gaitām.
4) Latviešu policijas bataljonu darbība Ļeņingradas frontē un
2. Brigādes 1. (plkv. Veisa) pulka formēšana.
5) Brigādes 1. pulka pārvietošana uz Volchovas fronti un 2. pul
ka formēšana Volchovā, pievienojot tikai īsus aprakstus par
latviešu policijas bataljonu formēšanu un kaujas darbību,
līdz šo bataljonu iedalīšanai Brigādes 2. (plkv. Lobes) grena
dieru pulkā, resp. par 18., 24., 26. un 28. latv. policijas ba
taljonu.
6) 2. Brigādes kaujas darbības Volchovas frontē un Brigādes
atiešana uz Ostrovas pozicijām.
Pēc šāda sadalījuma tad arī 1957. g. sākumā uzrakstīja Leģiona
vēstures 1. grāmatas pirmtekstu uz apm. 200 — 220 lpp., ar vai
rākiem ielikumiem un papildinājumiem. Bija uzzīmētas arī visas
vajadzīgās schēmas, skaitā ap 20, un sakārtoti arī uzņēmumi,
apm. 40 — 50 fotografijas ar attiecīgo tekstu.
Vēstures pirmteksta izstrādātājs tomēr paskaidroja, ka ap
raksts samērā nepilnīgs un vienpusīgs, jo viena persona bez attie
cīgiem dokumentiem nevarot sakopot vajadzīgos aprakstus pilnīgi
objektīvi. Esot nepieciešama kāda augstāka Latviešu leģiona virs
nieka, kauju dalībnieka, aktīva līdzdalība šī darba apstrādāšanā,
papildināšanā un korriģēšanā. Pastāvot gan Leģiona vēstures komi
sija, bet tā nekad neesot kopā sanākusi. Komisijas priekšsēdis ģen.
Bangerskis līdz 1957. g. sākumam izdarījis 4 vēstures tapšanas
pārbaudes. Ģen. Bangerskis Leģionā nepārzināja operātīvo nozari.
Viņš manuskripta pirmteksta rakstītājam varēja dot tikai vispārējus
norādījumus par Leģiona vēstures iedali, attieksmēm ar vācu vadī
bu, kaŗavīru iesaukšanu, Leģiona saimnieciskiem un citiem ad
ministrātīviem un personāla jautājumiem. Bet ar to Leģiona vēstu
rei bija maz līdzēts. Pārējie Leģiona vēstures komisijas locekļi par
vēstures rakstīšanas gaitu maz interesējās un pēc vairākiem O.
Caunīša aicinājumiem pat neiesūtīja ziņas par viņu komandētām
vienībām.
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Leģiona vēstures pirmraksta izveidotājs 1957. g. sākumā lūdza
DV CV sameklēt kādu no Leģiona vecākiem virsniekiem, kuŗš
varētu aktīvi piedalīties darbā kā aprakstu papildinātājs un arī
galvenais redaktors.
1957. g. 27. maijā DV CV nolēma stāties sakaros ar pltn. Ko
ciņu un lūgt viņu uzņemties Leģiona vēstures 1. grāmatas papildi
nāšanu un rediģēšanu. Redakcijas komisiju vēl papildināja ar plkv.
V. Janumu. Vājās veselības dēļ ģen. Skaistlauks 1957. g. 3. jūnijā
atteicās no Leģiona vēstures redakcijas locekļa pienākumiem.
1958. gada 25. februārī no autokatastrofā gūtiem ievainoju
miem mira redakcijas komisijas priekšsēdis ģen. Bangerskis. Jaunu
redakcijas komisijas priekšsēdi pēc viņa nāves vairs neizraudzīja,
kas arī ļoti traucēja Leģiona vēstures darbu.
DV CV sēdē 1958. g. 7. augustā Daugavas Vanagu priekšnieks
ziņoja, ka Leģiona vēstures 1. grāmatas rediģēšanu un ievada rak
stīšanu uzņēmies pltn. R. Kociņš, kuŗš darbu jau sācis. CV pie
likšot visas pūles, lai 1. grāmatu pēc iespējas ātri izdotu un arī turp
mākais darbs ritētu raitāk. Laiku un darbu prasīja arī meklēšana
un atbildēšana uz daudziem pieprasījumiem, it sevišķi no Latvijas
un Starptautiskā Sarkanā Krusta, par Leģiona kritušajiem, miru
šajiem un bez vēsts pazudušajiem kaŗavīriem. Leģiona archīvā
bija ziņas par 18.000 šādiem kaŗavīriem, par katru atsevišķa kar
tīte. Turpināja arī dokumentu un fotografiju vākšanu no bijuša
jiem cīnītājiem.
1958. g. 26. oktobrī DV Rietumvācijā valdes sēdē DV priekš
nieks ziņoja, ka 1958. g. 18. oktobrī kopā ar O. Caunīti ieradušies
Menchengladbachā, vēloties gūt informāciju no pltn. R. Kociņa
par Leģiona vēstures manuskriptu. Nav panākti rezultāti. Pltn.
Kociņš bijis nevaļīgs un Leģiona vēsturi neesot izdevies pārrunāt.
Varētu domāt, ka pltn. Kociņš gar Leģiona vēstures 1. grāmatu
strādājot, it sevišķi gar polītisko ievadu.
1959. gada 15. janvārī kpt. Caunītis ziņoja DV CV:
„Man ir jāatzīstas, ka ar manuskriptu pārrakstīšanu un vajadzī
go karšu sagādi esmu aizkavējis 1. grāmatai vajadzīgo militāro
aprakstu saņemšanu no maj. Stīpnieka un kpt. Krasta. Bet arī do
māju, ka bez šo personu sniegtiem aprakstiem pltn. R. Kociņam
pietiktu darba tīri militārā plāksnē. Šādus militāros aprakstus ap¬
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vienot jau arī es personīgi esmu spējīgs veikt, bet es biju paredzējis,
ka pltn. Kociņš, kā aktīvs Ļeņingradas un Volchovas cīņu dalīb
nieks, sniegs daudz jauna, varbūt līdz šim dokumentāriski nefiksē
ta par šo cīņu posmiem. Tāpēc jau laikam arī pa daļai viņš izrau
dzīts par 1. grāmatas apstrādātāju un rediģētāju. Personīgi es nedz
Ļeņingradas, nedz Volchovas frontē neesmu bijis, tāpēc par šo
kauju posmu varēju uzrakstīt tikai tik daudz, cik varēju izlobīt
no Leģiona archīva dokumentiem. Sastrēgumu Leģiona vēstures
materiālu apstrādāšanā zināmā mērā ienesa ģen. Bangerska nāve.
Ģenerālis vienmēr ļoti interesējās par vēstures resp. atmiņu un
dokumentu krājuma tapšanu. Gribu šeit arī minēt, ka 1958. gads
vēstures materiālu apstrādāšanā ir bijis samērā neražīgs. Bez Le
ģiona vēstures materiālu apstrādāšanas, kuŗu darbu es uzskatu par
savu galveno pienākumu, manu tiešo vēstures materiālu apstrādā
šanas darbu ļoti traucēja sekojoši apstākļi:
1. Ziņu sniegšana Internacionālajam un Vācijas Sarkanam Krus
tam par kritušiem, mirušiem un bez vēsts pazudušiem Latviešu le
ģiona kaŗavīriem. Šādas ziņas vēl arī tiek pieprasītas no Berlīnes
Centrālās kritušo vācu kaŗavīru kartotēkas (WAST). Tāpat ienāk
daudzi pieprasījumi bij. latviešu kaŗavīru likteņa noskaidrošanai
no latviešu trimdiniekiem un piederīgiem Latvijā. Tāpat visādas
ziņas pieprasa Vācijas bijušo kaŗavīru kapu pārvalde. Vidēji paš
reiz dažādu meklēšanas pieprasījumu ienāk caurmērā 4—5 dienā.
Leģiona archīvā atradās vairāki kritušo, mirušo un bez vēsts pazu
dušo kaŗavīru saraksti. Ziņu ievākšanai bija nepieciešams katru
reizi pārbaudīt visus šos apm. 10 atsevišķos sarakstus. 1958. gadā
visu kritušo, mirušo un bez vēsts pazudušo kaŗavīru vārdi tika pār
rakstīti uz atsevišķām kartītēm, tā liekot pamatu Latviešu leģiona
kritušo, mirušo un bez vēsts pazudušo kaŗavīru kartotēkai, kuŗā
pašlaik ir apm. 20.000 kartītes. Kartotēkas papildināšana vēl tur
pinās, jo vēl ir jāpārbauda Leģiona atsevišķo kaŗaspēka daļu archī
va dokumenti un administrātīvās pavēles, kuŗās arī vēl ir atrodami
vairāku kritušo, mirušo un bez vēsts pazudušo kaŗavīru vārdi. Mek
lējot kādu pazudušo kaŗavīru, bez kritušo kartotēkas vēl ir jāpār
bauda arī Latviešu leģionā iesaukto kaŗavīru saraksti (apm.
80.000 vārdu), jo arī šajos sarakstos pie dažiem iesaukto kaŗavīru
vārdiem ir atzīmes par krišanu, miršanu vai pazušanu bez vēsts.
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Pēc šiem sarakstiem tad arī var konstatēt, kādā Leģiona kaŗaspēka
daļā meklējamais kaŗavīrs dienējis, kas arī atvieglina viņa tālāko
meklēšanu. Liels trūkums ir tas, ka nekur nav uzglabājušies to
personu saraksti, kuŗas dienējušas policijas bataljonos un pulkos,
tāpat kuŗas pie vēlākiem iesaukumiem iedalītas kā izpalīgi vācu
armijā (HIWI) un kā izpalīgi vācu gaisa spēkos. Meklējot ziņas
par kādu bijušo kaŗavīru, ir jāpārbauda arī rietumsabiedroto gūstā
nokļuvušo kaŗavīru saraksti, jo bieži gadās, ka meklējamais kaŗa
vīrs ir atradies Cēdelgemā vai kur citur gūstā, bet vēlāk izceļojis
uz kādu citu zemi. No tā tad vismaz var spriest, ka meklējamā
persona atrodas šaipus dzelzs aizkara.
Tātad, lai ievāktu kādas nebūt ziņas par meklējamo personu,
ir jāpārbauda:
a) Vācijas bundesrepublikā dzīvojošo latviešu kartotēka,
b) kritušo, mirušo un bez vēsts pazudušo kaŗavīru kartotēka,
c) Leģionā iesaukto kaŗavīru saraksti un
d) rietumsabiedroto gūstā nokļuvušo kaŗavīru saraksti.
Šis meklēšanas dienests ir ļoti apgrūtinājis un kavējis intensī
vāku strādāšanu pie Leģiona vēstures.
2. Vācijas bundesrepublikas versorgungsamti pēdējā laikā pār
bauda to kaŗā cietušo kaŗavīru renšu dokumentus, kuŗiem KB
rentes piešķirtas pirmajos pēckaŗa gados, laikam uz diezgan apšau
bāmu dokumentu pamata. Tagad versorgungsamti pieprasa no
mums attiecīgus dokumentārus pierādījumus resp. izrakstus no
Leģiona archīva dokumentiem.
3. Tiesu lietas, kas ievadītas no renšu pieprasītājiem, kuŗiem
radušās domstarpības ar versorgungsamtiem. Šādas lietas gan tiek
apstrādātas kopā ar LCK juridisko nozari, bet gandrīz katrā lietā
iznāk diezgan gaŗa sarakste, lai p. p. pierādītu, ka policijas batal
jonos dienējušam kaŗavīram pienākas KB rente jeb vecuma pensija
līdzīgi vācu Wehrmacht dienējušām personām.
4. Kaŗa invalidu biedrība ir izreklamējusi, ka tā kārtojot renšu
pieprasījumus. Var jau būt, ka Kaŗa invalidu biedrība bijusi izpa
līdzīga rentes pieprasījuma izgatavošanā un iesniegšanā, bet Vāci
jas „Versorgungs - und Versicherungsamt” visus vajadzīgos do
kumentāros pierādījumus pieprasa no Daugavas Vanagu orga¬
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nizācijas resp. no Latviešu leģiona archīva dokumentiem, jo Kaŗa
invalidu biedrības rīcībā jau nekādu dokumentu un archīvu nav.
5. Daudzi Vācijā un citur dzīvojošie latvieši pensiju un citās lie
tās pieprasa izziņas par nodienēto laiku kā Latvijas nacionālajā
armijā, tā Leģionā. Arī uz šādiem lūgumiem ir jāatbild un jāsa
meklē iespējamie dokumentārie pierādījumi.
6. Tiek kārtotas vairākas lietas caur Internacionālo un Vācijas
Sarkano Krustu par dažu bijušo latviešu kaŗavīru un arī civīlper
sonu izprasīšanu no Pad. Savienības un arī no Polijas ģimeņu ap
vienošanas nolūkā.
7. Tā kā es uzskatu par savu galveno uzdevumu darbu pie Leģi
ona vēstures pirmraksta sagatavošanas, kas it kā pēdējā laikā ir
palicis novārtā, tad es lūdzu DV CV kādā no nākošām sēdēm
apspriest jautājumu par manis atsvabināšanu no Kritušo, mirušo
un bez vēsts pazudušo kaŗavīru meklēšanas dienesta pienākumu
pildīšanas, tāpat renšu un pensiju lietu apstrādāšanas un vajadzīgo
dokumentu sagādāšanas.”
Daugavas Vanagu Rietumvācijā valdes 1959. gada 15. marta
sēdē noskaidrojās, ka ar pltn. Kociņu grūti vienoties par Leģiona
vēstures 1. grāmatas saturu. Viņš vēlējās grāmatā vairāk izcelt tā
laikmeta polītisko pusi, ne pašu vēsturi — kaujas darbību. DV
Rietumvācijā valde nolēma vēl turpināt sadarbību ar pltn. Kociņu,
bet parallēli meklēt arī citu redaktoru, varbūt aicinot kpt. Petrīti
vai plkv. Plensneru. DV priekšnieks DV Rietumvācijā valdes sēdē
1959. g. 7. jūnijā ziņoja sekojošo:
„3. jūnijā bija atbraucis R. Kociņš pārrunāt Latviešu leģiona
vēstures resp. dokumentu un atmiņu kopojuma manuskriptu redi
ģēšanu. Viņš pastāvēja uz polītiskā ievada nepieciešamību kā pa
skaidrojumu, kādēļ latvieši vispār kaŗoja. Pret to iebildu, jo mums
jāraksta par Leģionu vispār, par tā cīņām, dokumentu kopojumu.
Beidzot vienojās, ka Leģiona vēstures komisija atzīs, ja mums
citu rakstītāju nav, bet ja ir kāds, kas darbu uzņemtos, tad atstāj
mums brīvas rokas. Domāju, ka ir pēdējais laiks šai jautājumā ko
darīt, jo vecie cīnītāji viens pēc otra aiziet aizsaulē un to, kas
varētu sniegt ziņas par atsevišķiem epizodiem, paliek arvien ma
zāk. Lai mēs saglabātu Leģiona dokumentu un atmiņu kopojumu
nākošām paaudzēm, mums tūdaļ jāatrod arī cits rakstītājs, jo
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Kociņš, ja rakstīs, tad tikai 1. grāmatu, bet par tālāko atkal paliek
neziņa.
O. Freivalds Zviedrijā būtu ar mieru uzņemties Leģiona doku
mentu un atmiņu kopojuma rediģēšanu un pārrakstīšanu. Domā,
ka par Leģiona vēstures materiālu apstrādāšanu būtu jāievada
sarunas ar O. Freivaldu, kaut gan šī jautājuma galīga izšķiršana
ir Daugavas Vanagu centrālās valdes ziņā. DV Rietumvācijā valde
nolemj šinī lietā sazināties ar DV CV locekļiem.”
Pēc šīs sēdes DV CV priekšsēdis bija panācis vienošanos, ka Le
ģiona vēstures 1. grāmatas turpmāko papildināšanu un rediģēšanu
uzņēmies plkv. Plensners. 1959. gada 29. jūlija vēstulē viņš pazi
ņoja plkv. Kociņam sekojošo:
„Sakarā ar šinīs dienās panākto vienošanos ar plkv. Plensneru
par Leģiona vēstures 1. grāmatas turpmāko papildināšanu un redi
ģēšanu pateicamies Jums par līdzšinējo sadarbību un lūdzam at
griezt mums visus Jums piesūtītos Leģiona vēstures materiālus.”
Daugavas Vanagu Rietumvācijā valdes sēdē 1959. g. 2. augustā
plkv. Janums informēja dalībniekus, ka plkv. Plensners jau paņē
mis vajadzīgos dokumentus līdz uz Zviedriju.
DV CV sēdē 1960. gada 2. — 3. jūlijā Stokholmā piedalījās
arī plkv. Plensners, kuŗš paskaidroja:
„Leģiona vēstures izdošana ir ļoti svarīga lieta. Šai jautājumā
šķirojamas divas lietas: paši dokumenti un to publicēšana. Jautā
jums apskatāms jau no vācu okupācijas sākuma. Šī laikmeta ap
skatīšana ir ļoti grūta un atbildīga. Leģiona ģenerālinspekcijā jau
no paša sākuma pievērsta liela vērība laikmeta dokumentācijai
(dienesta atzīmes u.t.t.). Ļoti svarīga ir arī sarakste ar ģenerāl¬
inspekciju. Vispār archīvs ir liels. Bez tam ir vēl pašpārvaldes
archīvs, kas gan nav 100% uzglabājies.
Par Leģionu tagad dokumenti atrodas DV CV rīcībā Minsterē,
manā ziņā un pie Reitmaņa (ģen. Bangerska dokumenti apm. 10
kastēs). Ir svarīgi vispirms šos dokumentus sistēmatizēt un saglabāt.
Izdošana jau ir sekundārs jautājums. Dokumentu apstrādāšana ir
jāizdara lietpratīgi.
Pagājušā gadā rakstīšanu uzņēmos aiz tā iemesla, ka man bija
nodoms par šo laiku rakstīt, kuŗam pats esmu dzīvojis līdz. Mil
zīgajam materiālu daudzumam ir „jāizēdas” cauri. Vēsturei ir
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jābazējas uz dokumentiem. Ja to trūkst, tad tie jāsameklē vai jā
atvieto ar attiecīgām liecībām. Polītiskais ievads ir jautājums pats
par sevi, bet uz visām lietām ir jāskatās no mūsu viedokļa. Lai
visu to veiktu, vajadzīgs daudz laika. Man šī laika nav. Esmu jūsu
uzticību piekrāpis un šodien nevaru nekā jums likt priekšā. Mans
lūgums ir atbrīvot mani no šiem pienākumiem. Man enerģijas
vairs nav, nav arī laika. Vispirms gribu arī nodokumentēt Berlīnes
pirmskaŗa periodu. Tomēr bez manā rīcībā esošiem dokumentiem
vēsturi izdot nevar. Man daļa jau agrāk ir sakārtota.”
Tālākajā sēdes gaitā plkv. Janums lūdza plkv. Plensneru palikt
arī turpmāk darbā un turpināt vēstures rakstīšanu. DV CV nav
bijis izšķīrēja lēmuma šai lietā.
1959. g. maijā Vācijas bundesrepublikā stājās spēkā jauns kaŗā
cietušo kaŗavīru renšu likums, pēc kuŗa kaŗā cietušo rentes izmaksā
arī tiem Otrā pasaules kaŗa dalībniekiem, kuŗi dzīvoja ārpus Vāci
jas. No Leģiona archīva pieprasīja dokumentārus pierādījumus par
dienestu Leģionā, ievainošanu un gūstu. Ne jau visi vajadzīgie do
kumenti bija atrodami Leģiona archīvā, daudz gadījumos doku
menti bija jāizprasa no vācu militāriem archīviem, kas prasīja
atkal darbu un laiku.
DV CV sēdē 1961. gada 19. martā Londonā DV priekšnieks
paziņoja, ka ar Leģiona dokumentu un atmiņu krājuma apstrādā
šanu neveicas. A. Plensners domājot, ka varēšot strādāt tikai tad,
ja būšot brīvs no maizes darba. Kad tas notikšot, nav zināms. Lū
dzis meklēt citu rakstītāju.
Valde nolēma uzdot CV prezidijam meklēt jaunus rakstītājus.
DV CV revīzijas komisijas 1962. gada 28. janvāŗa sēdes protokolā
rakstīts:
„3.) Iepazīstoties ar savāktajiem Leģiona vēstures materiāliem,
konstatēja, ka attiecīgie materiāli ir savākti daudz un labi sakār
toti pa vienībām. Nāk vēl arvien jauni materiāli klāt.
Trūkst redaktora, kas uzņemtos vēsturi rakstīt un rediģēt. Cau¬
nītis, kuŗš šos materiālus vāc un kārto, aizņemts ar renšu lietu
kārtošanu. Viņš caurmērā apstrādā 3 lietas dienā. Bez tam ved
saraksti par dažādām aptaujām, kuŗas pieprasa bijušie kaŗavīri
vai iestādes.
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Pulkveža Plensnera viedoklis ir, ka vēl nav pienācis laiks Leģi
ona vēsturi izdot. Galvenais uzdevums būtu savākt materiālus, tos
pārfilmēt un uzglabāt drošā vietā līdz tam laikam, kad būs izdevīgs
brīdis Leģiona vēstures izdošanai.”
Daugavas Vanagu centrālās valdes sēdē 1962. gada 3. jūnijā
valdes priekšsēdis plkv. Janums ziņoja:
„1957. g. lūdzu R. Kociņu rakstīt Leģiona vēsturi. Pagāja 2
gadi un nekas nebija darīts. Pēc tam lūdzu A. Plensneru, bet,
diemžēl, pagājuši atkal pāris gadu un nekas nav darīts.”
DV CV uzdeva prezidijam meklēt rakstītāju „Latviešu Leģiona
atmiņu un dokumentu kopojumam”. DV CV 1964. gada 5. au
gusta sēdē DV CV priekšsēdis paskaidroja:
„Sākumā cerējām, ka Caunītis varēs pats veikt vēstures uzrak
stīšanu, bet izrādās, ka tas viņam par plašu un viņš nespēj to visu
apstrādāt. Ja gribam vēsturi izdot, tad ir jāmeklē nopietns redak
tors, kas var un grib šo darbu uzrakstīt.”
Centrālā valde nolēma Leģiona vēstures kārtošanu atstāt pre
zidija ziņā.
Izraksts no Daugavas Vanagu centrālās valdes revīzijas komisi
jas sēdes protokola 1965. g. 19. janvārī:
„Leģiona vēstures izdošanā nav sevišķi jauni aspekti, ja neskai
ta neoficiālo saraksti ar vēsturnieku E. Andersonu, kuŗš ieintere
sēts Leģiona vēstures izdošanā, bet nav zināmi tuvāki noteikumi.
Jauni materiāli nav klāt nākuši. Šo materiālu apstrādātājs stipri
aizņemts renšu lietu kārtošanā.
Propozicija: atslogot DV darbinieku no renšu lietu kārtošanas,
lai tas varētu intensīvāk turpināt Leģiona vēstures materiālu krā
šanu. Privātu grāmatu rakstītājiem nav pienākums Leģiona mate
riālus sūtīt.”
1965. g. sākumā iesniegts priekšlikums lūgt plkv. A. Silgaili
veikt Leģiona vēstures manuskripta sarakstīšanu. Viņš tomēr laika
trūkuma dēļ no šī darba atteicās. Arī apgāda IMANTA īpašnieks
I. Reitmanis izrādīja interesi par Leģiona vēstures grāmatas izdo
šanu, pašam sameklējot arī vajadzīgo redaktoru.
Daugavas Vanagu centrālās valdes sēdē 1965. g. 25. aprīlī nolē
ma CV prezidijam līdz nākošajai CV sēdei atrast redaktoru. DV
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CV ģenerālsekretāra 1966. g. 1. janvāŗa ziņojums par centrālās
valdes darbu:
„1. Tiek vākti dokumenti par Latviešu leģionu.
2. Iekārtota kritušo, mirušo un bez vēsts pazudušo kartotēka,
kas aptveŗ apm. 35.000 vārdu.
3. Renšu un pensiju kārtošanai līdz šim izgatavotas apm. 4.000
līdz 5.000 apliecības.”
Leģiona vēstures pirmraksta sagatavotājs un reizē arī Leģiona
archīva pārzinis O. Caunītis 1966. gada 30. augustā DV CV
iesniedza ziņojumu:
„Uz Daugavas Vanagu priekšnieka pulkveža Januma aicinājuma
pamata 1952. gadā es sāku nodarboties ar Latviešu leģiona archīva
dokumentu kārtošanu un Leģiona vēstures pirmraksta sastādīšanu.
Daugavas Vanagu centrālā valde iecēla arī Leģiona vēstures komi
siju ar ģenerāli Bangerski priekšgalā. Visi Leģiona archīva doku
menti tika sakārtoti apm. 180 atsevišķos sējumos. Ģenerāļa Ban¬
gerska vadībā un uzraudzībā tad arī sākās šo materiālu un doku
mentu apstrādāšana, uzrakstot pa daļai pirmrakstus gandrīz katrai
Leģionā ietilpstošajai kaŗaspēka daļai tās formēšanas un kaujas dar
bības stadijās. Tomēr bija jākonstatē, ka Leģiona archīvā trūka
daudz dokumentu par vairākām Leģiona kaŗaspēka daļām. Es
varēju tikai konstatēt, ka šos archīva dokumentus kāda persona
bija jau iepriekš „apstrādājusi”. Pēc Vācijas kapitulācijas visi Leģi
ona ģenerālinspekcijas dokumenti (apm. 250 sējumi) nodoti bij.
Kaŗavīru Palīdzības pārvaldei Libekā turpmākai glabāšanai. Apm.
1948./49. gadā, likvidējoties Kaŗavīru Palīdzības Pārvaldei, visi
Leģiona dokumenti nodoti glabāšanai Latviešu Centrālai Komitejai
Augustdorfā. Archīvā trūkstošie apraksti vākti no bijušo kauju
vadītājiem un dalībniekiem. Tāpat uzsākta uz Leģionu attiecošos
karšu un fotografiju vākšana. Pašreiz Leģiona archīvā ir apm.
2500 dažādu fotografiju.
Visi šie darbi tika sekmīgi veikti līdz 1958. gadam, kad ģen.
Bangerskis mira. Līdz ar to arī Leģiona vēstures tapšanā iestājās
krize, kuŗas pamatā sekojoši apstākļi:
1)Līdz 1958. gadam visas kaŗā cietušo leģionāru renšu lietas
(Kriegsbeschādigten - Renten) apstrādāja Latviešu Centrālā Komi
teja Vācijas bundesrepublikā, izsniedzot Leģiona kaŗavīriem un
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viņu piederīgiem apliecības par iesaukšanu Latviešu leģionā, viņu
ievainošanu, krišanu kaŗa laukā vai nomiršanu kaŗa slimnīcās, kā
arī atrašanos gūstā pēckaŗa laikā.
LCK stātu samazināšanas dēļ ar apm. 1959. g. visu KB-renšu
lietu kārtošanu pārņēma DV centrālā valde, un tā nu man nāca
klāt šo KB-renšu lietu pārzināšana. Lai šo lietu varētu kārtīgi
veikt, bija jāsastāda pilnīgi jauna Latviešu leģiona kritušo, mirušo
un bez vēsts pazudušo kaŗavīru kartotēka, jo līdz šim LCK rīcībā
šādas kartotēkas nebija. Arī Leģionā iesaukto kaŗavīru saraksti
bija nepilnīgi, jo Leģiona archīvā atradās tikai to kaŗavīru sarak
sti, kuŗi iesaukti 1943.-45. gadā un iedalīti Latviešu leģiona divī
zijās resp. Latviešu VI korpusā. Trūka to kaŗavīru sarakstu, kas
iesaukti un iedalīti slēgtajās latviešu policijas vienībās (bataljonos),
kā arī to kaŗavīru saraksti, kuŗi iesaukti un iedalīti kā izpalīgi
vācu Wehrmacht un vācu gaisa spēkos. Viņu vārdi bija jāmeklē
pa ģenerālinspektora stāba aktīm.
Pašreiz Leģiona kartotēkā ir ziņas par apm. 80.000 iesauktiem
kaŗavīriem un apm. 35.000 kritušiem, mirušiem un bez vēsts pa
zudušiem kaŗavīriem. Sakārtoti arī to kaŗavīru saraksti, kuŗi pēc
Vācijas kapitulācijas bija nokļuvuši rietumsabiedroto gūstā Cēdel¬
gemā apm. 11.000 un citās vietās—slimnīcās un gūst. nometnēs
Eiropā un Afrikā apm. 5.000.
Bet ne jau vienmēr Leģiona archīvā bija atrodamas visas vaja
dzīgās ziņas par attiecīgo kaŗavīru. Bija jāstājas sakaros gan ar
Starptautisko Sarkano Krustu, gan Vācijas Sarkano Krustu, kā arī
citām vācu meklēšanas iestādēm. Vispareizākās ziņas tomēr bija
sameklējamas Deutsche Dienststelle . . . Berlin, kur pēckaŗa peri
odā bija savāktas vispilnīgākās ziņas par 2. pasaules kaŗa dalīb
niekiem (arī Latviešu leģiona piederīgiem).
2) Apmēram līdz 1959. gadam kaŗā cietušo (KB) rentes Vācijas
valdība maksāja tikai tām personām, kuŗas pašas dzīvoja Vācijas
bundesrepublikā, vai arī to latviešu kritušo, mirušo un bez vēsts
pazudušo kaŗavīru mātēm, tēviem un sievām, kuŗas pašreiz dzīvoja
Vācijas bundesrepublikā.
Bet tad apm. 1959. g. Vācijas bundesrepublikas valdība pieņē
ma likumu, ka KB rentes maksājamas arī tiem Latviešu leģiona
piederīgiem (arī kritušo, mirušo un bez vēsts pazudušo kaŗavīru
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mātēm, tēviem, sievām un bērniem), kuŗi dzīvo ārpus Vācijas. Un
tad sākās lieli dokumentu pieprasījumi no Latviešu leģiona archīva,
kas bija nepieciešami renšu pieprasīšanai. Dokumentu pieprasītā
jiem arī bija vēl jāpaskaidro, kur var saņemt attiecīgo renšu pie
prasīšanas formulārus, kā formulāri aizpildāmi un kur iesniedzami.
Tas viss prasīja lielu darba piepūli.
3) Apm. 1961. g. Vācijas valdība izdeva likumu par vecuma
pensiju piešķiršanu personām, kuŗas dzīvo Vācijas bundesrepubli¬
kā un pēckaŗa laikā ieguvušas DP statusu, agrāk bijušas Latvijas
valsts vai pašvaldību dienestā un sasniegušas 65 gadu vecumu.
Sākās atkal vajadzīgo dokumentu sagādāšana un izgatavošana šīs
katēgorijas personām. No sākuma gan šīs lietas pa daļai kārtoja
LCK juridiskās nozares vadītājs mag. iur. K. Ozoliņš, bet viņš
8. 7. 1965. g. mira. Viņa aizstājējs līdz 1970. g. netika iecelts, un
tā visa pensionāru lietu apstrādāšana nonāca atkal manās rokās.
Šo pensionāru grupas dokumentu apstrādāšana bija sevišķi komp
licēta un prasīja lielu darba laiku, jo bija jāsameklē, jāpārtulko
un vēl jāapliecina dažādi agrāko laiku dokumenti.
4) Lai gan pēc Otrā pasaules kaŗa pagājuši jau vairāk nekā 20
gadi, tomēr vēl tagad ikdienas ienāk no dažādām Sarkanā Krusta
iestādēm vairāki pieprasījumi par meklējamām personām. Arī šie
pieprasījumi jāapstrādā un jānoskaidro, vai attiecīgā persona vēl
dzīvo Vācijā, ir kritusi, mirusi, vai pazudusi bez vēsts kaŗa laikā.
Arī Latvijas Sarkanais Krusts, kuŗa rīcībā nav nekādu dokumen
tu nedz par Latvijas valsts un pašvaldības dienestā bijušām perso
nām, ne arī Latviešu leģionā dienējušiem kaŗavīriem, vajadzīgās
ziņas un dokumentus pieprasa no Daugavas Vanagiem. Tas pats
attiecināms uz Latviešu Kaŗa Invalidu Apvienību.
5) 1965. gadā Vācijas bundesrepublikas valdība izdeva likumu,
pēc kuŗa valsts aizsardzībā pārņemti visi pagājušā kaŗa kaŗavīru
kapi, arī tie, kuŗi atrodas ārpus kaŗavīru kopējiem kapiem resp.
civīlās kapsētās. Šādi latviešu kaŗavīru kapi atrodas daudzās Vā
cijas pilsētās. Arī ārzemju bēgļu kapi pakļauti šim likumam. Pēc
agrākiem likumiem, ja bija pagājuši 20 gadi no apglabāšanas die
nas un nebija nokārtotas kapu nodevas, šos kapus nolīdzināja.
Tagad ar jauno likumu šie kapi pāriet Vācijas bundesrepublikas
„Kriegsgräberfürsorge” pārziņā. Bet mums nu atkal ir jāpierāda
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dokumentāriski, ka mirušā persona ir bijusi vai nu kaŗavīrs, vai
civīlais bēglis. Šis likums gan attiecas tikai uz tiem civīliem bēg
ļiem, kuŗi miruši līdz 1955. gadam. Šo lietu apstrādāšana atkal
prasa darbu un laiku, piem. Libekas latviešu komiteja viena pati
pieprasīja apliecības par apm. 300 Libekas kapos apglabātām per
sonām.
6) Vācu „versorgungsamtos, versicherungsamtos” un citās vā
cu iestādēs, ar kuŗām Daugavas Vanagiem ir darīšana, tagad per
sonāls mainījies, — vecie darbinieki ir aizgājuši pensijā, bet jaunie
darbinieki vairs neko nezin p. p. par Latviešu leģionu. Lai nebūtu
katrā atsevišķā gadījumā jāpaskaidro šīm iestādēm par Latviešu
leģiona formēšanu un cīņām, bija nepieciešams sastādīt īsu pār
skatu par Latviešu leģionu vācu valodā. Tādu arī izgatavoju uz
32 lapām un vajadzības gadījumā tas tiek piesūtīts attiecīgai vācu
iestādei.
Ņemot vērā minētos apstākļus, Leģiona vēstures lietu apstrā
dāšana pašreiz it kā palikusi novārtā. Ja grib apstrādāt Leģiona
vēsturi, tad ar blakus lietām nevar nodarboties, jo vēstures lietas
prasa lielu iedziļināšanos. Šis darbs nav veicams citu darbu „starp
laikos”. Ja ģen. Bangerskis vēl būtu dzīvs, tad arī Leģiona vēs
tures lieta pašreiz jau būtu pavisam citā stāvoklī. Gribu vēl piezī
mēt, ka DV CV ir meklējusi personas no mūsu vecāko virsnieku
vidus, kuŗas varētu būt piepalīdzīgas Leģiona vēstures aprakstu
papildināšanā un noslīpēšanā. DV CV ir griezusies pie vairākiem
Leģiona vecākiem virsniekiem ar šādu lūgumu, un viņiem ir nosū
tīti manuskripti ar vajadzīgiem dokumentiem un kartēm, bet daž
reiz pat pēc ilgāka laika visi šie sūtījumi ir atgriezti atpakaļ ar pie
zīmi, ka dažādu iemeslu dēļ šo darbu nevarot uzņemties. Leģiona
vēstures redakcijas komisija, kuŗa nodibināta 1951. g. 2. decembrī,
nekad vēl līdz šim kopā nav sanākusi, vēstures labā neko nav da
rījusi un uzskatāma par neeksistējošu iestādījumu. Vienīgais tikai
ģen. Bangerskis līdz savai nāvei vienmēr pārbaudīja Leģiona
vēstures manuskripta sastādīšanas darbus.”
1966. g. 6. septembrī Daugavas Vanagu centrālā valde nolēma
„uzdot DV CV prezidijam vest sarunas ar publicistu O. Freivaldu
Upsalā par manuskripta sagatavošanu grāmatai ’Atmiņu un doku
mentu kopojums par Latviešu Leģionu’.”
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1967. g. 27. augustā Daugavas Vanagu centrālā valde savā
sēdē nolēma: „Leģiona vēstures manuskripta sagatavošanu nodot
publicistam O. Freivaldam, uzdodot DV CV prezidijam galīgi vie
noties par honorāra un citiem jautājumiem”.
1967. g. oktobrī arī panākta vienošanās ar publicistu O. Frei¬
valdu no Upsalas par Latviešu leģiona dokumentu un atmiņu ma
nuskripta sagatavošanu 1. grāmatai. Pavisam paredzētas 4 grāma
tas, katra apm. 480 lapp. 1. grāmatas manuskriptam bija jābūt
gatavam līdz 1969. gada vasarai. 1968. g. 7. augustā Daugavas
Vanagu centrālās valdes sēdē O. Freivalds paskaidroja:
„Kā Leģiona vēstures manuskripta sagatavotājs esmu iepazinies
ar Leģiona archīva materiāliem. No O. Caunīša sagatavotā ma
nuskripta apm. 150 lpp. nebūs izmantojamas, jo tās izmantojis jau
plkv. Silgailis savai grāmatai Latviešu leģions. Tukšumus jāmēģina
aizpildīt. Trūkst ģen. Lavenieka ziņojuma Kerstena komisijai par
Latvijas armijas iznīcināšanu. Pirmajā grāmatā lielu daļu gribu
veltīt Latvijas armijas iznīcināšanai. Hūvera institūtā ir vairāki do
kumentu saiņi, kuŗus LCK nodevusi glabāšanā 1948. gadā. 16
saiņu ir par kaŗa lietām. Tām būtu jātiek klāt un jābrauc, lai ar to
iepazītos un attiecīgos materiālus izmantotu grāmatai. Ceļš maksā
ap DM. 2.000. Līdz 1969. gada vasarai manuskripts būs gatavs.”
Sēdes gaitā apsvērts arī jautājums par Leģiona dokumentu iz¬
prasīšanu no Hūvera institūta bibliotēkas, jo dokumenti bija no
doti glabāšanā ar līgumu, kuŗā paredzēts, ka 30 gadu laikā doku
mentu devējs tos var atprasīt. Bija pagājuši tikai 20 gadi. Šai jau
tājumā DV CV nolēma: „1 mēneša laikā noskaidrot, vai iespējams
materiālus pārvest uz Eiropu. Ja tas nav iespējams, tad deleģēt O.
Freivaldu uz Hūvera institūtu.”
1970. gada 10. maijā Daugavas Vanagu centrālās valdes sēdē
redaktors O. Freivalds paskaidroja sekojošo:
„Grāmatu serijas ’Latviešu kaŗavīrs Otrā pasaules kaŗa laikā’ 1.
grāmata par Latvijas nacionālās armijas iznīcināšanu ir jau iznā
kusi š. g. aprīļa beigās. Abi ar O. Caunīti esam darījuši iespējamo,
lai grāmatā būtu jauni, vēl nepublicēti materiāli. No T. Sīļa Kali¬
fornijā dabūta mikrofilma, kas iegūta no Hūvera instutūtā esoša
jiem materiāliem — Latvijas kaŗa ministra un armijas komandieŗa
pavēlēm par 1939./40. gadu. Nekur nav pieejamas valsts prezi¬
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denta pavēles. Valdības Vēstnesis ir tikai līdz 1940. gada sāku
mam, tas dabūts no A. Skrēbera Ženēvā. Daudz laba materiāla ir
grāmatā ’Latvijas armijas 20 gadi’, kuŗa iznāca neilgi pirms pa
domju okupācijas un tautā vēl nebija izplatīta, bet tā tomēr bija
Leģiona archīvā. Daugavas Vanagu centrālajai valdei tūliņ jāiz
šķir, kam uzticēs nākošās grāmatas manuskripta rakstīšanu. Mana
katēgoriskā prasība ir—dot man iespēju iepazīties ar materiāliem,
kas nodoti Hūvera institūtam Kalifornijā.”
DV CV nolēma 1) Salīgt ar O. Freivaldu par 2. grāmatas ma
nuskriptu sagatavošanu līdz 1971. gada rudenim. Grāmatai jāiz
nāk 1972. gada pavasarī. 2) Segt ceļa izdevumus O. Freivaldam
uz Hūvera institūtu Kalifornijā. (Pēc O. Freivalda paskaidroju
miem apm. 1.400 DM apmērā.) 3) Mēģināt izprasīt visus doku
mentus.
DV CV sēdē 1971. g. 2. jūlijā Toronto Daugavas Vanagu
priekšnieks V. Hāzners par grāmatu seriju „Latviešu kaŗavīrs 2.
pasaules kaŗa laikā” paskaidroja:
„Otrā grāmatā tiks rakstīts par latviešu policijas bataljonu formē
šanu un to kaujas gaitām. Viena daļa materiālu, kas ietveŗ tieši
policijas bataljonus, ir Hūvera institūtā, ASV. Profesors Andersons,
kas iecelts par Institūta padomnieku, solījis materiālus apskatīt un
izgatavot vajadzīgās fotokopijas, iespējams pat uz Institūta rēķina.
E. Andersons jūlija vidū atgriežas no Eiropas ceļojuma un tad
sāks šo jautājumu kārtot. Līdz ar to atkrīt red. O. Freivalda brau
ciens uz Hūvera institūtu, kas prasītu daudz līdzekļu. Līdz 1978.
gadam mums būtu pēc līguma iespējams materiālus atprasīt no
Institūta, bet paceļas jautājums, vai tas būtu lietderīgi. Arī Vācijā
vēl ir militārie archīvi, kas būtu apskatāmi pirms grāmatas iespie
šanas. O. Caunītis solījis ar tiem iepazīties vēl tuvākā laikā.”
Valde nolēma: 1) Nesūtīt red. O. Freivaldu uz Hūvera institūtu,
bet vajadzīgos materiālus mēģināt iegūt ar prof. Andersona starp
niecību. 2) Lūgt O. Caunīti iepazīties ar Vācijā esošajiem militā
riem archīviem. 3) Visus uz grāmatām attiecīgos jautājumus kār
tot CV prezidijam ar apgāda vadītāju un redaktoriem.
Ziņojums par DV CV darbību 1971. gadā:
„Tiek turpināta grāmatas ’Latviešu kaŗavīrs 2. pasaules kaŗa
laikā’ 1. daļas izplatīšana, gūstot ļoti labus panākumus. Grāmata
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tagad jau devusi nelielu peļņu. Tai pašā laikā sagatavota 2. grā
mata par latviešu policijas bataljoniem un pulkiem, kas jau nodota
iespiešanai un iznāks 1972. gada aprīļa beigās vai maija sākumā.”
Ziņojums par Daugavas Vanagu centrālās valdes darbību 1972.
gadā:
„Tiek turpināta DV CV izdoto grāmatu ’Latviešu kaŗavīrs 2.
pasaules kaŗa laikā’ I un II daļas izplatīšana. Abas grāmatas līdz
1. 1. 1973. g. kopā uzrādījušas DM 14.473.95 peļņu, kas būs
rīcības kapitāls III grāmatai. Tiek sagatavota III grāmata, ko rak
sta un rediģē redaktors Vilis Skultāns.”
Redaktoru maiņa notika tā iemesla dēļ, ka O. Freivalds katēgo
riski atteicās no III grāmatas rediģēšanas. Cik bija iespējams kon
statēt, O. Freivalda atteikšanās no III grāmatas redaktora pienā
kumiem bija sakarā ar prasībām par redaktora honorāra palielinā
šanu un viņa proponēto braucienu uz ASV — Hūvera institūta
bibliotēku. DV CV sēdē 1973. g. 20. maijā Londonā pārrunāts
jautājums par grāmatu serijas „Latviešu kaŗavīrs 2. pasaules kaŗa
laikā” apstrādāšanu un izdošanu. Ģenerālsekretārs A. J. Bērziņš
informēja par III grāmatas tapšanu — manuskriptu gatavojot V.
Skultāns. Ar to nav klājies tik labi, kā domāts, jo gada laikā nekas
nebijis uzrakstīts. Tagad pie manuskripta nopietni strādājot, tomēr
rodoties bažas, vai varēs solītā laikā, 1973. g. Ziemas svētkos,
grāmatu dabūt tirgū. Vajadzētu parallēli III grāmatai ar citu re
daktoru mēģināt sagatavot nākošo IV sējumu, lai grāmatu izdošanu
paveiktu ātrākā laikā.
I un II grāmatas izplatīšana veicās labi. I grāmatas iesietie ek
semplāri jau gandrīz izpārdoti un būs jāiesien atkal kādi 100 eks.
Grāmata līdz sēdes dienai devusi peļņu DM 13.416.73. No II grā
matas palikuši vairs tikai 128 eks. Līdz ar to grāmata būs izpār¬
dota, jo bija iespiesta tikai 1700 eks. II grāmata līdz šim devusi
peļņu DM 3.614.11, bet vēl visas nolēses nav saņemtas.
Valde nolēma:
1) DV ģenerālsekretāram kārtot parallēli III grāmatai IV grā
matas manuskripta sagatavošanu, atrodot tai redaktoru.
2) No katras iznākušās grāmatas 25 eks. paturēt DV CV ziņā.
3) Izmantotos grāmatu materiālus nosūtīt Hūvera institūtam
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ASV, slēdzot ar to attiecīgu līgumu par materiālu glabāšanu.
Materiāli paturami mūsu rīcībā 25 gadus.

Oskars Caunītis
Oskars Caunītis dzimis 1899. gada 6. augustā. Beidzis Ausēja reālskolu
Cēsīs. Dienējis cara armijā, bet Krievijas revolūcijas laikā armiju atstājis.
Viens no pirmajiem atsaucies uz Latvijas valdības aicinājumu stāties brīvī
bas cīnītāju rindās, sākot dienestu Cēsu rotā. 1919. gada 1. augustā pa
augstināts par leitnantu un ieskaitīts 2. Ventspils kājnieku pulkā, kuŗa sastāvā
tad arī pārstaigājis visas cīņu frontes. Par varonību apbalvots ar Lāčplēša
kaŗa ordeni. Pēc brīvības cīņām palika armijā; 1922. g. pēc sekmīgas virs
nieku kursu beigšanas paaugstināts par virsleitnantu. Sarakstījis 2. Ventspils
kājnieku pulka vēsturi. 1935. gadā paaugstināts par kapteini un pārvietots
uz 7. Siguldas k. pulku. 1939. gadā aktīvo kaŗa dienestu atstājis, pāriedams
uz Rīgu pilsētas dienestā. Otrā pasaules kaŗā atkal piedalījās cīņās par Lat
vijas un cilvēku tiesību ideāliem. Dienējis 32. grenadieru pulkā kā rotas,
vēlāk II btl. komandieris, atkāpšanās kaujās pie Opočkas smagi ievainots
un frontē vairs neatgriezās. Cēdelgemā piedalījās DV organizācijas dibinā
šanā. Kopš 1947. gada strādājis invalidu pārskološanas centra administrācijā
(angļu okupācijas joslā), bet pēc tā likvidācijas (Eversburgas laikā) pārnācis
uz Augustdorfu un uzņēmies Leģiona un DV archīva pārzināšanu. Sācis
vākt un sistēmatizēt materiālus Leģiona vēstures vajadzībām un bijis mili
tārais redaktors grāmatu ciklam „Latviešu kaŗavīrs Otrā pasaules kaŗa
laikā”. Patiesībā šis arī ir Caunīša mūža darbs, jo pie tā viņš nostrādājis
20 gadu!
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DV CV paplašināta prezidija sēde notika 1973. g. 21. jūlijā
Ķelnē, klātesot arī redaktoram V. Skultānam. Sēdē pārrunāja grā
matas „Latviešu kaŗavīrs Otrā pasaules kaŗa laikā” III daļas ma
nuskripta sagatavošanu, jo V. Skultāns 11. jūlija vēstulē bija pazi
ņojis, ka viņam nav iespējams manuskriptu līdz noteiktam termi
ņam sagatavot un lūdza, vai nu termiņu pagarināt uz 1 gadu resp.
līdz 1974. gada rudenim, vai arī viņu pavisam atbrīvot no šiem
pienākumiem.
Vienošanās ar V. Skultānu bija panākta 25. 4. 1972. gadā, un
visu laiku V. Skultāns DV centrālo valdi informēja, ka manu
skripts top un tuvākajā laikā tiks nodots. Tādēļ pēkšņā atteikšanās
DV CV prezidijam bija liels pārsteigums un tas nolēma lūgt red.
O. Freivaldu uzņemties arī III grāmatas manuskripta sagatavošanu,
uzdodot jautājuma kārtošanu DV ģenerālsekretāram kā apgāda
vadītājam.
Starplaikā bija saņemta O. Freivalda principiālā piekrišana, ka
16. augustā viņš ieradīsies Minsterē uz pārrunām.
1973. g. 16. augustā tad arī DV CV ģenerālsekretārs un red.
O. Freivalds slēdza līgumu, pēc kuŗa 1) trešās grāmatas manu
skripts sagatavojams līdz 1974. gada rudenim; 2) manuskripta sa
gatavošanai DV CV segs ārpus honorāra tiešos ceļa izdevumus no
Upsalas līdz Minsterei un atpakaļ pēc ikreizējas iepriekšējas vieno
šanās un event. daļējus ceļa izdevumus uz Hūvera institūtu ASV,
pēdējiem nepārsniedzot DM. 700.
Pēc līguma slēgšanas 1973. g. 16. augustā Minsterē redaktoram
O. Freivaldam tika nodoti visi uz III grāmatu attiecīgie manuskrip
ta pirmraksti, oriģināldokumenti ar vajadzīgām kartēm. Esam
pārliecībā, ka redaktors Freivalds ievēros līgumā noteikto laiku
un vēstures II grāmata nāks pārdošanā līdz 1974. gada Ziemas
svētkiem.
1973. gada 1. janvārī O. Caunīti galīgi atbrīvoja no meklēšanas
dienesta un renšu un pensiju lietu kārtošanas, šos pienākumus uz
ņemoties Daugavas Vanagu Rietumvācijā valdes sekretāram.
Pašreiz Leģiona kritušo, mirušo un bez vēsts pazudušo kaŗavīru
kartotēkā ir apm. 50.000 kartītes. Leģiona archīvā savāktas pāri
par 2.500 fotografiju, no kuŗām gan viena daļa nebūs grāmatās iz
mantojama uzņēmumu neskaidrības dēļ.
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Turpinās Hūvera institūta bibliotēkai nosūtāmo dokumentu sa
kārtošana un numurēšana, kā arī manuskripta sagatavošana IV
grāmatai, kuŗā būs apraksti par 15. latviešu grenadieru divīzijas
formēšanu un kaujas darbību līdz divīzijas pārvešanai uz Rietum¬
prūsiju. (DV archīva materiāli)

Daugavas Vanagu centrālās valdes apgāds
DV CV apgāds nodibināts 1971. gada DV CV sēdē Toronto un
ir jaunākais DV CV pasākums. Viens no pirmajiem apgāda uzde
vumiem bija izdot grāmatas „Latviešu kaŗavīrs Otra pasaules kaŗa
laikā”. Līdz 1973. gadam bija iznākušas jau divas grāmatas:
„Latviešu kaŗavīrs Otra pasaules kaŗa laikā” I grāmata iznāca
1970. g. maijā. Redaktori Osv. Freivalds un O. Caunītis. 304 lpp.
grāmatā ietverta Latvijas okupācija, Latvijas armijas iznīcināšana
un 2. pasaules kaŗa sākums. Tai 90 illustrācijas. Grāmatā pieminē
tas 1.190 personas, to starpā 710 latviešu virsnieki — boļševiku
upuŗi. Iespiesti 2.929 eksemplāri. Cena: DM 28,-; US $ 7,70;
Ca $ 8,30; A $ 7,30; £3.4.0; Zv. Kr. 40,-. Grāmata izmaksājusi
DM 25.729,90. Līdz 1. 8. 73. par grāmatu ieņemts DM 40.642,41.
„Latviešu kaŗavīrs Otra pasaules kaŗa laikā” II grāmata iznāca
1972. g. jūnija sākumā. Redaktori O. Freivalds un O. Caunītis.
Grāmatā apskatīti 38 latviešu policijas bataljoni un 3 policijas pul
ku gaitas 2. pasaules kaŗa laikā. Tai 396 lpp. un 96 illustrācijas.
Iespiesti 1.720 eksemplāri. Cena: DM 35,-; US un Ca $ 11,-; A $
9,50; £ 4.0.0; Zv. Kr. 52,50. Grāmata izmaksājusi DM 33.601,27.
Līdz 1. 8. 73. par grāmatu ieņemts DM 38.396,26.
Apgādu pārzina un vada DV ģenerālsekretārs A. J. Bērziņš.
(Apgāda darbības pārskati, 1971 — 1973)

Bērzaine
Doma par Daugavas Vanagu invalidu mītnes iegādi radās jau
1948./49. g. Bedburgas invalidu pārskološanas centrā. Tur radās
arī pirmie projekti par šādas mītnes iekārtu un izmantošanu. Sa
meklēts pat kāds objekts Holandes pierobežā. Principā šo jautājumu
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sāka pārrunāt arī DV RV (centrālā) valde, kas beigās nolēma to
iztirzāt 1951. gada 18. un 19. augustā DV sapulcē Augustdorfā.
Šai sanāksmē par invalidu mītni referēja DV RV valdes priekšsēža
vietnieks V. Reimanis un architekts plkv. A. Galindoms, kam jau
bija sava pieredze Latvijā, iekārtojot Tīnužu kaŗa invalidu mītni.
Ja V. Reimanis bija optimistiskāks, tad A. Galindoms visumā bija
skeptisks par šī pasākuma reālizāciju. Pēc debatēm tomēr delegātu
sapulcē pieņēma V. Hāznera rezolūciju:
„Dibināms invalidu mītnes fonds DV nekustama īpašuma iegādei
aprūpējamo tautiešu vajadzībām Vācijā. Līdzekļu vākšanā ie
saistāmas visplašākās trimdas masas attiecīgo zemju DV valžu
vadībā. Fondu pārvalda Centrālā valde, kas pētī iespējas īpašuma
iegādei un to iegādājas, sazinoties ar DV zemju valdēm”.
1951. gada 2. decembŗa sēdē DV RV (centrālā) valde izlēma
jautājumu par invalidu mītnes iegādi un tā paša gada 12. decembrī
izsūtīja visām zemēm uzsaukumus ziedot līdzekļus šī mērķa īste
nošanai.
Piemērota objekta meklēšanu vadīja DV R-Vācijā valdes priekš
sēža vietnieks V. Reimanis. Laikrakstos ievietoja attiecīgus sludinā
jumus, kā arī uzdeva nodaļu valdēm ziņot zemes valdei par piemē
rotiem objektiem savos rajonos.
1952. g. 2. un 3. augusta sapulcē V. Reimanis ziņoja, ka saņemti
pavisam 134 piedāvājumi, no kuŗiem 11 piemērotākie apskatīti.
Par noderīgāko V. Reimanis atzina Freiburgas objektu, kuŗu ar
viņu kopā apskatījuši un par labāko atzinuši arī R. Ancāns un Ž.
Butkus. V. Reimanis iepazīstināja ar objektu sīkumos. Sapulcē pie
ņēma rezolūciju: a) iegādāties Freiburgas objektu, b) izstrādāt iz
būves plānu, lai tur varētu novietot vismaz 100 invalidu, c) turpināt
ziedojumu akciju. Rezolūcija pieņemta vienprātīgi ar visu 44 dele
gātu balsīm.
Ievērojot sapulces lēmumu, vēl 1952. g. augustā slēgts Freiburgas
objekta pirkšanas līgums, to nopērkot par DM 110.000, + DM
10.000 par inventāru. Objekts pārgāja DV rīcībā 1953. g. 11. jan
vārī.
Nepieciešamie līdzekļi jau ziedojumu ceļā bija ieplūduši, un tā
Freiburgas īpašumu varēja samaksāt skaidrā naudā.
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DV Rietumvācijā delegātu sapulces
18./19. augustā.

dalībnieki Augustdorfā 1951. gada

Bērzaines dzīvojama ēka
pirkšanas laikā, 1953. gadā.
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Vispār ziedotāju atsaucība bija negaidīti liela, un līdz 1955. gada
1. novembrim, kad beidzās līdzekļu vākšanas akcija, DV organizā
cijas kasē bija ieplūduši šādi līdzekļi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

ASV tautiešu ziedojums
Kanadas tautiešu ziedojums
Anglijas latviešu ziedojums
Austrālijas tautiešu ziedojums
Vācijas tautiešu ziedojums
Zviedrijas tautiešu ziedojums
Arģentīnas tautiešu ziedojums
Jaunzēlandes tautiešu ziedojums
Brazilijas tautiešu ziedojums
Venecuēlas tautiešu ziedojums
Dānijas tautiešu ziedojums
Norvēģijas tautiešu ziedojums
Francijas tautiešu ziedojums
Beļģijas tautiešu ziedojums
Čīles tautiešu ziedojums
Holandes tautiešu ziedojums
Kopā

DM 186.284,87
„ 57.111,04
„
33.020,50
„ 28.246,35
„ 19.760,60
„ 10.150,96
„
2.691,75
„ 1.166,50
„ 1.544,34
„ 907,75
„ 410,—
„ 323,95
„ 247,95
„ 151,89
„ 127,—
„ 99,DM 342.244,45

Saziedotās summas uzrādītas vācu markās. Īstenībā summa bija
par
mazāka, bet izmantojot iespēju, ka uz Vāciju toreiz no
citām zemēm naudu varēja pārvērst t. s. „špermarkās”, DV orga
nizācija guva peļņu apm. 110.000 DM apmērā.
Bērzaine ir visas DV organizācijas kopējs īpašums, bet tās pār
valdīšana uzticēta DV Rietumvācijā valdei. Visus izdevumus, kā
dus prasījusi Bērzaines uzturēšana un izbūve, akceptējušas DV
Rietumvācijā delegātu sapulces, Centrālā revīzijas komisija un DV
CV.
Iegūtā invalidu mītne atrodas Freiburgas priekšpilsētā — Cērin¬
genā, pilsētas austrumu malā, Švarcvaldes kalnu rietumu nogāzē.
Tā sastāv no 2 ēkām: galvenās un saimniecības. Galvenajā ēkā
ir 15 istabas, 3 virtuves, 1 mazgājamā telpa 1. stāvā un plašas
pagraba telpas, kur iekārtota kantīne, vannas istaba un telpa dažā
dām vajadzībām. Saimniecības ēkā ir trīs 2 istabu dzīvokļi, kūts un
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„Siena talka” Bērzainē 1953. gadā. Uzņēmumā Leģiona vēstures archīva
pārzinis O. Caunītis, Bērzaines toreizējais pārvaldnieks T. Mamis, V. Hāz¬
ners un V. Janums.

šķūnis. No Bērzaines paveŗas plašs skats pāri pilsētas daļai Reinas
līdzenumā, sniedzoties līdz pat Vogēzu kalnu grēdām Francijā,
Freiburgas pilsētā ir ievērojama universitāte un mūzikas augst
skola. Francijas robeža ir 25 km un Šveices — 60 km attālu.
Īpašums ir 6,09 ha liels un veido plašu „gliemežvāku” ar lēzeno
izeju uz rietumiem. Tajā ir augļu dārzs, ko kalnu pusē iežogo mežs.
Īpašums ir pēdējais ielas galā un ar savu noslēgtību un plašumu
ļoti piemērots invalidu mītnei. Stāvās nogāzes gan vietām sagādā
grūtības kāju amputētiem.
Mītnes meklēšanai DV RV (centrālā) valde izraudzīja komisiju
no kaŗa invalidiem: V. Reimani, R. Ancānu un V. Pauzeru. Ko
misijas atzinums bija, ka invalidu mītnei jābūt pēc iespējas tālāk
rietumos, pie Francijas vai Šveices robežām (īsumā — tālāk no
krieviem).
Īpašums saucās „Birkenhof”, un tam bija sava vēsturiska pa
gātne. Tajā bija dzīvojis un strādājis viens no ievērojamākiem vā
cu dzejniekiem — Emils Gets (Emil Gött), dzimis 1864. gada 13.
maijā, miris 1908. gada 13. aprīlī, tādēļ arī īpašuma otrs nosau¬
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kums bija „Emil Gött Haus”. Īpašumu iegādājoties, DV priekšnie
kam bija par to runa Cēringenas un Breisgavas iestādēs, jo priekš
roka pirkšanā bija vietējām pašvaldībām. Tās no tiesībām attei
cās un, uzklausot DV projektu par invalidu mītnes iekārtošanu,
bija pat priecīgas, ka nu viņu novada dzejnieka mājas uzturēšot
labā kārtībā.

Piemiņas bērzu stādīšana Bērzainē 1956. gada aprīlī. Bērzu stāda sūtnis
K. Zariņš, no viņa pa labi archibīskaps T. Grīnbergs, pa kreisi prāv. E. Ro¬
zītis.
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Otra vēsturiska persona, kas bija dzīvojusi DV iegādātajā mītnē,
bija kāda spāņu dižciltīgā donna Fabiola de Mora y Aragon, kuŗa
savās bērna dienās šeit atradusi patvērumu no Spānijas pilsoņu
kaŗa (1936. — 39.). Vēlāk viņa kļuva Beļģijas karaliene, 1960.
gada 15. decembrī apprecoties ar 1951. gada 17. jūlijā kronēto
Beļģijas valdnieku Boduēnu (Baudouin). Arī karalis bija bijis trim
dinieks (toreiz vēl būdams princis) Otrā pasaules kaŗā, gan citā
zemē, un tā divi karaliski trimdinieki, gan pēc Bērzaines iegūšanas,
kļuva arī par latviešu trimdinieku „likteņa biedriem”. Un kāda
kuriozitāte: liela daļa Bērzaines iemītnieku bija bijuši gūstā Beļģijā!
Bērzaine pārgāja DV īpašumā 1953. gada 1. janvārī. Pēc mīt
nes iegādes izsludināja kandidātu pieteikšanos dzīvei mītnē. Pie
teicās 192 kaŗa invalidi ar 160 ģimenes locekļiem. Pārcelšanos no
nometnēm visiem invalidiem izkārtoja ar visu iedzīvi, brīvu ceļu no
dzīves vietām uz Bērzaini, ko samaksāja attiecīgās Vācijas zemju
valdības. Vēl tā paša gada septembrī DV R-Vācijā valde mītnei
deva nosaukumu „Daugavas Vanagu invalidu mītne Bērzaine”.
Pieņēma pirmo pārvaldnieku, izstrādāja mītnes noteikumus, iecēla
komisiju, kas izraudzītu iemītniekus, pieņēma laukstrādnieku un
dārznieci ar mēnešalgu un brīvu dzīvokli.
Pirmie iemītnieki Bērzainē ieradās 1953. g. februārī. Tomēr
telpu atbrīvošana no vācu īrniekiem ieilga, un tikai 1955. g. no¬
bembrī Bērzaini atstāja pēdējais vācu īrnieks.
Jau pirmajās dienās Bērzainē saņēma daudz dāvinājumu: glez
nas, grāmatas, tautiskus izstrādājumus u. c. Anglijas vanadzes dā
vāja skaistu viesu grāmatu. Bērzaini apciemot sāka citu zemju
latviešu vadītāji darbinieki: sūtnis K. Zariņš, Dr. M. Valters, māc.
A. Klaupiks, arī dzīves Vācijā vadītāji — archibīskaps Dr. T.
Grīnbergs, bij. sūtnis O. Voits un daudzi citi. Bērzaines telpas
grezno daudzi mūsu izcilo mākslinieku darbi, bibliotēka ir otra
lielākā pēc Minsteres ģimnazijas bibliotēkas, ar pāri par 1000
grāmatām.
Lai īstenotu iecerētos projektus un varētu izvietot lielāku inva
lidu skaitu, jau 1953. gada martā slēdza līgumu ar architektiem
par jaunas ēkas projektu. Bet tā paša gada septembrī Freiburgas
celtniecības valde projektu noraidīja. Pilsētas valde piedāvāja ap
maiņas objektus ārpus pilsētas, ko DV nepieņēma, jo tie bija ne¬
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piemēroti. DV iesniedza pārsūdzību tiesā, bet tiesa to noraidīja.
Freiburgas pilsēta panāca, ka Bērzaini 1955. gada 30. martā pa
kļāva dabas aizsardzības likumam, un tā visi plāni par Bērzaines
izveidošanu bija jāatmet. Ar šo aizliegumu reducēta Bērzaines vēr
tība, kas starplaikā daudzkārt pieaugusi. Visu laiku DV vadība mek
lēja otru īpašumu Freiburgā vai tās tuvumā, lai tomēr realizētu
plānus par lielāka invalidu skaita novietošanu mītnēs. Piemērotu
māju tuvumā neizdevās atrast.

DV Rietumvācijā valdes sēde Bērzainē 1954. gada 8. maijā. No kreisās, sēž:
Ž. Jansons, R. Ancāns un G. Odiņš, stāv: A. Mežals, V. Rēboks, K. Augst¬
kalns, V. Hāzners, A. Bērziņš un A. Zaļinskis.

Celšanas aizliegumam un dabas aizsardzības likuma piemēro
šanai tomēr ir sava vēsture. Kad sākās invalidu uzņemšana Bērzai
nē, DV RV valde lūdza nodaļām pirmos kandidātus izraudzīt tā
dus, kas būtu spējīgi reprezentēt latviešu tautu šajā Švarcvaldes
tūrisma centrā. Visumā to arī ievēroja, līdz pirmajā uzņem
šanas pavasarī DV Hamburgas nodaļa atsūtīja kādu paklīdeni,
chronisku alkoholiķi Edgaru Mūrnieku, bijušo jūrnieku, kas ne
gadījumā bija zaudējis labo roku un vienu aci kaŗa laukā. Viņš
kādā jaukā rītā ieradās Bērzainē noskrandis, netīrs, bez apaviem
207

un veļas. Bērzainē viņu divas reizes apģērba par DV aprūpes lī
dzekļiem līdz atkal viss bija nodzerts, pašam no Bērzaines vienmēr
pazūdot uz vairākām dienām. „Kroni” visam viņš uzlika kādā svēt
rītā, kad, atgriezies no nakts gaitām, bija sācis ubagot Cēringenā
no baznīcā gājējiem dzeršanas vajadzībām, pie tam viņa izskats
vien jau bija nobiedējis gājējus. Kad naudas devēji lūdzēju nebija
apmierinājuši, viņš sasita kādu pudeli pret ielas krustojumā novie
totu krucifiksu un beidzot vēl rādīja sievietēm tādas savas ķermeņa
daļas, kādas atklātībā parasti nerāda. Protams, gadījumu ziņoja
Freiburgas un Breisgavas apgabala vadībai, garīdzniecībai, un šie
arī bija galvenie motīvi atturībai un pilsētas celtniecības valdes aiz
liegumiem. Katoliskajai Freiburgai notikums bija bijis par daudz.
Mūrnieku gan tūdaļ sūtīja atpakaļ uz Hamburgu, bet arī tas stāvokli
vairs nevarēja saglābt. Bija jāpaiet daudz gadiem iekām latvieši
atguva labo slavu Bērzaines apkārtnē. Tā viens paklīdis cilvēks
spēja sagandēt visas lielās DV ieceres. (Pēc dažiem gadiem E. Mūr
nieks Hamburgā mira.)
Freiburgas apkārtnē vairs nepastāvēja iespējas radīt lielāku inva
lidu centru, kur iekārtot darbnīcas, tā apstākļiem mainoties, DV
RV atzina, ka Bērzaine pārveidojama atpūtas mītnē.

Bērzaines dzīvojamā māja no pagalma puses. Tālumā redzama Freiburgas
pilsēta.
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Saskaņā ar šo atziņu 1954. gada 10./11. jūlijā delegātu sanāk
smē nolemts Bērzaini izveidot par invalidu atpūtas māju un atbal
stīt invalidus, kas vēlas iegūt savas ģimenes mājiņas vai dzīvokļus.
Bērzaini ik gadu izmanto 40 — 60 invalidu ģimenes, kuŗu
uzturēšanās tur līdz 2 nedēļām ir bez maksas, izņemot uzturu. Kaŗa
invalidi saņem arī ceļa naudu no savas dzīves vietas līdz Freibur¬
gai un atpakaļ. Bezprocentu aizdevumus līdz DM 5.000 savu īpa
šumu iegādei, ar atmaksu 8 gados, saņēmuši ap 100 invalidu, kop
summā DM 322.000. Aizdevumu saņēmēju starpā bijuši invalidi
arī no Austrālijas, Anglijas un Kanadas. DV CV ierosināja piešķirt
invalidiem ģimenes māju būvei pabalstus, bet aptaujā DV zemju
valdes izšķīrās dot tikai aizdevumus, lai neiztērētu Bērzaines kapi
tālu.
1954. g. un 1955. g. Bērzaines remontu un izbūves darbos pie
dalījās J. Zēgnera, J. Apīņa un M. Robiņa komandētās latviešu
darba vienības. Šai laikā veikti lielāki mājas remonta darbi, vistu
kūts un garāžu izbūve, ceļa labošana, kāpņu iekārtošana u.c. darbi.
DV organizācijai bija jāsedz tikai materiālu iepirkšanas izdevumi,
bet visu pārējo sedza amerikāņu armija.
1954. g. oktobrī DV R-Vācijā valde nolēma Bērzaines saimnie
cību izrentēt, lai atbrīvotos no algotā darba spēka — dārznieces un
laukstrādnieka. Pieteicās 9 kandidāti, no kuŗiem izraudzīja K. Vīn¬
akmeni, bet, viņam izceļojot uz Kanadu, rentēšanu 1956. g. martā
pārņēma S. Ruskulis. Līguma ilgums bija 12 gadi, kas vācu iestā
žu noteikts par minimālo laiku.
1956. g. 1. augustā daļēji nodega Bērzaines saimniecības ēka,
kuŗa bija apdrošināta, un DV zaudējumi nebija jācieš. Valde ēku
atjaunoja un jumtā papildus izbūvēja divistabu dzīvokli.
Starplaikā papildināts Bērzaines inventārs ar mēbelēm, klavie
rēm, traukiem u. c. piederumiem. Dārzā atjaunoja augļu kokus,
pie visiem ceļiem novietoja solus. Turpināti remonti, uzspodrinot
invalidu istabas, zāli, televīzijas istabu, balkonu un kantīni.
1958. g. beigās atpirka Oberles māju, kas pēc līguma celta uz
Bērzaines zemes, bet piederēja vienam no agrākajiem īpašniekiem—
Oberlem, ar tiesībām lietot 5000 kv. m. zemes un pašceltajā mājā
dzīvot līdz 1985. gadam, kad māja jāatpērk Bērzaines īpašniekam.
Zemes īrēšanas tiesības un divstāvu māju ar 2 trīsistabu dzīvokļiem
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atpirka par DM 25.000, un tā pārgāja DV īpašumā 1959. g.
1. janvārī. 1959. g. beigās šo māju ar 2 gruntsgabaliem, kopā
2080 kv. m., pārdeva par DM 90.533,27.
Bērzainē pašreiz dzīvo 11 kaŗa invalidu ar diviem ģimenes locek
ļiem, kāda kaŗa invalida atraitne ar diviem dēliem, kuŗas vīrs
mira Bērzainē, pārvaldnieks — 100% kaŗa invalids un rentnieks
ar pieciem ģimenes locekļiem, — kopā 23 personas.

Bērzaines kopskats no pagalma puses. Pa labi saimniecības ēka.

Protams, ka laika tecējumā, vairāk nekā 20 gados, Bērzaine
vairs nevar katra ērtības apmierināt, bet pieticīgam atvaļinājuma
pavadītājam tā to atmaksā ar savu klusumu, noslēgtību, plašo
dārzu un mežu un diženo skaistumu. Vēl šodien DV rīcībā ir apm.
55.000 kv. m. zemes platība, un ja arī abas ēkas ir zināmā mērā
nolietojušās, tad lielā cenu celšanās šo 20 gadu laikā devusi labu
līdzekļu ieguldījumu, ko pēc celtniecības aizlieguma solītās atcel
šanas sabiedrība varēs pati novērtēt.
DV vadība nepārtraukti visus šos gadus „bombardējusi” vācu
iestādes ar rakstiem par celtniecības aizlieguma atcelšanu, kas bija
un ir galvenais šķērslis kā Bērzaines tālākai izveidošanai, tā līdzek
ļu atsvabināšanai. Uz iesniegumiem DV R-Vācijā valde saņēmusi
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vairākas atbildes no dažādām vācu iestādēm, arī Virtembergas
ministru prezidenta, ka Freiburgas pilsēta izstrādā jaunu apbūves
plānu, kuŗā ietverta arī Bērzaine. Pēdējā—1972. g. novembŗa
Dienvidbādenes valdības rakstā paskaidrots, ka vēlākais 1974.
gadā jaunais apbūves plāns stāsies spēkā un ar to tiks atcelta dabas
aizsardzība Bērzainei.
Pašreizējās apbūves zemju cenas Freiburgā, Bērzaines rajonā,
ir apm. DM 150 par 1 kv. metru. Viegli aplēst, kāda cena, vēl
drusku paciešoties, varētu būt Bērzainei jau tuvākajā nākotnē.
Par Bērzaini vienmēr domā un kad laiks nāks, DV vadība lems,
bet jāšaubās, ka tā mēģinās koncentrēt vienā vietā invalidus, kas
28 gadus pēc kaŗa jau sen nodibinājuši savas ģimenes, iegādā
jušies savus īpašumus un veic gadiem ilgi ierastu darbu. Tie, kas
nekur nav atraduši sev mājas vietu, nebūs apmierināti arī kop
mītnē. Vienīgi doma par invalidu atpūtas mītni būtu apsveŗama
arī nākotnē.
Bērzaine līdz 1972. gada beigām DV organizācijai kopā ar zie
dojumiem ienesusi DM 462.509,22, bet izdevumi bijuši DM
370.873,45 Atlikumā uz 1972. gada 31. decembri invalidu nama
fondā bija DM 91.615,77.
DV invalidu mītne Bērzaine jau kopš paša sākuma bija mūsu
trimdinieku vienības simbols, arī Daugavas Vanagu gādības un
draudzības simbols un tāds arī paliks nākotnē. [1) DVM, 1955.
gada 6. n-rs. 2) A. Bērziņa raksts laikrakstā Latvija 1973. gada
31. martā. 3) DV RV valdes protokoli un financiālie pārskati.]

Daugavas Vanagu īpašumi un
saimnieciskie pasākumi
Daugavas Vanagu rosība saimnieciskā novadā vispirms izpau
dusies rakstītā vārda publicēšanā un izplatīšanā, kas turpinās visā
līdzšinējā posmā. Vēlākos gados sekojusi nekustamu īpašumu
iegāde un iekārtošana. Šāds stāvoklis un lietu attīstība ir organizā
cijai raksturīga: pirmā vietā garīgās intereses un vērtības, bet otrā
— materiālās vajadzības. Pēdējās tiešāk iezīmējas Jāņa Purapuķes
izteiktajās latviešu ilgās pēc sava kaktiņa, sava stūrīša zemes.
Idejiskajai ievirzei līdzās turējušās praktiskās darbības vajadzības.
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Ar publikācijām vispirmo soli bija spērusi DV Rietumvācijā
(centrālā) valde, četrdesmito gadu beigās izdodama rakstu krājumu
Daugavas Vanagi, kas piedzīvoja divus numurus. Tam uz pēdām
sekoja sākumā šaurāks izdevums — DV Biļetens, ko vēlāk pa
zīstam kā organizācijas oficiozu — DV Mēnešrakstu.
1948. gadā Londonā sāka darboties DVF grāmatnīca un ap
gāds invalida ltn. Edv. Alkšņa vadībā. Grāmatnīcā vēlāk strādāja
trīs darbinieki, un 10 nodaļās provincē bija grāmatu galdi. Tagad
grāmatnīcu DVF namā — 72 Queensborough Terrace, London,
W. 2. 3. S.P. — vada baltu filoloģe Terēze Lazdiņa, bet grāmatu
galdi pastāv 2 nodaļās. Grāmatnīca sedz visus savus izdevumus un
nes nelielu peļņu. Veicināta tieši latviskā rakstītā vārda un daiļ
amatniecības un mākslas priekšmetu izplatīšana. Minētajā gadā
DVF apgāds izdeva Ē. Žilinska brošūru „11. novembris” un A.
Grāmatiņa brošūru „Pulkvedis Oskars Kalpaks”. Vēlākos gados
apgāds izdeva arī 6 grāmatas, bet piecdesmito gadu vidū rosību
šai laukā pārtrauca. Tikai 1972. g. zemes valde publicēja jubilejas
grāmatu DVF 25 gados.
Lai informētu biedrus un citus interesentus par jaunajiem iece
ļotājiem svarīgiem jautājumiem, DV ASV valde piecdesmito gadu
vidū izdeva trīs brošūras — Ienākumu nodoklis, Kas katram jāzina
par Social Security un Kaŗaklausība ASV. Sešdesmitajos gados
ASV valde koŗu darbības sekmēšanai sāka izdot dziesmu un nošu
krājumus, kas līdz šim parādījušies četrās grāmatās (trīs vīru bal
sīm un viena sieviešu koŗiem, ko izdeva DV ASV kopā ar ASV
koŗu apvienību).
Plaša un labi izveidota grāmatnīca ir DV Kanadā valdei: 491
College St., Toronto, Ont. M6G 1A5, kas, piem., 1970. gadā bija
devusi 4.926 dol. peļņu. Grāmatnīcā darbojas arī dāvanu saiņu
(tautiešiem apspiestībā) sūtījumu nozare. Arī DV Norandas noda
ļai ir sekmīga grāmatnīca: 30 ”B” Avenue, Noranda, Que. DV
Kanadā valde savā laikā ieguva un iekārtoja spiestuvi un apgādu,
tajā ieguldot milzīgas pūles un prāvus līdzekļus. Šo pasākumu
1970. g. pārvērta par akciju sabiedrību Amber Printers and Pub¬
lishers Ltd., kuŗā DV Kanadā paturēja 50% akciju. Apgāds izde
vis daudz vērā liekamu grāmatu, to skaitā prof. Alekša Rubuļa
Latvian Literature (1964. g.). DV KV izdevusi vairākas skaņu
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plates, no kuŗām vispopulārākie un vēsturiski nozīmīgākie ir lat
viešu kaŗavīru dziesmu ieskaņojumi.
Jau trešo gadu desmitu DV Kanadā valde izdod laikrakstu Lat
vija Amerikā, ieskatīdama rakstītā vārda lielo nozīmi mūsu ļaužu
siržu saistīšanā darbam Latvijas brīvībai. Organizācijas nozaroju
mam Kanadā tas prasījis daudz uzmanības un prāvus materiālus
upuŗus. Kādus divdesmit gadus laikraksts iznāca divas reizes nedē
ļā, bet tagad reizi nedēļā ar 20 lpp. gaumīgā apdarē.
DV Anglijā piedalās Londonas Avīzes publicēšanā, kam izdo
tas jau gandrīb £1.000.
Organizācijas darbības izvēršana radījusi prasību pēc telpām,
pajumtes daudzajiem pasākumiem un rīcības izpausmēm, ar ko
tagad nešķiŗami saistās Daugavas Vanagu vārds. Šai ziņā zemju
saimes, biedri, labvēļi un darbinieki parādījuši ievērojamu entu
ziasmu, ziedojot darbu un līdzekļus, lai ieceres īstenotu. Allaž
bijis jāiesāk ar ļoti pieticīgiem ietaupījumiem vai ziedojumos iegū¬

DV Kanadā valdes grāmatnīcas daļējs skats ar ilggadējo vadītāju P. Ratnieku.
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tām summām, bijis uzmanīgi jāsaimnieko līdz dzēsti parādi. Tikai
tad varēja vieglāk uzelpot un brīvāk saimniekot. Sekmīgākie kā
skaita, tā ienesības ziņā izrādījušies organizācijas nekustamie īpa
šumi — nami un tajos iekārtotie klubi Anglijā, kur zemes valdei
Londonā ir divi nami, bet tādi ir arī 9 nodaļām. Šeit no īpašumiem,
kuŗu iepirkšanas parādi dzēsti, ziedo iemaksās zemes kopējam bu
džetam 4% no bruto peļņas; tā, piem., 1972. darbības gadā no
DVF budžeta L4.871 ienākumiem £1.515 bija devuši saimnieciskie
pasākumi. Citās zemēs ir citādi apstākļi, un viena vai otra iemesla
dēļ nav izdevības klubus (resp. bārus ar dzērienu pārdošanu un
spēļu automatiem) iekārtot, vai arī vietējo apstākļu ietekmē tie
nenes īstu peļņu. Anglijā klubi kā atsevišķs institūts ar saviem
statūtiem jāreģistrē vietējā tiesu iestādē, kas piešķiŗ attiecīgu li
cenci. Ar maz atšķirībām statūtos parasti par biedriem klubos
ieskaitīti visi DVF biedri, bet biedri-veicinātāji var būt arī nebiedri,
ieskaitot cittautiešus. Tā daudz gadījumos mūsu klubos ieplūst
prāvi līdzekļi arī no svešiem ļaudīm.

Par „Amber” spiestuvi paskaidrojumu ASV DV priekšniekam J. Utinānam
un P. Balodim (Toronto) sniedz „Amber” un LA vadītājs E. Treilons (kreisajā
pusē).
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Daugavas Vanagu nams Londonā.

215

Šo apskatu rakstot 1973. g. vasarā, organizācijas īpašumu skaits
pa zemēm ir sekojošs: Anglijā — 11, ASV 3, Austrālijā — 5
(Brisbenas un Pertas nodaļu, kā arī Adelaides „Sidrabenes” mītnes
gadījumā DV ir tikai daļēji attiecīgo objektu īpašnieki), Kanadā
— 2 un Rietumvācijā — 1 (Bērzaine, kam šai grāmatā veltīts
atsevišķs apskats). Kopskaitā, tātad, ir 22 īpašumi.
ANGLIJĀ, domājot par sava nama iegādes nepieciešamību,
jau 1949. g. rudenī līdzekļu krāšanai nodibināts DVF nama fonds,
kuŗā ieplūda £ 1.500. 1950. g. novembrī iepirka sešstāvu (ieskai
tot izbūvētus bēniņus un pagraba stāvu) mūŗa namu Haidparka
tuvumā — 72 Queensborough Terrace, London, W.2.3.S.P.
par
£ 11.00, bet papildām samaksājot £2.000 par mēbelēm. Parādu
dzēsa 1967. gadā. Namā ir DVF birojs un grāmatnīca, DVF
bibliografiskā un Londonas nod. bibliotēkas (ar apm. 5000 sēju
miem), Latvijas Atjaunošanas Komitejas Eiropas Centra un Lat
viešu Nacionālās Padomes Lielbritanijā biroji, Londonas Avīzes
kantoris, darbojas Londonas latviešu skola; ir zāle apm. 80 —
100 personām, telpas pastāvīgiem īrniekiem un pārnakšņotājiem.
Pagraba stāvā 1956. g. 1. oktobrī darbību sāka DVF klubs.
Rodoties retai izdevībai, iepriekš minētā nama aizmugurei piegu
lošo namu — 105 Bayswater Rd., London, W. 2. 3.S.P., par
£23.000 DVF nopirka 1968. g. sākumā. Tā ir divstāvu mūŗa ēka,
ar 14 istabām, plašu virtuvi, vannas istabām, kuŗu izmanto plašā
kai ēdamtelpai, pastāvīgiem īrniekiem un pārnakšņotājiem. Abi
nami savienoti ar eju, un tos apsaimnieko kā vienu pasākumu.
Pirmais pārvaldnieks bija LKOK Ludvigs Ādlers, bet kopš 1963.
gada pārvaldnieks un ekonoms ir Ādolfs Sīlis. Abu organizācijas
namu pašreizējā tirgus vērtība var būt apm. £150.000.
Bradfordas nodaļa savu namu — 5 Clifton Villas, Manningham,
Bradford, Yorks. — iepirka 1955. g. martā, par £2.000. Tā ir
divstāvu mūŗa ēka savrupmāju rajonā. Sešdesmito gadu sākumā
nodaļa izbūvēja jaunu, plašāku zāli ar 300 vietām un skatuvi.
Zāli vēlreiz paplašināja 1972. g. beigās, galā izbūvējot ērtas bāra
telpas. Namu izmanto latviešu skolai, klubam, vanadžu daiļamat
niecības novietnei, koŗu, tautas deju un teātŗa mēģinājumiem, sa
rīkojumiem, sanāksmēm un sporta nodarbībām. Vēl kārtojama
daļa tā parāda, kas saistās ar zāles paplašināšanu. Arī šī īpašuma
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vērtība ievērojami augusi. Nama iegādē lieli nopelni bija valdes
pr-dim J. Putniņam un loc. J. Līdakam. Kluba ilggadējs ekonoms
ir Ž. Muncis.
Līdsas nodaļas namu — 2/2a Mexborough Ave., Leeds, Yorks,
— 1956. g. rudenī sāka nomāt, decembrī iekārtojot arī klubu.
Tā ir divstāvu mūŗa celtne ar jumta izbūvi. Trīs gadus vēlāk, 1959.
g. oktobrī, šo namu iepirka par £4.000. Visu šo aktīvi veicināja
toreizējais valdes pr-dis S. Lindiņš. Parādu dzēsa jau 1961. gadā.
Nama pamatstāvā darbojas klubs, otrā stāvā ir zāle apm. 100
personām (tur novietota arī plašā bibliotēka) un virtuve; trešā
resp. jumta stāvā ir valdes istaba, vanadžu istaba ar viņu daiļ
amatniecības novietni un vēl telpas skolai. Nama apsaimniekošana
sekmīga. No uzkrātajiem līdzekļiem nodaļa devīgi atbalstījusi
daudz nacionālo un sabiedrisko pasākumu, sniegusi arī bezpro
centu aizdevumus citām nodaļām īpašumu iegādei. 1972./73. g.
nolemts par apm. £10.000 pirkt līdzšinējam namam piegulošo otru
namu, lai, abus savienojot, būtu plašākas telpas sabiedriskām un
latviešu skolas vajadzībām. Pēdējā dekadā izcili nopelni saimes
vadībā ir valdes pr-dim J. Pētersonam.
Halifaksas nodaļa namu 8 Lord St., Halifax, Yorks, trīsstāvu
mūŗa celtni pilsētas centrā, par £2.250 iepirka 1963. g. augustā.
Ar lielu brīvprātīgu darbu un ziedojumiem nodaļas biedri namu
izremontēja un piemēroja savām vajadzībām. Radās izdevība nama
aizmugurē piepirkt mazu gruntsgabalu un tā 1970. g. nodaļa uz
cēla zāli, kas piemērota mazāku sarīkojumu vajadzībām. Parādus
dzēsa ļoti īsā laikā, un vēlākos gados uzkrāti prāvi līdzekļi. Atbal
stīti daudzi nacionāli un sabiedriski pasākumi ārpus nodaļas darbī
bas loka, arī augstsirdīgi doti aizdevumi citām nodaļām mītņu
iegādei. Nama pirmajā stāvā ir kluba telpas un zāle, otrā — bibli
otēka, skola, virtuve, trešajā dzīvo daži īrnieki. Kaut nodaļā tikai
107 biedri, saimnieciskais pasākums tai palīdzējis kļūt gandrīz par
materiāli stiprāko nodaļu visā zemes saimē. Redzami nopelni ir
nodaļas vadītājiem darbiniekiem E. Miķelsonam, J. Liepiņam, A.
Kurzemniekam, P. Radiņam, A. Dzītaram un daudziem citiem.
Koventrijas nodaļa 1965. g. augustā iepirka 6 akru īpašumu
ārpus pilsētas — Priory Hill, Walston, nr. Coventry, Warwsh.
Tajā divas dzīvojamās ēkas un saimniecības ēka. Viena no tām
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— divstāvu mūŗa ēka, kuŗā telpas klubam, bibliotēkai, ēdamista
bai, kā arī dzīvojamās istabas. 1969./70. g. galvenajai ēkai piebū
vēja jaunu sarīkojumu zāli apm. 350 personām ar skatuvi, plašām
bāra un garderobes telpām. Īpašumu iepirka par £13.000, bet tā
vērtība sen daudzkārt augusi. No nodaļas tas prasījis milzīgu ilgu
gadu darbu, lai īpašumu izbūvētu un ienesīgi izmantotu. Lielākie
nopelni ir agrākajam valdes pr-dim Ž. Lieģim, arī O. Katvaram, E.
Krastam, E. Pličai u.c. Plašais īpašums paveŗ iespējas arī lielākiem
sarīkojumiem, un tā gadskārtējais Līgo vakars pulcina pat vairāk
nekā tūkstoš apmeklētāju. Īpašumam dots „Mūsmāju” nosaukums,
un tajā ir arī kādi desmit pastāvīgi iemītnieki — pensionāri, ku
iem, gaidāms, pievienosies vēl citi. Apsvērta doma par jaunas
ēkas celšanu pensionāriem. Vasarā mītni izmanto arī atvaļinājumu
pavadītāji.
Donkasteras nodaļas namu — 88 Kings Rd., Wheatley, Doncas¬
ter, Yorks. — iepirka 1969. g. rudenī par £2.650. Tas ir samērā
tuvu pilsētas centram, divstāvu mūŗa ēka. Talkās veikti remonti,
pārbūves un iekārtotas kluba telpas. Citas telpas kalpo bibliotēkai,
sanāksmēm un mazākiem sarīkojumiem. Visi pirkšanas parādi un
iekārtošanas izdevumi dzēsti apm. divu gadu laikā. Jau uzkrāti
līdzekļi, un donkasterieši devīgi atbalsta citu nodaļu īpašumu iegā
di, kā arī ziedo nacionālām un citām sabiedriskām vajadzībām.
Nodaļai, kuŗā tikai 45 biedri, pie tam visā pilsētā un tuvākajā
apkārtnē diezin vai būs pat simts tautiešu vispār, tas ir izcils
veikums. Neaizstājamu darbu darējuši nodaļas vadītāji darbinieki
— valdes pr-dis A. Freimanis ar dzīvesbiedri Austru, A. Blaus,
J. Kalniņš u.c.
Notinghamas nodaļa pie nama — 1a Standhill Rd., Carlton
Hill, Notingham, — tika tikai 1967. gadā, ar toreizējā valdes
pr-ža D. Čudara rosmi un brāļu Gunāra un Paula Tamsonu atbal
stu. Sākumā slēdza nomas līgumu uz 7 gadiem, bet 1972. g. sāku
mā saņemts piedāvājums namu pirkt īpašumā, ieskaitot divu
veikalu telpas apašstāvā; to arī jūnijā iepirka par £7.000. Nodaļa
ar mītnes iegādes nodomu nodarbojās jau no 1955. gada, krājot
arī līdzekļus. Iepirktā nama, divstāvu mūŗa ēkas, piemērošana
pašu vajadzībām prasījusi krietnu darbu, un vēl atlicis diezgan
darāmā, jo iestāžu lēnā formālitāšu kārtošana kavē līdzšinējo
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veikalu telpu izbūvi. Sākumā un tagad, lai taupītu līdzekļus, klubu
apkalpo brīvprātīgi talcinieki. Namā darbojas nod. grāmatu galds,
ko vada J. Osis.
Hadersfīldas nodaļa namu „Pajumte” — 1 Belmont St., Hud¬
dersfield, Yorks. — arī divstāvu mūŗa ēku, iepirka 1972. g., bet
iekārtošana turpinājās vēl 1973. g. Iepirkšanas cena bija £7.000;
ar aizdevumiem izpalīdzējušas nodaļas, kam pašu īpašumi izmak
sāti. Bija nodoms atvērt klubu, bet vietējās iestādes bija sevišķi
prasīgas ar visādiem priekšnoteikumiem, iekām piešķirtu licenci.
Vietā atzīmēt, ka Hadersfīldas nodaļa ir vispār mazākā visas orga
nizācijas mērogā, kas iegādājusies savu nekustamu īpašumu, jo
tajā tikai 43 biedri. Nodaļas vadība ar valdes pr-di J. Paegli cer,
ka namu un tā iespējas izmantos arī vietējo lietuviešu un igauņu
saime, kā arī citu tautu piederīgie.
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1973. gada 27. jūnijā savu īpašumu iegādājās ar DVF Boltonas
nodaļa. Īpašuma adrese ir — 340 Chorley Old Road, Bolton,
Lancs. Īpašuma vērtība £8.500.00. Tā ir savrupmāja, apkārt aug
koki un rozes. Ir arī samērā liels dārzs ēkas aizmugurē, kuŗā nodaļa
plāno ierīkot auto novietošanas laukumu. Māja ir divstāvu ar bē
niņu stāvu — divām labām istabām. Ir arī pagrabs. Apakšējā
stāvā tiks iekārtots bārs un virtuve. Augšējā stāvā būs sarīkojumu
zāle apm. 60 personām. Tur būs arī istabas valdei un vanadzēm.
Bēniņu telpā būs nodaļas bibliotēka un grāmatu galds. Iegādātā
māja ir ļoti labā stāvoklī, un mazā DVF Boltonas nodaļa ir lepna
un priecīga, ka tikusi pie sava īpašuma, kas jau tagad ir cēlis,
un jācer, ka arī nākotnē cels, nodaļas aktīvitātes.
AMERIKAS SAVIENOTAJĀS VALSTĪS vecākais īpašums ir
Milvoku apvienībai — 3307 W. Galena St., Milwaukee, Wisc.,
53208. Tā ir divstāvu mūŗa ēka ar izbūvētu pagrabu. Iepirkšanas
cena bija 20.000 dol., bet pašreizējā vērtība ap 25.000 dol. Namā
nekādu saimniecisku pasākumu nav. Otro stāvu izīrē, bet pārējās
telpas izmanto mēģinājumiem, sanāksmēm un mazākiem sarīko
jumiem; piem., 1960. g. telpas sabiedriskām vajadzībām izman
totas 230 gadījumos, bet vēlākos gados pat līdz 400 reizēm gadā.
Īpašuma iegādes vajadzību prasīja apvienības plašās rosmes un
daudzie pašdarbības pasākumi. Apvienību daudz gadu vada V.
Aparjods.
Demoinas apvienības 10 akru lauku īpašums Sauleskalns par
4.000 dol. iegādāts 1961. gadā un ir apm. 15 minūšu braucienā
no Demoinas pilsētas, upes krastā. Tajā izbūvētas dažas saimnie
cības ēkas un šautuve, bet to izmanto tikai vasaras mēnešos, kad
tur svin Jāņu sarīkojumu, rīko bērnu svētkus un nometņošanu.
Pastāvīgi tur neviens nedzīvo, tādēļ nav arī noteiktas adreses. Īpa
šums lielā mērā cēlis apvienības rosību. To bieži vien izmanto arī
lielākām sanāksmēm ASV vidienes apvienību apmērā, piem., vi
dienes šaušanas sacensībām u. c. vajadzībām.
Ņujorkas apvienība namu — 91 - 16, 43rd. Avenue, Elmhurst,
N. Y., 11373 — 1964. g. iegādāja par 15.000 dol., bet tā vērtība
pieaugusi līdz 25.000 dol. Tā ir divstāvu ķieģeļu celtne. Pēc iegā
des nams remontēts; tajā blakus mazākām telpām ir divas sarīko
jumu zāles, katra 90 personām. Darbojas grāmatnīca; telpas iz¬
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manto sēdēm, sapulcēm, sarīkojumiem. Brīvās telpas izīrē arī citu
organizāciju vajadzībām. Nama ilggadējs pārzinis bija apv. valdes
pr-dis J. Lācis, kuŗa ierosmē arī namu iegādāja. To izmanto ik
dienu, it sevišķi darbības sezonas mēnešos. Telpas iekārtotas gleznu
izstāžu vajadzībām, un tās ir gandrīz vai vienīgās Ņujorkā, kuŗas
izmanto latviešu mākslinieki. Ļoti rosīgas nama apsaimniekošanā
ir vanadzes. Augšējā nama zāle nodēvēta par ģen. Goppera zāli.
AUSTRĀLIJĀ — Adelaides nodaļas nams — 23 Clarks St.,
Wayville, 5034, S.A. — pirkts 1968. g. par 8.000 dol., bet vērtība
pieaugusi līdz 12.000 dol. Tā ir vienstāvu mūŗa ēka, kuŗā iekārtots
klubs un bibliotēka. Notiek referāti, biedru vakari. Nodaļai ir arī
260 pajas (ā 10 dol.) Latviešu nama kooperātīvā, Adelaidē.
Nodaļas apsaimniekošanā ir arī latviešu veco ļaužu mītne —
Sidrabene — 2 Shaftesbury Rd., Elizabeth Vale, 5112, S. A.
Īpašums ir uz DV Austrālijā valdes vārda, un visa šī projekta īste
nošana maksājusi 89.000 dol. To pārvalda komiteja, kuŗu 1973.
g. vadīja A. Skalde. 1 akra zemes gabalā, 22 jūdzes no Adelaides,
trīs posmos, laikā no 1963. — 71. gadam, uzceltas 4 dzīvojamās
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ēkas ar 18 dzīvokļiem, kā arī sarīkojumu ēka 70 personām. Treš
daļu līdzekļu celšanai deva Latviešu apvienība Austrālijā un DV
ziedojumu akcijas fonds, bet divas trešdaļas piešķīra valsts. Visas
celtnes ir vienstāva, ar betona - ķieģeļu sienām, koka grīdām un
asbesta - betona jumta segumu. Mītni lieto latviešu pensionāri. Sa
nāksmju ēku izmanto sarīkojumiem, tajā ir arī bibliotēka.
Melburnas nodaļas lauku īpašums Vanagi — Vanagi Drive,
Monbulk, 3793, Vic. — ir 28 jūdzes no Melburnas. Iepirkts par
2.500 dol., tagad tā vērtība ir 10.600 dol. Īpašumā ierīkots sporta
laukums un brīvdabas peldbaseins. To pret mazu atlīdzību izīrē
latviešu organizācijām un privātpersonām. Īpašuma saimnieks ir
LKOK kpt. Jēkabs Dzenis.
DV Melburnas nodaļa 1,5 akru zemes un vecu guļkoku ēku
ieguva 1965. gada septembrī. Sākās īpašuma sakārtošana tā, kā
parasti savās mājās saimnieko latvieši. 1966. gada 26. februārī īpa
šumu oficiāli atklāja un tur pirmo reizi plīvoja Latvijas karogs.
1969. gada 16. un 23. februārī iesvētīja Vanagu jaunceltni, kuŗā
ir sarīkojumu zāle un 4 mazākas istabiņas. Būvdarbus veica ar tal
kām. Strādāja amatu meistari un palīgi — kādi 43 vīri, nokalpojot
350 talku dienas.
Vanagu vecākā ēka nodēvēta seržanta Alfrēda Riekstiņa vārdā.
DV Melburnas nod. jaunākajā apkārtrakstā ievietots viņa foto
attēls. Serž. A. Riekstiņš Otrā pasaules kaŗā cīnījās austrumu fron
tē pret boļševikiem 19. divīzijas 44. pulkā. Par izcilu varonību
1944. gada Ziemsvētku kaujās Kurzemē viņš apbalvots ar Bruņi
nieku krustu. Izpildot speciālu uzdevumu, serž. A. Riekstiņš kritis
1957. gadā Sabilē un pēc nāves apbalvots ar DV nozīmi zeltā
(1962. gadā). Vanagu jaunceltne ir latviešu veco strēlnieku varoņa
plkv. Fr. Brieža nams. Pulkveža dēls Juris Briedis un ģimene dzīvo
Melburnā.
1971. gadā Vanagos sāka celt peldbaseinu, un 1973. gada 3.
februārī to pirmo reizi varēja izmēģināt peldētāji.
Vanagi ir bagātīgi „iekokoti”. No ciemiņiem nelaiķis plkv. A.
Krīpens (dzīvoja Sidnejā) 1966. gada 14. augustā iedēstīja pīlādzi,
kas pēc latviešu seniem ticējumiem māju aizsargā no ļauniem ga
riem. Dziedone Ludmila Sepe-Eše (Vācijā) 1966. gada 18. sep¬
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tembrī atstāja iedēstītu bērziņu, archibīskaps A. Lūsis (Kanadā)
1967. gada 2. maijā iedēstīja ozolu, majors V. Hāzners (ASV)
1967. gada 15. oktobrī — osi, plkv. A. Plensners (Zviedrijā) 1969.
gada 3. augustā — ozolu un prof. Elfrīda Karlsone-Bērziņa 1972.
gada 1. oktobrī — gobu.
Lai pilnīgāk izmantotu Vanagu zemi, 1969. gada 10. jūlijā
iestādīja 500 un 14. septembrī 100 priedīšu dēstu. Pagājušos Ziem
svētkos piemērotākie kociņi greznoja svētku telpas un papildināja
Ziemsvētku prieku kādās 150 ģimenēs. Kā ļoti patīkamu pārstei
gumu jaunajā mežā jau otro gadu var lasīt brūnās sviestbeciņas,
kas sagādā prieku lasītājiem un gardumu saimniecēm.
Ja jau ir tā, tad Vanagu mežā drīz rudeņos augs ari rudmieses,
kas Austrālijā redzamas priežu mežos, bet nekur citur. Mēs zinām,
ka Austrālijā Ziemsvētku eglīšu vietā izmanto priedītes. Jādomā,
ka Vanagu mežs prasa arī retināšanu, citādi var rasties tādas pašas
rūpes kā Holandē. Pēdējo gadu Ziemsvētkos tur dabas aizsardzī
bas līga ar plašām kampaņām mēģināja saglabāt tūkstošiem svētku
eglīšu: tās pārdodot ar visām saknēm, lai pēc Jaungada iedzīvotāji
eglītes varētu atkal iestādīt priekšpilsētu mežos. Izrādās, ka ļaudis,
īpaši bērni un jaunieši, ļoti labprāt atsaucas tādam aicinājumam.
No 1966. līdz 1972. gadam Vanagos notikuši dažādu latviešu
organizāciju 103 sarīkojumi un izbraukumi. To skaits vairojies
tieši pēdējos pāris gados.
Jau savā laikā, kad Vanagi tika iegādāti, valdīja doma, ka tur
varētu ierīkot veco ļaužu mītni. Apsveŗot visas iespējas, tomēr atzi
na, ka apstākļi nav sevišķi piemēroti. Tagad daži vecie kaŗavīri vieninieki izteikuši domu, ka savas pensionāru dienas labprāt pava
dītu tur kādā bungalovā, ja DV valde atļautu viņiem par pašu lī
dzekļiem tādus uzcelt. Šī ideja nav noraidāma, bet prasa sīkākas
pārdomas.
Vanagos ir seržanta A. Riekstiņa un pulkveža F. Brieža nams,
bet pāri visai 1,5 akru platībai it kā klājas Lāčplēša kaŗa ordeņa
kavalieŗa Jēkaba Dzeņa vārds, kuŗu DV Melburnas nodaļa sakarā
ar Vanagu iegādi, izbūvi un apsaimniekošanu nemūžam neaizmir
sīs.
Ir tā, kā kāds autors raksta jau pieminētajā DV Melburnas no
daļas apkārtrakstā: „Ar Vanagu īpašumu Monbalkā var lepoties
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visi Melburnas latvieši — vanagi un nevanagi. Mūsu plaušas ap
laudē, ja ļaujam tām kādreiz ieelpot Vanagu apkārtnes tīro kalnu
gaisu, un ausis neparastā uztraukumā uzņem turienes zvanu putnu
balsis.”
Melburnas DV nodaļai daži mirušie biedri atstājuši visai ievē
rojamus mantojumus (kustamus un nekustamus), kas daudz palī
dzējuši Vanagu pilnīgā izmaksā un izveidošanā.
Bez tam Melburnas latviešu namā telpu iekārtojusi DV nodaļa.
Tajā glabājas dokumenti un dažāds inventārs, notiek valdes sēdes
un mazākas sanāksmes, dubultkvarteta mēģinājumi un vēl citas ak
tīvitātes. Šo telpu izmanto arī pārējā latviešu sabiedrība skolas un
citām vajadzībām. Par telpu lietošanu DV nodaļa maksā īri.
Brisbenas nodaļa piedalās Latviešu nama sabiedrībā „Saule,
Ltd.”, kuŗai pieder sabiedriska ēka — 24 Church Ave., Buranda,
Qld., 4102. Īpašums pirkts DV nodaļas iniciātīvā un atklāts 1960.
g. 18. novembrī. Ir zāle sarīkojumiem un blakus telpas skolai.
Sabiedrības pēdējā bilance ir 2.134 dol.
Pertas nodaļai bija zemes gabali 2.106 dol. iepirkšanas vērtībā.
Cels Pertas latviešu sabiedrisko centru, kuŗā DV nodaļa būs līdz
īpašniece. Centra adrese: Lot 40, Cleaver Terrace, Rivervale, W.
A., 6103.
Savus zemes gabalus DV Pertas nodaļa pārdeva par 6.000 dol.
pēc tam pavisam Pertas latviešu centrā ieguldot ap $16.000.
Šī summa vēl var palielināties. Viss celtniecības projekts izmak
sās ap $70.000. Pēc īpašuma izmantošanas sākuma paredzēts, ka
DV Pertas nodaļa ik gadu maksās arī īri. Pašreiz ir līgums uz pie
ciem gadiem par īres lielumu $600 gadā. Jaunais latviešu centrs
jau izveidots tiktāl, ka 1973. gada 31. augustā un 1. septembrī
DV nodaļa tajā varēja sarīkot savus gadasvētkus.
KANADĀ — DV Toronto nodaļas namu — 125 Broadview
Ave., Toronto, Ont. M4M 2E9 — iepirka 1967. gada 30. augustā
par 58.000 dol., ar zemes platību 141 pēdu un 6 collas gaŗumā un
45 pēdas platumā. Namam ir trīs stāvi.
Pēc plašākiem iekštelpu pārbūves darbiem namu sāka izman
tot 1968. gada sākumā. Pagraba stāvā, ar 2048 kvadrātpēdu pla
tību, ievietojās DV Kanadā valdes spiestuve un laikraksta Latvija
Amerikā redakcija.
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Pirmajā stāvā ir sarīkojumu zāle 1444 kv. pēdu platībā ar ne
lielu skatuvi un blakus telpām — virtuvi, bāru, bibliotēkas-lasīta¬
vas telpas un dāmu istaba. Zālē iekārtotas Kaŗavīru mūzeja vitrī
nas, kuŗās uzglabāti Latvijas valsts vēstures un latviešu kaŗavīru
priekšmeti un dokumenti. Zāli intensīvi izmanto kultūrāli sabied
riskiem pasākumiem, dažādu veidu sarīkojumiem, DV Kanadā vī
ru koŗa, nodaļas vanadžu koŗa Zīle, deju kopas Daugaviņa, DV
teātŗa Kanadā mēģinājumiem, šacha, novusa un citām sporta sek
cijām.
Otrā stāvā iekārtotas kluba telpas 1628 kv.-pēdu platībā ar
blakus telpām bāra noliktavai, virtuvei, garderobei un labierīcī
bām. Klubam ir atļauja dzērienu pārdošanai un silto un auksto
ēdienu izsniegšanai.
Pagājušajā gadā nama bēniņos izbūvēta telpa valdes sēdēm
364 kv.-p. platībā, atjaunots jumta segums un ielikti jauni logi, kas
kopā izmaksāja pāri par 11.000 dol. Pašreizējo īpašuma vērtību
lēš uz 75.000.00 dol.
DV Toronto nodaļas namā iekārtotā Kaŗa mūzeja vēsture ir
šāda:
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DV Kanadā priekšnieks Elmārs Krūka kādā no saviem vasaras
atvaļinājuma ceļojumiem uz rietumu krastu 1968. gadā bija ie
griezies Kalgarijā, Albertas provincē, apciemojot Ēriku Valteri,
bij. Latvijas Sarkanā Krusta priekšnieci Beļģijā, kuŗa kārtoja Cē¬
delgemas gūstekņu aprūpi, sevišķi interesējoties par gaisa izpalī
giem jauniešiem.
Ērika Valtere izteica vēlēšanos nodot Kanadas DV visus pa
teicības rakstus, zīmējumus, gleznas un kokā grieztu Latvijas ģer
boni, ko viņa saņēmusi pateicībā no bij. leģionāriem-gūstekņiem.
Minētajām mantām bij. sūtnis M. Valters pievienoja savus orde
ņus, foto albumus, retas un vērtīgas latviešu grāmatas, kā arī
Latvijas sūtniecības Beļģijā Latvijas karogu.
Iegūstot šādus vērtīgus priekšmetus, radās doma jaunajā DV
namā, Toronto, ierīkot Otrā pasaules kaŗa latviešu kaŗavīru pie¬
miņlietu krātuvi, saīsinājumā to nosaucot par Kaŗa mūzeju. Metu
tam izstrādājis mākslinieks Tālis Ķiķauka, un pēc tā izbūvētas 4
vitrīnas, kā arī iekārtots sienas albums. Priekšmetus vitrīnās izstā
dījis mākslinieks Kārlis Bērziņš. 1. vitrīnā parādīta gūstekņu dzīve
Cēdelgemā un Daugavas Vanagu organizācija. 2. vitrīnā — ģen.
J. Baloža foto uzņēmumi un Latviešu leģiona piemiņas standarts.
3. vitrīnā redzams Latvijas armijas virsnieku izejas tērps, kuŗu
mūzejam nodeva M. Freibergs, jostu un ordeņus dāvinot E. Smā¬
tei, bet cepuri Z. Eglītei. 4. vitrīnā glabājas Latvijas aizsardžu for
mas tērps, kuŗu dāvinājusi Rūdolfa Britāla dzīvesbiedre.
Sienas foto albumā, kuŗu izgatavojis O. Zvirgzdgrauds, redza
mi pēdējā kaŗa un DV dzīves skati, kā arī DV vadības foto uzņē
mumi.
1972. gadā DV KV nodeva Kaŗa mūzeju Toronto nodaļas va¬
nadžu pārziņā.
Montrealas nodaļas īpašums Ezerkalni, Mamton Lakes, Dales¬
ville, Que. Zemi dāvināja J. un V. Janitēni, tās vērtība ap 4.000
dol. Materiāliem ēkai no nodaļas līdzekļiem izlietoti 8.000 dol.
Pašreizējā īpašuma vērtība apm. 20.000 dol.
Pamatakmeni nodaļas namam lika 1969. gada 11. oktobrī, pie
daloties arī Latvijas konsulam Kanadā V. Tomsonam. Šim īpašu
mam, kas ir 55 jūdzes uz ziemeļiem no Montrealas, savu atbalstu
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ziedoja ducis nodaļas biedru, piedaloties celšanas darbos, ziedojot
daudz līdzekļu un daudz brīvā laika. Mazā „būvgrupa” darbus arī
pabeidza, un jauno namu atklāja 1973. gada 15. septembrī. Na
mam izraudzīts „vārds” Dzintari.
Dzintari aptveŗ 3 akru platību, nams aizņem 1700 kv.-pēdas,
zāles lielums 28 x 28 pēdas, bez tam vēl namā ir divas istabas,
virtuve un citas telpas.
DV zemes valdei Kanadā vēl pieteikts dāvinājums pie Centen¬
nial ezera, ap 10 jūdžu austrumos no Grifitas ciema, pie Mada¬
vaskas upes. Zemi DV organizācijai Kanadā dāvina būvuzņēmējs
L. Sīpoliņš. Īpašums atrodas 207 jūdzes no Toronto, un dāvinātāja
vēlējums ir, lai zemi izmantotu DV biedru atpūtai un nodarbībām,
it sevišķi DV jaunatnes vajadzībām. L. Sīpoliņš arī izstrādājis izbū
ves plānu un izmantošanas iespējas. Ezers bagāts zivīm, tīru ūdeni
un plaši izmantojams ūdens sportam. L. Sīpoliņš solījis arī nepie
ciešamo materiālo atbalstu īpašuma izveidošanai.
Apskatu par DV saimnieciskiem pasākumiem beidzot, jākon
statē, ka neseno gadu gājumā to skaits uzrāda kāpjošu tendenci;
nekustamie īpašumi tiek arī izbūvēti, paplašināti. Vietumis bijis
tā, kā, piem., Toronto nodaļas gadījumā, ka vienu īpašumu pār
dod, lai iegādātos citu, kas labāk piemērots aktuālām vajadzībām.
Atsevišķi neminēts palicis Bostonas apvienības no veclatviešiem
1956. g. aprīlī nopirktais nams, kas maksāja 21.000 dol. Tas
starplaikā pārdots, un apvienība citu namu vēl nav iegādājusies.
Gandrīz vienmēr šeit bijis iespējams atzīmēt summu, par kādu
attiecīgais īpašums iegādāts, turpretim nav iespējams precīzi mi
nēt īpašumu pašreizējo (1973. g. jūlijā) tirgus vērtību, valūtas un
cenu nepārtrauktās svārstības dēļ, cenām vairumā rādot nepār
traukti kāpjošu tendenci. Centrālās valdes 1972. g. darbības pār
skatā organizācijas īpašumos un citās vērtībās 1973. g. 1. janvārī
ir DM 2.444.286.
Minētajā summā ieskaitīti vienīgi samaksātie vai daļēji samak
sātie īpašumi.
Beigu vārdā jānorāda, ka DV organizācijas ideju, mērķu un uz
devumu īstenošanai bez dedzīgām sirdīm, čaklām rokām vajadzīgi
arī līdzekļi. To iegūšana biedru maksu un ziedojumu veidā ar
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gadiem var sašaurināties, tādēļ rosība saimnieciskā laukā ir no
zīmīga. Kaut skaitliski mazāka, bet idejiski un materiāli stipra
saime spēj paveikt daudz. Savas mītnes arī būs viens no izšķī
rējiem noteikumiem, lai kādā vietā vēl tālu nākotnē spētu darboties
Daugavas Vanagu kopība.
Par Daugavas Vanagu īpašumiem plašu apskatu sniedzis izde
vums Archīvs XIII numurā (PBLA un Kārļa Zariņa fonda izde
vums, Melburnā, 1973. gadā).
(DV darbības pārskati, 1947—1973).
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II
DAUGAVAS VANADZES

Pēteris Aigars
DAUGAVAS

VANADZĒM

Jums vairīt nedienu un rūpes remdēt sokas,
Un laipnus vārdus teikt un brīvas dziesmas paust.
Un nesameklēt čaklākas vairs rokas,
Kas jaunus karogus spēj jauniem pulkiem aust.
Kaut gadi vētrainie jau lauza liepu dažu,
Dažs zobens atcirties, dažs avots gausāk plūst,
Jauns karogs aicinās, dos druvas dāsnu ražu
Un svētīs sirdis tās, kas cerēt nepiekūst.
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Marija Ķeņģe
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Marija Ķeņģe, dz. Ozoliņa, dzimusi 28. 3. 1905. g. Bauņu pag.
Pučurgas muižā, Valmieras apriņķī. Tēvs — lauksaimnieks, māte
— skolotāja.
Beigusi Tailovas ģimnaziju Rīgā, pēc tam Kaucmindes mājtu
rības semināru pirmajā izlaidumā 1924. gadā. Papildinājusies māj
turības institūtos Norvēģijā un Zviedrijā. No 1926. — 1942. ga
dam strādāja par skolotāju Latv. mājturības institūtā, bez tam
par lektori dažādos speciālos kursos un radiofonā. Sarakstījusi
vairākas grāmatas mājsaimniecības nozarē, publicējusi daudz rak
stu sieviešu žurnālos un laikrakstos. Piedalījās kā delegāte starp
tautiskos mājsaimniecības kongresos. Aktīvi darbojusies aizsardzēs.
Apbalvota ar Triju zvaigžņu ordeni un aizsargu apbalvojuma zīmi.
1944. gadā devās trimdas gaitās uz Vāciju — Meklenburgu,
pavadot vairākus mēnešus krievu okupācijas joslā, bet vēlāk nomet
nē Mellē, pie Osnabrikas, kur strādājusi sākumā par virtuves vadī
tāju, vēlāk labklājības darbinieci līdz izceļošanai uz Angliju 1948.
gadā. Tur strādāja sākumā privātā saimniecībā, vēlāk veco ļaužu
slimnīcā un kopš 1955. gada Latviešu mājā, Almelijā, par saim
nieci un labklājības darbinieci (Welfare officer). Anglijā kopš iz
ceļošanas piedalās latviešu sabiedriskajā dzīvē. 1949. gadā, DVF
valdes aicināta, sāka vanadžu komiteju (vēlāk kopu) organizēšanu
DV nodaļās. Sākot ar 1952. gadu, nepārtraukti līdz šim ievēlēta
DVF valdes locekle un vada vanadžu daļu kā arī dažus gadus
aprūpes un jaunatnes nozares. DV CV aicināta, no 1955. —
1967. gadam vadīja DV CV vanadžu nozari, bet kopš 1967. gada
ir visu vanadžu vēlēta vanadžu priekšniece un pilntiesīga DV
CV locekle. Par nopelniem organizācijā 1955. gadā apbalvota ar
DV nozīmi zeltā.
Ievēlēta LNPL (Latviešu Nacionālā Padome Lielbritanijā)
1952. gadā un 1955. gadā LNPL prezidijā, vēlāk kā vadītājas
vietniece vadot izglītības nozari, šos pienākumus, ar divu gadu
pārtraukumu, veic vēl līdz šim laikam.
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Latviešu sievietes līdzdalība un uzdevumi
Daugavas Vanagu organizācijā
Kad latviešu leģionāru gūsta laiks beidzās, tie izgāja trimdas
dzīvē pirmajā patvēruma zemē — Vācijā, sastapās ar citiem
tautiešiem, daži apvienojās ar ģimenēm un draugiem, citi turpi
nāja vientuļnieku gaitas. Arī brīvībā izkļuvušajiem svešos apstāk
ļos bija jāsastopas ar daudz grūtībām un problēmām, ko dažkārt
neiespējams vieniem atrisināt. Ne katrs šādos apstākļos varēja ie
kļauties: citam zuda spēki un izturība, cits, svešniecības un vien
tulības mākts, salūza fiziski un garīgi, cits novērsās no tautas ko
pības un sāka staigāt svešu tautu ceļus.
Drosmīgi, spējīgi un uzņēmīgi tautieši saprata, ka izkliedētajiem
latviešu spēkiem jāsaliedējas, gribai un centieniem jāatrod kopīgs
mērķis.
Tā gūsta apstākļos nodibinātā Daugavas Vanagu organizācija,
kaut citos apstākļos, atjaunoja darbību. Eksistences un dzīves cīņā
bijušie kaŗavīri nestāvēja vairs vieni. Palīdzīgu, draudzīgu roku,
padomu un atbalstu tiem sniedza viņu ģimenes locekļi, agrākie
un jaunie paziņas, draugi un citi tautieši.
Sākās izceļošana no Vācijas uz citām valstīm. Pirmās izceļošanas
akcijas pārveda daudz tautiešu — to starpā vairumā bijušos kaŗa
vīrus — no Vācijas nometnēm pāri Lamanšas kanālim uz Angliju.
Izceļošana notika pakāpeniski arī uz citām valstīm. Izceļot varēja
tikai gados samērā jaunākie un veselie bēgļi, vieni vai kopā ar
ģimenēm. Diemžēl, bija daudzi ar vairāk vai mazāk bojātu veselī
bu, kam bija jāpaliek Vācijā, bieži grūtos apstākļos. Pēc bezmērķa
dzīves nometnēs izceļotājiem darbs likās kā jaunas, labākas dzīves
sākums. Sīkstā latviešu daba nepadevās grūtumiem. Ar jaunu
enerģiju, sparu un uzņēmību tie pulcējās kopā un meklēja ceļus un
iespējas, kā palīdzēt nometnēs un slimnīcās palikušajiem cīņu
biedriem un citiem tautiešiem, kā arī viens otram patvēruma
zemēs. Tā saites trimdinieku starpā nepārtrūka.
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Bijušo kaŗavīru iniciātīvā dažādās patvēruma zemēs Daugavas
Vanagu organizācija sazarojās, auga un veidojās, piemēroti tau
tiešu vajadzībām un vietējiem apstākļiem un īpatībām.
Tā arī Anglijā nodibinājās Daugavas Vanagu Fonds, kas par
savu galveno uzdevumu sākumā ieskatīja palīdzības darbu grūt
dieņiem. Bet līdztekus aprūpes darbam organizācijā auga arī kul
tūrāli sabiedriskā rosme. Tā darbs paplašinājās, ietveŗot bez pa
līdzības darba vēl citus nacionāli nozīmīgus uzdevumus. Visās

Pirmais vanadžu salidojums Anglijā 1952. gadā. DV priekšnieks V. Janums
uzrunā dalībnieces. Sēž vanadžu vadītāja M. Ķeņģe un sanāksmes protoko¬
liste E. Mežale-Kursiete.

nozarēs radās vajadzība arī pēc latviešu sievietes līdzdalības un
darba rokām. Tā tas bija visās valstīs, kur DV organizācija uzsāka
darbību.
Latvju sieviete neskaitāmas reizes pierādījusi gatavību un māku
kalpot savas tautas interesēm. Tā bija Latvijas brīvības laikā, tā
grūtajā ceļā, atstājot dzimteni, tā ir tagad pašreizējās patvēruma
zemēs dzimtenes brīvības izcīnīšanas un palīdzības darbā tautie
šiem. Latviešu sieviete, ar ļoti maz izņēmumiem, nekad nav bijusi
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ieroču cilātāja vai dzīvības iznīcinātāja kaujas laukos. Svešs mūsu
tautai ir grieķu amazoņu vai vācu valkīru tips, vēl nepieņemamāks
komūnistu plintnieces tēls. Latviešu sieviete gan stāvējusi līdzās
latviešu kaŗavīram pat cīņu laikā, bet tikai kā sāpju remdinātāja,
atbalsta sniedzēja un uzmundrinātāja paguruma brīžos. Nereti
latvietes arī likušas savu dzīvību ķīlā zemes brīvības dēļ. Lai atce
ramies tikai ar Lāčplēša kaŗa ordeni apbalvotās Elzu Žiglēvicu un
Līnu Čanku.

Pirmā vanadžu kopa Vācijā. Uzņēmums izdarīts 1952. gada 8. maijā. Sēž
no kreisās: A. Balode, E. Buka, A. Akmentiņa, A. Koteļņikova, M. Murnika,
I. Dankere, K. Miķelsone, A. Līvena, M. Briede. Stāv no kr.: L. Vīksna,
A. Grieze, A. Jenkevica, M. Šalme, A. Prinkalne, B. Retiga, M. Tālberga.

Neatkarīgajā Latvijā latviešu sievietes sevišķu vērību pievērsa
dzīves pabērnu aprūpei. Pirmajos valsts pastāvēšanas gados, diem
žēl, to netrūka, jo kaŗš un naidīgas varas bija smagi postījušas
Latvijas pilsētas un laukus. Nodibinājās Sieviešu palīdzības korpuss
Rīgā un Liepājā, kuŗā iesaistījās daudz čaklu roku. Šo sieviešu
darbs mums pašreizējā sabiedriskā darbā ir labs paraugs. Lai
minam tikai Elzu Klaustiņu, ko DV organizācijā viņas darba no¬
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pelnu dēļ 1968. gadā ievēlēja par goda biedri, tāpat Alisi Osi Stundu, Irmu Dankeri un daudz citu.
Vēlākos laikos Latvijā izveidojās vēl citas sieviešu organizācijas
sevišķiem uzdevumiem. To starpā aizsardzes bija vistuvāk mūsu
kaŗavīru saimei. Tās pulcējās pie aizsargu organizācijas. Lai gan
ārējā parādībā aizsardzes ar savu stāju, uniformu un disciplīnu
līdzinājās militārai vienībai, viņu uzdevumos ietelpa tikai tādi orga
nizācijas atbalsta pienākumi, kas bija piemēroti sievietes dabai un
rokām.
Otrā pasaules kaŗa beigās mūsu tautai kā dzimtenē, tā svešajās
zemēs dzīves apstākļi bija tikpat grūti kā Pirmā lielā pasaules kaŗa
beigās. Atkal valdīja posts, neziņa un trūkums. Dzimtenē nekādu
organizētu nacionālu palīdzības darbu nevarēja izveidot okupā
cijas režīma dēļ. Trimdas valstīs, vismaz pirmajos gados, palīdzības
darbs bija starptautisko organizāciju ziņā. Tomēr nometņu laikā
jau radās nepieciešamība radīt tīri nacionālu palīdzības darbu,
kuŗā iesaistījās arī dažas sievietes. Kad nodibinājās Daugavas Va
nagu organizācija, pēc vadības aicinājuma, darbā sāka piedalīties
arī latviešu sievietes. Tas vispirms notika Anglijā. DVF valde,
1950. gada marta sēdē pārrunājot jautājumu par sievietes iesaistī
šanu organizācijā, nolēma, ka tā jāveicina un jāatbalsta un ar rakstu
aicināja Mariju Ķeņģi nākt talkā lietas noorganizēšanā un vadī
šanā, uzņemoties DVF mājturības sekcijas vadību. Sākuma doma
izveidot tikai mājturības un sabiedriskās audzināšanas sekciju bija
drīz vien jāatmet, jo, vispusīgi apsveŗot nākotnes uzdevumus, atzi
na, ka šādas sekcijas darbība tikai daļēji aptvertu tos uzdevumus,
ko latviešu sievietes var veikt nacionāli sabiedriskā darbā. Tādēļ
sievietes iesaistīšanu organizācijā veica uz plašākiem pamatiem,
apstiprinot M. Ķeņģi par referenti DVF valdē. Ar to bija likti
pamati plašākas, organizētas vanadžu kustības izveidošanai visā
DV organizācijā.
Pirmās organizējās sievietes Londonā, nolemjot jau pašā sāku
mā, darbību uzsākot, mainīt „dāmu komitejas” nosaukumu uz
„vanadžu komitejas”, kas nepārprotami norādītu uz piederību
pie DV organizācijas. Šo nosaukumu 1960. gadā mainīja uz „va
nadžu kopu” apzīmējumu. Redzot atsaucību, kāda bija pirmajam
vanadžu organizēšanās mēģinājumam, DVF valde publicēja aici¬
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DV priekšnieka plkv. V. Januma viesošanās Mineapolē 1962. g. 21. novem
brī. Minesotas vanadžu kopa saņem dāvāto karogu (Litenes aizsargu nod.
dāvināts M. Grudulei). No kr.: plkv. V. Janums, apv. pr-ks N. Rasiņš; karogu
pasniedz M. Grudule — saņem vanadžu kopas pr-ce E. Ādamsone.
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nājumu un mudinājumu latviešu sievietēm Anglijā pulcēties ap
DV organizāciju kopīgam darbam tautas labā. Aicinājumā starp
citu teikts: „Latviešu bijušo un nākošo kaŗavīru mātes, māsas,
sievas, meitas un līgavas, nestāviet nomaļus un negaidiet, kamēr
katru sauks vārdā. Darba un pienākumu ir daudz. Mūsu tautas
brīvība ir pirmā kārtā atkarīga no mūsu neatlaidības, mūsu dar
biem un upuŗiem savas tautas brīvības labā. Dievs palīdz tikai
tām tautām, kas gatavas pašas sev palīdzēt. Aicinām un mudinām
latviešu sievietes ņemt dalību DV organizācijā kā vanagu darba

DVF vanadžu salidojumā Volverhamptonā 1966. gada 14. maijā pirmo reizi
piedalījās arī vanadzes no citām valstīm. No kreisās: I. Valdmane (Zviedri
jas vanadžu pārstāve), M. Ķeņģe (DVF vanadžu daļas vadītāja), I. Hari¬
tonova (Volverhamptonas vanadžu kopas vad.), Dž. Birzgale (Vācijas va
nadžu pārstāve).

līdzveidotājas.” Aicinājumam bija panākumi un tā Londonas va¬
nadzēm sekoja sievietes citās vietās, un vanadžu kustība sāka vei
doties plašāk.
Vanadžu darbībai izvēršoties, radās nepieciešamība to saskaņot,
nodibinot sakarus atsevišķo kopu starpā un ar zemes valdi. Kad
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1952. gadā DVF biedru sapulcē valdē ievēlēja arī M. Ķeņģi, valde
tai uzdeva izveidot un vadīt vanadžu nozari. Vēlāk vanadžu noza
ri pārdēvēja par vanadžu daļu. Vanadžu daļa cieši sadarbojās ar
aprūpes un kultūrālo daļu, kopīgi veicot praktisko aprūpes un
sabiedriski kultūrālo pasākumu un darba organizēšanu. Veiksmī
gākai vanadžu kopu sadarbībai 1968. gadā DVF vanadzes izrau
dzīja par novadu vanadžu pārstāvēm un palīdzēm daļas vadītājai
Vēru Rulliņu, Austru Liepiņu un vēlāk Zentu Lazdiņu. Šis izkār
tojums veicināja vēl rosīgāku un lietderīgāku DVF vanadžu kopu
darbību.
Ar DV CV 1955. gada 12. aprīļa sēdes lēmumu DV CV izrau
dzīja, aicināja un apstiprināja, sākumā par referenti, vēlāk par
vanadžu nozares vadītāju Mariju Ķeņģi, ar uzdevumu iedzīvināt,
rosināt un saskaņot vanadžu darbību visas DV organizācijas mē
rogā.
Vēlāk DV CV sēdē Čikāgā 1966. gadā lēma, ka DV CV vana
džu nozares un visu zemju vanadžu vadītāja resp. vanadžu priekš
niece kopīgi jāievēl visām zemju vanadzēm un ievēlētā persona
ir pilntiesīga DV CV locekle. Pārvēlēšanas notiek pēc īpašas vēlē
šanu instrukcijas ik pēc trim gadiem. Šajā amatā 1967. gada
oktobrī ievēlēja Mariju Ķeņģi, arī atkārtoti vēl divās sekojošās
vēlēšanās. Vanadžu priekšniecei un DV CV vanadžu nozares
vadītājai ir svarīgs uzdevums uzturēt kontaktu ar visu zemju vana
džu saimēm, atbalstīt, padomēt un veicināt viņu darbību. Perso
niska tikšanās notikusi vairākos apciemojumos pie Kanadas vana
dzēm (1958., 1966. un 1971. gadā), ASV vanadzēm (1966. gadā),
Vācijas un Dānijas vanadzēm (1960. un 1970. gadā) un Zviedrijas
vanadzēm (1968. gadā). Tādā pašā veidā notiek vanadžu draudzīgi
apciemojumi, apceļojot citas valstis vai piedaloties citu zemju
vanadžu salidojumos vai kādos svētkos. Vanadžu tikšanās nostip
rina draudzības saites, dod ieskatu citu saimju darbā un darbības
apstākļos, kā arī ietekmē vanadžu rosības kāpināšanu dažādās
valstīs.
Tāpat kā Anglijā, arī citās valstīs atsevišķas sievietes vai mazas
grupas piedalījās DV organizācijas darbā ap 1950. un 1952. gadu,
bet apvienojās organizētai darbībai, sākot ar 1955. gadu. Tā ASV
1955. gada kopsapulcē Čikāgā atzina nepieciešamību izveidot
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E. Rodze-Ķīsele viesojās pie Pertas vanadzēm 1969. gada novembrī, atceļā
no Bangkokas, pēc piedalīšanās Pasaules pretkomūnistiskās līgas konferencē.
No kreisās: I. Plūce, R. Bērziņa (kopas priekšniece Rietumaustrālijā), E.
Rodze-Ķīsele un kopas sekretāre E. Āboliņa - Collie.

organizētu vanadžu darbību. Tur tad zemes valdē 1959. gadā sāka
darboties pieaicināta vanadžu referente Verēna Freija, kuŗu 1961.
gadā ievēlēja par ASV vanadžu priekšnieci. 1970. gadā viņu
nomainīja Anna Tīdemane. Viņai par palīdzi un jauno vanadžu
referenti 1972. gadā vanadzes savā salidojumā ievēlēja Anitu
Utināni.
Kanadā 1957. gadā zemes valde pieaicināja vanadžu referenti
Mirdzu Gruzīti, vēlāk Ilgu Breikšu, bet 1962. gadā sāka darboties
vanadžu vēlēta valde trīs personu sastāvā. Pirmo vanadžu valdi
vadīja Ilga Breikša, viņas vietniece bija Svetlana Treilone, vēlāk
Monika Jonāne. Sākot ar 1964. gadu, Kanadas vanadžu vadītājas
pienākumus uzņēmās Monika Jonāne.
Austrālijā 1957. gadā zemes valdē uzsāka darbību sākumā
pieaicināta, vēlāk vanadžu ievēlēta, vanadžu pārstāve Vilma Kal¬
derovska, 1960. gadā Ārija Kārkliņa, pēc tam Irma Sakne, Anna
Neilande, Irma Dance, Marta Bagun-Bērziņa un 1973. gadā Elga
Rodze-Ķīsele.
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Latvijas sūtniecības Londonā lietvedis T. V. Ozoliņš uzrunā Anglijas vana
dzes 20 gadu darbības atcerē Almelijā 1970. g. 30. maijā. Kreisā pusē stāv
LNPL priekšsēdis A. Abakuks, M. Ķeņģe, DV priekšnieks V. Hāzners un
visa DVF valde.

Vācijā, ievērojot sapulces norādījumus un atzīstot vanadžu darba
nozīmi, zemes valde 1967. gadā nodibināja vanadžu nozari, pie
aicinot par tās pagaidu vadītāju Annu Lēmani ar uzdevumu iedzī
vināt un aktīvizēt vanadžu darbību Vācijā. Vēlāk vanadzes A.
Lēmani ievēlēja amatā, bet pēc īsa laika, 1968. gadā, viņu nomai
nīja Tamāra Gūtmane.
Zviedrijā par vanadžu lietu kārtotāju 1966. gadā zemes valdē
darbojās Irma Valdmane, vēlāk Milda Grosa, bet 1972. gadā
Anita Pāvule. Citās zemēs, kur vanadžu skaits ir mazs, vanadzes
nedarbojas patstāvīgi, bet ieslēdzas nodaļas darbā, pieaicinātas
dažādiem uzdevumiem vai pildot vēlētas valdes locekles pienāku
mus.
DV CV 1959. gada sēdē Londonā apstiprināja par vanadžu
darbību organizācijā sekojošus atzinumus un lēmumus: „Atzīstot
sievietes svarīgos pienākumus un atbalstu kopīgā darbā un augsti
vērtējot (DV) vanadžu veikto darbu, DV CV atzīst vēlamu šo
darbu vēl paplašināt un tā sekmēšanai aicināt iestāties DV orga
nizācijā vēl jaunas vanadzes. Aicināt darbības labākai izveidošanai
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visās DV zemju valdēs izveidot vanadžu nozari. Uzdod DV CV
vanadžu nozares vadītājai izstrādāt vadlīnijas vanadžu darbam
visas DV organizācijas mērogā.”
Vanadžu skaitam pieaugot un darbībai paplašinoties, bija nepie
ciešami noteikumi, nosakot vanadžu kopu darbības apjomus, admi
nistrātīvo izkārtojumu, attieksmes ar nodaļu un zemes valdēm.
Londonas vanadžu pirmajā informācijas rakstā jau lasāmi norā
dījumi par vanadžu komiteju izveidošanu, sastāvu, uzdevumiem
un nodomiem: „Noorganizēt slimnieku apzināšanu un apmeklē
šanu, piedalīties nākošās DV mītnes iekārtošanā un izdaiļošanā
latviskā garā, uzņemties mājsaimniecisko un izdaiļošanas jautājumu
izkārtošanu nodaļu sarīkojumos, rūpēties par līdzekļu vairošanu
DV mērķu sasniegšanai un uzdevumu veikšanai, iesaistīt un iein
teresēt jaunatni palīdzības un sabiedriskā darbā, sekmēt un veicināt
vanadžu kultūrālo prasību apmierināšanu, sadarboties ar citām
nodaļām, sekcijām un grupām”, un šajā darbā „aicināt katru ap
zinīgu sievieti, kas grib ziedot savus spēkus, zināšanas un māku

Viesos pie Minsteres vanadžu kopas Vācijā 1970. g. maijā. Sēž no kreisās:
A. Alužāne, V. Bērziņa, V. Abakuka (kopas pr-ce), M. Ķeņģe (Daugavas
vanadžu priekšniece), T. Gūtmane (DV RV vanadžu pr-ce). Stāv otrā rindā:
V. Būmane, V. Kristovska, V. Januma, M. Valtere, O. Trauciņa, L. Balode.
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savu tautiešu atbalstam, savas dzimtenes atkaŗošanai un tās nākot
nes labad.” Šie uzdevumi palikuši vanadžu darbības pamatos vēl
šobaltdien, tikai vēl paplašināti, papildināti saskaņā ar laika pra
sībām.
Kad bija izstrādāti pirmie noteikumi vanadžu komiteju darbībai
DVF, tos 1951. gadā biedru sapulcē pieņēma, papildinot vēl ar
norādījumu, ka vanadzēm jāveic arī propagandas darbs Latvijas
vārda un latviešu taisnās lietas populārizēšanai, uzņemot arī saka
rus un uzturot draudzīgas attieksmes ar mūsu kaimiņvalstu un
cittautu sieviešu organizācijām.
DVF vanadžu pirmie darbības noteikumi ņemti par pamatu
vanadžu organizētas darbības uzsākšanai arī citās patvēruma ze
mēs. Šos noteikumus ņēma arī par pamatu, izstrādājot „Vadlīnijas
vanadžu darbībai DV organizācijā”. Projektu 1960. gadā apsprieda
Minsterē un iesniedza DV CV, kas to 1960. gada jūnija sēdē
Stokholmā apstiprināja. Noteikumi stājās spēkā pēc izsludināšanas
DVM tā paša gada septembrī. Ievērojot šīs vadlīnijas praksē,
izrādījās, ka laika tecējumā bija nepieciešami nelieli grozījumi un
papildinājumi. Pārkārtotās „Vadlīnijas vanadžu darbam DV orga
nizācijā” pieņēma 1971. gada DV CV sēdē Toronto un izsludināja
DV CV apkārtrakstā.
Vanadzes ir viena no lielākām latviešu organizētām sieviešu vie
nībām brīvajā pasaulē. Tās blakus saviem pienākumiem kopās,
vietējās nodaļās vai apvienībās veic arī daudz kopīgu uzdevumu,
atbalsta un veicina latviešu saimju nacionālos pasākumus un pie
nākumus.
Pašreiz vanadzes darbojas organizēti piecās valstīs, apvienojoties
74 kopās, no kuŗām Anglijā darbojas 19, ASV — 21, Austrālijā
— 8, Kanadā — 17 un Vācijā — 9. Bez tam 16 vietās dažādās
valstīs, kur vanadžu skaits nav liels, DV nodaļu valdēs darbojas
vanadžu pārstāves - sakarnieces.
Vanadžu skaits kopš dibināšanas visu laiku audzis. Pirmo reizi
DV CV pārskats par visām zemēm, kuŗās darbojas DV organizā
cija, deva iespēju konstatēt, ka 1959. gadā no 8272 DV organizā
cijas biedriem 1425 bija vanadzes. 1972. gada 1. janvārī no 9233
DV biedriem vanadzes bija 2378, bet 1. 1. 1973. gadā no 9300
biedriem vanadzes jau bija 2477.
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Daugavas vanadžu globālā salidojuma dalībnieces 1971. gada jūlijā Toronto.

Vanadzes daudz vietās savā darbā varējušas ieinteresēt un ie
saistīt arī sveštautietes, DV organizācijas locekļu dzīvesbiedres,
kuŗas vairākās vanadžu kopās aktīvi darbojas.
Vienības izcelšanai vanadzes vienojās organizācijas sanāksmēs
nēsāt melni- baltu tērpu. Šo ideju ierosināja un pirmās iedzīvināja
Kanadas vanadzes savā salidojumā Toronto 1963. gadā, pieņemot
Hamiltonas vanadzes A. Robežgruntnieces metu. Tam vēlāk pie
vienojās citu zemju vanadzes. Vanadzes ASV kopš 1961. gada bija
nēsājušas no Kanadas vanadzēm atšķirīgu tērpu, bet vēlāk pievie
nojās kopīgajam atzinumam.
Darbības problēmu pārrunāšanai, atrisināšanai un izlemšanai
vanadzes pulcējas gan vietējās sanāksmēs, gan palaikam lielos sa
lidojumos, kur savstarpēji iepazīstas, nodibina draudzīgus sakarus,
apmainās darba pieredzē un izlemj nākošās darba gaitas. Līdz
1973. gadam bijuši 80 vērtīgi vanadžu salidojumi. No tiem Angli
jā, sākot ar 1952. gadu, — 16, ASV, sākot ar 1959. gadu, — 19,
Austrālijā, sākot ar 1957. gadu, — 15, Kanadā, sākot ar 1955.
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gadu, — 2 1 , Vācijā, sākot ar 1967. gadu, — 6, Zviedrijā, sākot
ar 1966. gadu, — 3. Salidojumi lielā mērā veicinājuši vanadžu
rosīgāku darbību.
Pirmā globālā vanadžu sanāksme notika 1971. gada 30. jūnijā
Toronto, otro globālo DV dienu un DV CV darba sēdes ietvaros.
Tajā piedalījās vanadžu pārstāves no piecām valstīm, lielā vienprā
tībā pārspriežot savas darbības vēlamās un nevēlamās parādības.
Pēc sanāksmes DV CV iesniedza vanadžu ierosinātus atzinumus,
kuŗus DV CV pieņēma un publicēja. Šiem atzinumiem pievienojās
visu zemju vanadzes vēlākos vanadžu salidojumos, iestājoties par
to īstenošanu, ietelpināšanu un ievīšanu savos daudzveidīgā darba
plānos.
Pieņemtie atzinumi ir šādi:
1. Daugavas vanadzes ir DV organizācijas sastāvdaļa un tāpēc
par DV vienības stiprināšanu un saglabāšanu jārūpējas visām
vanadzēm.
2. Daugavas vanadžu uzdevums un pienākums ir veicināt un at
balstīt DV organizācijas idejas, mērķus un darbību, ieslēdzoties
visu to nozaŗu darbos un uzdevumos, kur sievietes iejūtība,
izpratne, zināšanas un māka ir piemērota un nepieciešama.
3. Sekmīgākas darbības veikšanai vanadzēm savās kopās ir jāpa
nāk labs administrātīvais izkārtojums un lietderīgs darba sada
lījums, izraugot katrai nozarei vai īpašam uzdevumam atbil
dīgu lietu kārtotāju.
4. Daugavas vanadzēm jāpanāk saskare un sadarbība ar citām
sieviešu organizācijām un grupām, kam līdzīgi uzdevumi un
mērķi, piem., draudžu dāmu komitejām, studējošo organizā
cijām u. c., kā arī sveštautiešu nacionālām un vietējām palī
dzības organizācijām (sevišķi baltiešu), kas nāk par labu mūsu
tautas centieniem.
5. Gādībā par darbības turpinātājām, vanadzēm neatlaidīgi aici
nāt latviešu sievietes, īpaši jaunietes, kā arī DV biedru sievas
sveštautietes iesaistīties un atbalstīt vanadžu darbu. Vēlams
izdot informācijas lapas par vanadžu darbu.
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6. Uzturēt un saglabāt latviski sabiedriski kultūrālo rosmi un
uzlabot savu sarīkojumu kvalitāti.
7. Iestāties par latviskuma saglabāšanu ģimenēs un sabiedrībā.
Sekot pareizai latviešu valodas lietošanai, tautas tērpu gata
vošanai un valkāšanai.
8. Interesēties par latviešu tautas folkloru, paražām. Iepazīstināt
un iedzīvināt to kopšanu ģimenēs un sabiedrībā.

Vairāku zemju vanadžu tikšanās DVF vanadžu salidojumā 1972. gada 3./4.
jūnijā Lesterā. No kreisās: V. Rulliņa (Anglijas ziemeļnovada vanadžu pār
stāve), V. Baltputne (Vācijas van. pārstāve), A. Pāvule (Zviedrijas van. pār
stāve), I. Nolle (Vācijas van. pārstāve), M. Ķeņģe (DVF vanadžu daļas va
dītāja), A. Liepiņa (Londonas vanadžu pārstāve), Z. Lazdiņa (Vidusanglijas
nov. vanadžu pārstāve).

Savus ierosinājumus, mudinājumus un aicinājumus vanadzes
pauž publicējumos presē vai DVM, kuŗa nodaļu „Vanadžu dzīve,
darbs un vērojumi” jau vairākus gadus vada Tonija Krūka.
Vanadžu saimē ir dažādu profesiju, paaudžu un sabiedriskā stā
vokļa pārstāves, kas darbojas kopā jau ilgi un bez saimnieciskiem
darbiem veic daudz pienākumu kultūrālā novadā. Viņas ir latviešu
sabiedriskās dzīves un kopīgu nacionālu pasākumu atbalstītājas,
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veicinātājas un līdzveidotājas ar atbildību par veiksmēm un ne
veiksmēm. Vanadzes ir rādījušas drosmi sākt darbu arī grūtos ap
stākļos, ierosmi, izdomu bagātību, rādījušas priekšzīmi un daudzos
gadījumos meklējušas iespējas un veidus, kā sekmēt organizācijas
uzdevumu un pienākumu veikšanu.
Daugavas Vanagu organizācijas vadītājas personas daudzkārt
apliecinājušas un atzinušas, ka vanadžu darbība organizācijā ir
nozīmīga un svētīga, un vanadžu kopas ir kļuvušas par neatņe
mamu un paliekamu daļu DV organizācijā.
Nenoliedzami, sabiedriskie pienākumi prasa daudz laika, ener
ģijas, pašaizliedzības, neatlaidības, izturības, uzņēmības un atteik
šanos no daudzām personīgām ērtībām, jo tie bieži vien jāveic
blakus eksistences nodrošināšanai, darba un ģimenes pienākumiem.
Tādēļ atzinīgi jāvērtē katra pozitīva darba darītāju, kas, nevērojot
grūtības, uzticīgi pilda sabiedriskos uzdevumus.
Ar nešaubīgu ticību mūsu tautas labākai nākotnei, vanadzes ap
ņēmušās un vienojušās rūpēties par jaunu darbu darītāju un mūsu
darba turpinātāju iesaistīšanu, vanadžu saimes stipruma un vie
nības saglabāšanu, cik ilgi vien būs vajadzīgs latviešu sievietes
darbs un ticība latviešu tautas stiprināšanai un saglabāšanai.
(DV vanadžu darbības pārskati, 1951—1972, DV archīvs.)
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Pēteris Aigars
VANADZĒM

SALIDOJOT

Vai varam saknes zemē viest
Tik naidīgā un vēsā?
Lai ģinšu pavards nenodziest,
Jums uguns jāiznēsā,
Jums liesmās ogles jāuzpūš,
Kam pelni pāri krājas,
Lai katra pagale kā mūžs
Ar otru sarunājas.
Jums jauni vārdi jāatrod,
Un zvaniem jaunas mēles,
Lai avots akai veldzi dod,
Ko sausums tukšu smēlis.
Jums jaunas dziesmas jāiesāk,
Ko negaiss neaizpūtīs;
Jums durvis jāveŗ tiem, kas nāk
Ar jaunu drosmi krūtīs.
Kaut neatgriezīsies, kas bij,
Kad vanags vajās kraukli . . .
Tiem Jāņu vainags jānovij,
Ko nākotne vēl audzē.
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III
DAUGAVAS VANAGU ORGANIZĀCIJAS
IDEOLOĢIJA UN TRADICIJAS
DV ORGANIZĀCIJAS GODA BIEDRI
DV CV APBALVOJUMI

Daugavas Vanagu organizācijas
ideoloģiskais darbs
Pirmā prasība par ideoloģiskā darba „reglamentēšanu” atskanē
ja no plkv. K. Lobes, kuŗš 1947. gada 15. oktobrī datētā vēstulē
aicināja izstrādāt organizācijas ideoloģiskā darba platformu. Par
DV tradiciju izstrādāšanu 1948. gada sākumā runāja DV amerikā
ņu joslas valdes loceklis K. Juvars, bet prasību pēc tām pauda
1953. gada martā DV valdes Austrālijā loceklis A. Bagun-Bērziņš.
DV delegātu sapulcē Augustdorfā 1950. gada 20. augustā pie
ņemts pirmais dokuments, kas parāda DV ideoloģiskos ceļus —
„Daugavas Vanagu organizācijas idejiskie pamati un darbība sve
šumā”. Vēlāk tas pausts DV CV vēstījumos, kuŗus izplatīja ne
vien rietumos, bet arī pārraidīja resp. nosūtīja uz okupācijas varā
esošo Latviju. (Šie vēstījumi lasāmi pirmās grāmatas pielikumos —
10., 11. un 12., kā arī satura citās vietās.)
Par pirmo ideoloģiskās nozares vadītāju centrālā valdē ievēlēts
K. Lobe, viņam seko V. Hāzners. Pēc tam par ideoloģiskiem jautā
jumiem runāts katrā CV sēdē, tos arī iztirzājot DVM slejās un
citos DV publicējumos. Jau 1955. gada CV sēdē, Augustdorfā,
nolēma izstrādāt noteikumus tradiciju ievērošanai DV organizā
cijā. Laika tecējumā tos sagatavoja CV izraudzīta komisija —
K. Augstkalns, V. Hāzners un A. Puķīte, projektu izskatīja visu
zemju DV valdes, un CV vadlīnijas tradicijām DV organizācijā
pieņēma 1969. gada 19./20. aprīļa sēdē Londonā. Šīs vadlīnijas
CV ieteica ievērot, cik iespējams.
Par DV ideoloģiskiem jautājumiem savus uzskatus vēl daudz
kārt pauduši G. Odiņš, jau minētie K. Lobe, K. Juvars, A. Bagun Bērziņš, K. Augstkalns, A. Puķīte, tad A. Bērziņš, V. Lagzdiņš.
E. Peniķis, E. Krūka, J. Frišvalds, F. Kursietis un daudzi citi. Un
ja šajos jautājumos DV organizācija palikusi stipra un izaugusi
liela, tad nopelni ir visiem vadītājiem darbiniekiem un mūsu ideo
loģijas un tradiciju paudējiem — DVM un citām DV publikā
cijām. (DV archīvs, DVB 24. n -rs, 1953.)
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TRADICIJAS DV ORGANIZĀCIJĀ
I Pamatprasība
Latviešu kaŗavīrs tūkstošgadīgajās cīņu gaitās ir radījis tradicijas, kuŗu
pamatā likta kaŗavīru varonība. Latviešu leģionāri šīs tradicijas no jauna
stiprināja kaujas laukos, kaŗa dūmos un ugunīs un to saglabāšanu un kop
šanu tālāk nodeva Daugavas Vanagu organizācijai, to dibinādami Beļģijā,
Cēdelgemā, 1945. gada 28. decembrī.
DV organizācijas darbībai izvēršoties pa visu pasauli, tradiciju pamatā
lika, tā saukto, Cēdelgemas garu, kas izpaudās brālībā un vienotībā. Lai
vienotība pastāvētu laiku laikos, tad DV organizācijas tradicijas prasa neļaut
izsikt tēvzemes mīlestības un varoņu garam, tāpat prasa atjaunot neatkarīgu
Latvijas valsti.
Mūsu tradiciju kopšanas kultam ir jāiet pāri DV darbības robežām un
mūsu darbības noteikumos un statūtos izraudzītajiem mērķiem un uzde
vumiem. Ap mums ir jāpulcina visa latviešu tauta svešumā, un mūsu darbī
bai ir jāatspoguļojas arī dzimtenē. Ap mums ir jābūt visiem, kam rūp Lat
vijas brīvība, gods un slava.
Mūsu organizācijai jābūt spēkavotam, no kuŗa visa latviešu tauta var
smelties spēku un izturību augt, dzīvot un strādāt tēvzemei un brīvībai.
Mūsu tradiciju kopšana pašos pamatos ir jānodod latviešu jaunatnei,
vispirms, cenšoties tajā izkopt drosmes, varonības, cīņas un tēvu zemes
mīlestības garu, goda prātu, taisnīgumu un nesavtīgumu.
Mūsu tradiciju formai ārēji ir jābūt vērienīgai, saistīgai un spējīgai ietek
mēt.
II DV organizācijas himna
DV organizācijas himna ir Lāčplēšu dziesmas divi panti
a) Še kopā mēs b i e d r i . . . un
b) Lai nelūko naidnieks . . .
III Brālības un vienotības izpausmes
DV organizācijas kopējā pazīšanas zīme ir DV nozīme. Tā nēsājama
obligāti visās DV sanāksmēs un pārstāvot DV organizāciju ārpusē (kur DV
pārstāvji ierodas kā viesi vai līdzīgā kapacitātē). DV nozīmes nēsāšana minē
tajos gadījumos obligāta arī vanadzēm un vanadzēniem.
Daugavas Vanagu organizācijas piederīgajiem vienotības dēļ būtu vēlams
uzrunāt ar Tu savas apvienības (kopas, nodaļas) biedrus. Tāpat ar Tu būtu
jāuzrunājas visiem attiecīgās zemes vai citu vietējo valžu locekļiem. Tas
pats attiecas uz DV CV locekļiem un visu delegātu sapulču delegātiem.
Vanadzes rīkojas līdzīgi (savos amata stāvokļos), bet vanadzēni, neatkarīgi
no minētā, visi uzrunā viens otru ar Tu.
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IV Kaŗavīru tradīciju dienas
DV organizācijas apvienībām (nodaļām, kopām) ir pienākums ik gadu
sarīkot kaŗavīru atceres dienas, kaut sanākot biedru vakaros vai izkārtojot
cita veida sanāksmes vai izdarības. Ir jāatceras:
1) Latviešu strēlnieku un Leģiona Ziemsvētku kaujas,
2) Kalpaka bataljona, Cēsu kauju norises un Leģiona diena.
3) Kurzemes diena (8. maijs).
4) Lāčplēšu svētki.
Visus minētos notikumus var apvienot arī divos atceres sarīkojumos —
vienu gada sākumā un otru gada beigās.
V Kopīgās svētku un atceres dienas
DV organizācijai ir jāpiedalās, parādot vislielāko atsaucību, Tautas sēru
dienas (14. jūnija) un Latvijas valsts proklamēšanas dienas atcerēs, ja tās
atzīmē citas latviešu organizācijas vai to apvienības. Ja to nedara citas
organizācijas, tad DV pašiem jāuzņemas iniciātīva šo dienu atzīmēšanā.
VI Daugavas Vanagu dienas
Lielākajās DV darbības zemēs rīkojamas atsevišķas Daugavas Vanagu
dienas. Šo dienu galvenajai programmas daļai ir jābūt DV JUNDAI, bet
tās nobeigumā jādemonstrē DV organizācijas kultūrālie un sabiedriskie
sasniegumi. Jārīko koŗu koncerti, teātŗa izrādes, tautas deju uzvedumi, gleznu
izstādes, referāti, sporta sacīkstes, it sevišķi šaušanas sacensības u.t.t.
JUNDĀ jāietveŗ šādas daļas:
1) Karogu parāde,
2) DV solījums,
3) DV ziņojums un jundas dziesmas (Dievs Kungs ir mūsu stiprā pils un
Latvijas valsts himna).
Jundas programmas projekts izstrādājams visām lielajām DV darbības ze
mēm iespējami vienāds.
JUNDAS kārtība:
1) Karogu parādes kārtība vēlama šāda:
a) Vispirms skatuvē (zālē) ienesami visu to valstu karogi, kurās dar
bojas DVorganizācija. Karogu ienešanas kārtība: pirmais tās valsts
karogs, kuŗā sarīkojums notiek, pēc tam visi pārējie alfabētiskā kār
tībā. Visi minētie karogi var būt novietoti skatuvē (zālē) arī iepriekš.
b) Otri (vai pirmie) ienesami DV un citu latviešu organizāciju karogi,
vispirms DV, tad pārējie.
c) Pēdējais ienesams DV tradiciju (kaujas) karogs. To ienesot, sarīko
juma telpā vēlams dziedāt DV himnu.
2) Tikko karogi savās vietās (pie tiem visu jundas laiku vēlams patu
rēt goda sardzi, t.i., bez karoga turētāja vēl vienu vai divus asisten
tus), jāatskaņo attiecīgās valsts himna, t. i., zemes, kurā junda notiek.
3) Pēc himnas nolasāms DAUGAVAS VANAGU SOLĪJUMS (sk.
DVM, 1966. g. 1. n -rā). Tā saturu attiecīgi var grozīt vai pārstrādāt,
atstājot negrozītu pamatdomu.
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4) Pēc solījuma nolasīšanas jundas vadītājs nodod ziņojumu vecākajam
(dienesta pakāpē) no klātesošajiem virsniekiem (vai izciliem Latvijas
vai latviešu tautas pārstāvjiem). Ziņojuma tekstā jāietver DV dar
bība Latvijas nākotnes labā un jāgodina cīnītāju saime visos laikos.
Teksts jāsacer uz vietas ziņojumu nodevējam, atbilstot sarīkojuma
laika apstākļiem.
5) Ziņojuma pieņēmējs pateicas par ziņojumu un pēc īsas uzrunas uz
aicina jundas dalībniekus nodziedāt abas — Latvijas valsts un baz
nīcas — himnas. (No Dievs Kungs ir mūsu stiprā pils . . . . sapro
tams, dzied tikai pirmo pantu).
6) Pēc šī ceremoniāla seko karogu iznešana pretēji ienešanas kārtībai.
Viss jundas ceremoniāls nedrīkstētu pārsniegt pusstundu. Ir jādara viss,
lai tas iespaidotu un radītu vajadzīgo svinīgumu.
Katrā ziņā pēc jundas ir vajadzīgs kāds mūzikāls vai cita rakstura (dekla
mācijas, runas koŗi vai tml.) priekšnesums, saprotams, atkal vērienīga sa
tura.
Jundu var izkārtot arī citādi, bet pamatā būtu liekams minētais ieteikums.
Katrai jundas formai ir jādod zināma režija. Pēdējā var izpausties diezgan
dažādā veidā, piem., karogu uznešanas (ienākšanas) izkārtojumos, karogu
salūtēšanā godināšanas (ziņojuma) laikā, nolasot solījumu vai himnu dziedā
šanas laikā.
Bezgala svarīga ir jaunatnes iesaistīšana visās praktiskās jundas izkārto
šanas lietās.
VII Apbalvojumi DV organizācijā
DV organizācijā pastāv šādi apbalvojumi:
1) Pateicības raksts. Izsniedz apvienības (nodaļas) par nopelniem attie
tiecīgās apvienības/nodaļas labā.
2) Goda raksts (attiecīgās DV darbības zemes valdes). Izsniedz zemes
valde par nopelniem attiecīgā zemē.
3) Centrālās valdes atzinības raksts. Izsniedz DV CV par nopelniem
organizācijas labā. Apbalvotā darbībai ir jāsniedzas pāri DV organi
zācijas ietvariem.
4) DV nozīme zeltā. Tas ir augstākais DV apbalvojums par nopelniem
izcilā nozīmē DV organizācijas, latviešu tautas vai Latvijas valsts
labā.
Visus minētos apbalvojumus var piešķirt arī personām, kas nav DV orga
nizācijas biedri.
VIII DV mirušo biedru izvadīšana
DV mirušo biedru izvadīšanas ceremoniāls būtu vēlams šāds:
a) Izvadot pēdējā gaitā aktīvos DV organizācijas biedrus kapos vai no
kapličas (apbedīšanas biroja), pie šķirsta nostatāma DV organizācijas
(apvienības/nodaļas/kopas) goda sardze ar apvienības/nodaļas karogu.
Ja aizgājušais DV biedrs ir bijis kaŗavīrs, tad tā šķirsts pārklā
jams ar Latvijas karogu. Karogs, pārklāts šķirstam, paliek līdz izva
dīšanai kapsētā.
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b) Ja mirušais DV biedrs ir bijis kaŗavīrs, tad tā izvadīšanas ceremo
niālā, cik iespējams, būtu jāatskaņo „Kaŗavīri bēdājās” motīvs, bet
izvadīšanas ceremoniāla nobeigumā, ja apstākļi atļauj, nodziedamas
vai nospēlējamas (atskaņojamas) jundas dziesmas — Dievs Kungs ir
mūsu stiprā pils un Dievs, svētī Latviju.
c) Uz visu DV biedru atdusas vietām, kur noteikumi atļautu, uzliekama
DV piemiņas zīme pēc DV CV pieņemtā parauga.
IX Tradiciju kopšana
Tradicijas var iegūt nozīmi un lielumu vienīgi tad, ja tās regulāri un neat
laidīgi kopj un rāda. Tām jāatbilst visām pamatprasībām, kas liktas DV
organizācijas darbības principos, uzdevumos un pienākumu pildīšanas izprat
nē. DV organizācija var augt un pastāvēt vienīgi tad, ja visi tās locekļi var
un grib saprast kalpošanas jēgu savai tautai un Latvijas nākotnei.
Daugavas Vanagi, sasauksimies!

Šīs vadlīnijas publicētas DVM 1967. g. 5. n -ra 60. lpp.

Daugavas Vanagu organizācijas karoga vēsture
Daugavas Vanagu centrālā valde 1952. g. 12. aprīļa sēdē Lon
donā, DV namā, par organizācijas karogu pieņēma Latviešu le
ģiona 32. pulka — plkv. Krīpena pulka karogu.
Šo karogu minētajam pulkam pasniegusi Liepājas pilsēta, Lie
pājas apriņķa pašvaldības un organizācijas kā pulkam, kas 1943.
gadā formējās Liepājas pilsētas un Liepājas apr. Virgas pag.
Paplakā, kā pulkam, kas sevi skaitīja par Latvijas armijas Liepājas
pulka tradiciju glabātāju un turpinātāju un saucās arī par 1. Liepā
jas pulku. Karogs darināts Liepājā. Karoga krāsas — Latvijas
valsts karoga krāsas. Karoga kātam piestiprināti 27 ģerbonīši. Aug
šējais no tiem pauž Liepājas pulka devīzi:
Tēvu zemes mīlestību
Mēs ar darbiem rādīsim.
Pārējos ģerbonīšos rakstīti to pašvaldību un organizāciju nosau
kumi, kas karogu pulkam pasniedza.
Karogu pulkam pasniedza 1944. g. 3. aprīlī Liepājā. Karogu
pieņēma pulka komandieris plkv. A. Krīpens, bet nodeva Liepājas
pilsētas galva P. Blaus un Liepājas apr. vecākais A. Mūrnieks,
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Daugavas Vanagu organizācijas, bij. 32. grenadieru pulka karogs.

piedaloties daudziem pašvaldību un organizāciju pārstāvjiem, kā
arī pulka delegācijai. Pēc pasniegšanas karogu nogādāja pie pulka,
kas tanī laikā atradās Opočkas frontē pozicijās uz līnijas Beloje
ezers, Chvoino ezers, Osterjec ezers.
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Līdz ar karoga saņemšanu pulkā atjaunoja Liepājas pulka kaŗa
vīru solījuma tradiciju, pēc kuŗas ikviens pulka kaŗavīrs, nometies
karoga priekšā ceļos, skūpstīja karogu un teica pulka devīzi:
„Tēvu zemes mīlestību mēs ar darbiem rādīsim!” Ar šiem vārdiem
šī kaujas karoga priekšā ir solījušies daudzi simti kaŗavīru. Daudzi
jo daudzi no tiem, doto solījumu pildot, ir savu dzīvību ziedojuši
par savu tēvu zemi — Latviju.
Kad vāciskā divīzijas vadība bija saņēmusi ziņas par šādu tra
diciju, to noliedza, bet arī pēc nolieguma karogs palika pie pulka.
Tas palika pie pulka smagā atkāpšanās gājiena laikā 1944. g. jūlijā
no Opočkas pāri Zilupei uz Lubānu, tāpat pulkam 1944. g. au
gustā pārceļoties no Latvijas uz Pomerāniju. Karogs izstaigājis
līdzi kauju gaitās Pomerānijas kaujās 1945. g. janvāŗa, februāŗa
un marta mēnešos, tāpat pulkam dodoties uz Šverīnu amerikāņu
armijas gūstā. Pulka karogs bija līdzi gūsta laikā, sākumā Putlosā
— Šlezvig Holšteinā, vēlāk Cēdelgemā — Beļģijā, kur 1945. g.
18. novembrī zem šī karoga pulcējās visi minētās nometnes latviešu
kaŗavīri Latvijas valsts svētku svinībās. Šis karogs, tātad, ir bijis
32. pulka cīņu liecinieks no Opočkas kaujas laukiem cauri Latvi
jai un Pomerānijai līdz Elbas krastiem.
Augustdorfā pie Detmoldas, Vācijā, 1952. g. 2. augustā šo ka
rogu plkv. Krīpens nodeva Daugavas Vanagu priekšniekam plkv.
Janumam lietošanai par DV organizācijas karogu, garā saistot šo
nodošanas ceremoniju ar Liepājas pulka gadadienu, 8. augustu.
Karoga glabāšanas vieta noteikta — Daugavas Vanagu nams Lon
donā.
Šim kaujas karogam būs liecināt ikvienam latvietim, ar kādu
tēvu zemes mīlestību Latvijas dēli ir gājuši cīņā par savu tēviju,
netaupīdami dzīvību un tā rādīdami darbiem savu tēvu zemes
mīlestību, lai Latvija būtu brīva.
Šim kaujas karogam būs atgādināt
zeme pašlaik nav brīva, ka tā smok
varas.
Šim kaujas karogam būs pulcināt
cīņai par tēvu zemi, lai tā kļūtu atkal

ikvienam latvietim, ka tēvu
zem varmācīga ienaidnieka
un mudināt latviešu vīrus
brīva.
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Šis kaujas karogs lai vieno Daugavas Vanagu saimi vienam
mērķim un vienam uzdevumam — Latvijas brīvībai.
Šis kaujas karogs Daugavas Vanagiem jānones atpakaļ uz tēvu
zemi — Latviju.
Pulkvedis Arvīds Krīpens
pulka komandieris
Augustdorfā
1952. g. 2. augustā

Pēc pārvešanas no Anglijas uz Austrāliju bij. 15. prettanku diviziona koman
dieris maj. L. Trēziņš nodod sava diviziona kaujas karogu glabāšanā DV
saimei Austrālijā. Karogu pieņem DV priekšnieks Austrālijā V. Aufmanis
1961. gada 16. martā.
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Karoga nodošanas - pārņemšanas gaitu DV organizācijai DVB
1952. gada 19. numurā attēlo šā:
„DV Rietumvācijas delegātu pilnsapulces laikā, kas notika 2./3.
augustā Augustdorfā, DV priekšnieks V. Janums pārņēma orga
nizācijas glabāšanā 32. (plkv. Krīpena) pulka karogu.
Pa karoga pārņemšanas ceremonijas laiku goda prezidijā bija
bij. Leģiona ģenerālinspektors ģen. Bangerskis un abu divīziju
pārstāvji pltn. R. Kociņš un virspulkvedis A. Silgailis. Zālē ienesa
bij. 32. pulka kaŗavīru pavadībā šī pulka karogu, kas pārstaigājis
kaŗa laukus Krievijā, Latvijā, Vācijā un pie saviem kaŗavīriem
palicis arī drūmajās gūsta dienās Cēdelgemā.
Saņemot šo karogu no plkv. A. Krīpena, DV priekšnieks V.
Janums, ceļos nometies, sacīja: „Es saņemu šo karogu kā latviešu
tautas brīvības simbolu. Sekojot šī karoga aicinājumam, latviešu
kaŗavīri ir cīnījušies un krituši par savas tautas un tēvzemes brī
vību. Tagad, kad latviešu trimdinieki izklīduši tālu pasaulē, mums
šīs sarkanbaltsarkanās krāsas jāceļ jo augstu, lai latvietis tās sare
dzētu un dzirdētu to aicinājumu, kur arī būdams. Šo karogu es
saņemu kā Daugavas Vanagu organizācijas priekšnieks, apzino
ties, ka viens es to nespēju ne augsti celt, ne tālu nest, bet tagad
šo karogu pacels visi bijušie un nākošie cīnītāji. Šajā brīdī mēs,
Daugavas Vanagi, saņemot šo karogu, apsolām tam sekot un
neļaut apklust tā aicinājumam. Mēs saprotam un apzināmies, ka
šis karogs mums jānes atpakaļ uz tēvu zemi. Lai Dievs mums to
palīdz!”
3. augustā DV organizācijas karogu iesvētīja māc. A. Abakuks,
dievkalpojumā piedaloties archibīskapam prof. Dr. theol. T. Grīn
bergam, prāvestiem V. Sanderam, J. Tēriņam un mācītājiem J.
Romānam un R. Bērziņam.”
Pēc DV CV 1952. gada 12. aprīļa sēdes lēmuma karogs bija
jāglabā lielākajā DV darbības zemē (biedru skaita ziņā), un tā
tas līdz 1966. gadam atradās Anglijā, bet kopš 1966. gada 3.
septembra — to glabā DV ASV valde.
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Daugavas Vanagu nozīme
Daugavas Vanagu nozīmes ideja radās DV RV amerikāņu jos
las saimē. Tās valde 1947. gada 29. novembŗa paplašinātā sēdē
nolēma izsludināt DV krūšu nozīmes meta sacensību, kuŗai ter
miņu noteica 1948. gada 1. februāri. Gan pirms tam jau bija runa
DV RV (centrālās) valdes sēdēs par krūšu nozīmes vajadzību. Bija
arī CV iesniegti vairāki projekti — Pētera Rožlapas, Ojāra Bīska
pa, bet tos abus noraidīja. Pēc tam valde uzdeva DV amerikāņu
joslas valdes priekšsēdim E. Stīpniekam jautājumu atrisināt.
DV nozīmes meta sacensības komisijā amerikāņu joslas valde
izraudzīja Pēteri Rožlapu, ģen. Jāni Lavenieku, E. Stīpnieku,
Ojāru Bīskapu un Alfrēdu Puķīti. Pēc sacensību termiņa notecē
šanas godalgošanas komisija, kuŗai bija ienākuši trīs nozīmes
projekti, atzina:
1. Mets, kuŗam piešķīra pirmo godalgu, bija visnoderīgākais DV
nozīmei. Trīs komisijas locekļi (izņemot Rožlapu un Bīskapu)
katrā ziņā nozīmē gribēja redzēt vanagu. Tāds šajā nozīmē arī
bija: lidojošs vanags uz spārniem nesa trīs zvaigznes, asajos
nagos burtus DV, zem tiem vilnis. Tātad visi elementi, kas
raksturo DV organizāciju, bija skaidri un nepārprotami iz
teikti. Autors izrādījās sudrabkalis S. Bercs.
2. Otro godalgu piešķīra metam, kas mākslinieciski bija vispil
nīgākais. Ozollapām apvītu vairogu krustoja zobens. Bet tajā
nebija vanaga. Autors bija O. Bīskaps.
3. Trešo godalgu piešķīra Juŗa Soikāna metam, ļoti greznai no
zīmei. Emaļā izstrādāts vairogs ar lecošu sauli, šķēpu un
arklu. Elementi, kas raksturoja latviešu kaŗotāju. Mets šķita
grūti izveidojams. Tajā nebija arī vanaga.
Komisija negribēja nevienu no šiem metiem ieteikt lietošanai,
tā gribēja nozīmi katrā ziņā vienkāršu, ar vanaga emblēmu un
nacionālu ideju. P. Rožlapas ierosinājumā komisija lūdza O. Bīs
kapu izstrādāt jaunu metu. To arī Bīskaps izdarīja, komisija to
pieņēma un DV RV (centrālā) valde savā 1948. gada 3. oktobŗa
sēdē apstiprināja. Pēc šī parauga nozīmes kala trīs vietās—Evers
burgas invalidu pārskološanas centrā, Anglijā un Vircburgā. Pē
dējās autoram O. Bīskapam bija vispieņemamākās un tās arī sāka
lietot. Vispirms Vircburgā izkala sešus paraugus — trīs sudrabā
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un trīs sudrabā ar zelta zvaigznēm (intereses dēļ, kuŗas izskatītos
labākas). Komiteja izvēlējās sudraba nozīmes ar sudraba zvaigznēm,
bet nozīmes ar zelta zvaigznēm palika piemiņai O. Bīskapam, A.
Bērziņam un A. Puķītem. Reizē izkala vēl vienu nozīmi zeltā, ku
u tuvākie joslas valdes līdzstrādnieki pasniedza piemiņai valdes
priekšsēdim E. Stīpniekam sakarā ar izceļošanu uz Austrāliju.
Precedents ar Stīpnieka zelta nozīmi ierosināja DV RV (centrālo)
valdi istrādāt noteikumus par DV organizācijas augstāko atzinības
zīmi — DV krūšu nozīmi zeltā. Patiesībā DV amerikāņu joslas
valde arī nekā aplama nebija izdarījusi: kad centrālā valde sāka
piešķirt zelta nozīmes, pirmie tās 1953. gada 7. marta sēdē saņēma
DV priekšnieks V. Janums un E. Stīpnieks. (DVM 1955. g. 3.
n-rs).
(DV CV 1971. gada 2. jūlija sēdes protokols.)
1971. gada sākumā DV valde Kanadā ierosināja nozīmi ne
daudz palabot (lai būtu precīzāk izteikts vanags) un labošanu sa
ziņā ar nozīmes autoru O. Bīskapu izdarīja glenotājs E. Dzenis.
Labojumus DV CV 1971. gada 2. jūlija sēdē arī apstiprināja.
Patiesībā tie attiecas vienīgi uz gadījumiem, kad gatavotas jaunas
nozīmes, līdzšinējās no apgrozības neizņemot.

Bij. sabiedrisko lietu ministrs A. Bērziņš 1969. gada DV dienās Halifaksā
piesprauž DV zelta nozīmi Latvijas sūtniecības vadītājam Lielbritanijā T. V.
Ozoliņam. Pa kreisi J. Frišvalds.
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Daugavas Vanagu solījums
MĒS SVEICINĀM mūsu sarkanbaltsarkanos karogus, kas gadu
simtiem plīvojuši pāri latvju zemei, kas arvien vadījuši mūsu pul
kus kaujās un atkal reiz nākotnē gadu tūkstošus plīvos brīvās Lat
vijas vējos pie Dzintara jūras.
MĒS GODINĀM mātes un tēvus, kuŗu dēli atdevuši savu dzīvī
bu par Latvijas brīvību.
MĒS GODINĀM latvju sievas un bērnus, kuŗu vīri un tēvi pa
lika kaŗa un cīņu laukos.
MĒS GODINĀM visus kaŗavīrus, kas kopš Latvijas senvēstures
laikiem ir gājuši cīņās brīvības vārdā; mēs godinām vecos strēlnie
kus, atbrīvošanas kaŗa dalībniekus, varoņus - lāčplēšus; mēs godi
nām latviešu kaŗa invalidus un latviešu leģiona vīrus.
MĒS PIEMINAM savus kritušos biedrus, kas guļ zināmos un
nezināmos Brāļu kapos, jo tie mācēja pazīt patiesību: „Pirms tēv
zemei brīvību dēli spēj pirkt, būs karogam varoņu asinīs mirkt.”
MĒS SUMINĀM mūsu latvisko jaunatni un mūsu jaunos kaŗa
vīrus, kas, kalpojot zem mums draudzīgo nāciju karogiem, šodien
sarga brīvību un mieru pasaulē. Mēs nešaubāmies par viņu gata
vību atkal nākt zem mūsu kaujas karogiem, kad laiks būs pienācis.
MĒS PATEICAMIES
visiem Latvijas valsts darbiniekiem un
brīvības cīnītājiem, kas vēl šodien pilda savus pienākumus uzņē
mīgi un neatlaidīgi mūsu tautas nākotnes labā. Mēs pateicamies
jaunatnes audzinātājiem, kas kalpo mūsu tautas dzīvā spēka sagla
bāšanai.
MĒS BRĪDINĀM okupācijas varas nesējus un krievu imperiā
lisma un koloniālisma diendeŗus Latvijā! Mums ir zināmas pārestī
bas un pazemojumi, kas nodarīti mūsu tautai. Mēs prasīsim par
visu to norēķinus, un mūsu prasības būs augstas, arī par tiem
meliem un apvainojumiem, kas raidīti pret Daugavas Vanagiem!
MĒS SOLĀMIES līdz galam palikt uzticīgi sarkanbaltsarkana
jam karogam, mūsu tēvzemei Latvijai un mūsu tautas brīvības
ideāliem. Brīvības atgūšanas labā mēs esam gatavi atdot savu
dzīvību: Mēs kalposim vienmēr TĒVZEMEI UN BRĪVĪBAI!
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Solījuma teksta autors ir Vilis Hāzners, tas sagatavots DV dienu
svinīgās jundas vajadzībām 1962. gadā Ņujorkā. Solījumu šajā
jundā 1. septembrī nolasīja aktieris Jānis Šāberts. Otrreiz to no
lasīja teksta autors 1966. gada DV dienās Čikāgā. Solījumu pār
ņēma arī citas DV darbības zemes un tas iegāja mūsu tradicijās
bez jebkādas DV vadības aicinājuma vai norādījuma.

Latviešu leģiona piemiņas standarts
Latviešu leģiona piemiņas standarts ir jaunākais DV organizā
cijas tradiciju virknējumā. Standartu izgatavoja DV saime Austrā
lijā un dāvināja DV organizācijai tās 25 gadu atcerē. To DV
priekšniekam V. Hāzneram pasniedza 1971. gada 4. jūlijā Toronto,
25 gadu atceres aktā, Austrālijas DV delegācija ar savu priekš
nieku V. Rolavu vadībā. DV priekšnieks to nodeva tālāk Kanadas
DV saimei glabāšanai uz pieciem gadiem — līdz nākamām DV ju
bilejas (30 darbības gadu atceres) dienām, kuŗas saskaņā ar CV
lēmumu būs 1975. vai 1976. gadā Anglijā.
Standarta nodošanu papildina goda albums, kas, tāpat kā stan
darts, glabāsies ikreizējās DV zemes ziņā piecus gadus.
Standarta lietošanai izstrādāti sevišķi noteikumi, kas papildina
DV tradiciju uzturēšanu organizācijā.
Standarta goda albums ir grezniem ādas vākiem, centrā Latvijas
armijas saulīte oriģinālkrāsās un devīze „Par Latvijas brīvību!”, bet
apakšdaļā sudraba plāksnītē iegravējums aicina: „Daugavas Vanagi,
sasauksimies ar Latviešu leģiona piemiņas standartu!” Vāka iekšpu
sē otra sudraba plāksnīte ar iegravējumu: „Ojāra Bisenieka veltī
jums jauno dienu cīņu draugiem — 7. III 1970. g.”
Albuma sākumā ievietotas notis ar tekstu kantātei jauktam ko
rim, solobalsij un ērģelēm „Vēl dzīvos Latvija!”, ko Leģiona pie
miņas standarta iesvētīšanas dienai DV Melburnas nodaļas rīko
tajās Kalpaka un Leģiona dienas svinībās, pērnā gada 7. martā,
komponējis tenors Ernests Māršaus pēc Zinaīdas Lazdas dzejoļa
„Ticība”. Pēc krāsu uzņēmuma, kas rāda standarta kāta grezni
izveidoto uzgali kokgriezumā ar sudraba apkalumiem, seko DV
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valdes Austrālijā priekšsēža V. Rolava standarta iesvētīšanas dienā
rakstīts vēlējums: „Lai šis standarts būtu vienotāja zīme latviešu
vīriem un jaunekļiem svešumā, lai tas būtu spēka zīme, kas nekad
neļaus pagurt latviešu tautas sīkstajai izturībai, lai tas būtu liecība
mūsu cīņas garam, kas bija, kas ir un kas būs . . .”
Nākošajās lappusēs teicamos krāsu uzņēmumos parādītas stan
darta abas puses un sniegts tā vēsturiskais pamatojums:
„Lai atceramies otru pasaules kaŗu . . . Lai atceramies draudus
mūsu tautai un tēvzemei . . . Lai atceramies bezgalīgās aizrestoto
vagonu rindas, kuŗās tūkstošiem latviešu aizveda pretim iznīcībai
Sibirijas plašumos. Šī pieredze izkristallizēja vienu domu — mums
jāaizstāv sava tauta, jāaizstāv sava zeme pret mūsu vēsturisko ie
naidnieku, krievu imperiālismu, kas no laika gala zem dažādiem
karogiem tīkojis pēc mūsu svētā mantojuma Latvijas. 1941. gadā
saformējās pirmie latviešu brīvprātīgo bataljoni. To skaits auga
— radās 2. brigāde un 1943. gada sākumā Latviešu Leģions.
Latviešu leģions, kas komplektējās no mūsu tautas zieda, bija
mūsu pēdējā cerība. Leģionā un citās vienībās iestājās un tajās
iesauca aptuveni 82/3no Latvijas pilsoņu kopskaita. Tas ir teorē
tiskais maksims, ko tauta no sava dzīvā spēka spēj kaŗa gadījumā
iesaukt aktīvā kaŗa dienestā. Leģions bija latvju vīru un jaunekļu
lielās tēvzemes mīlestības, pašaizliedzības un varonības spilgtākais
apliecinājums. Leģionāri cīnījās apstākļos, kuŗos varonība bija vai
rāk nekā varonība vārda parastajā izpratnē. Šī cīņa prasīja vis
augstākos morālos spēkus, jo ar katru dienu kļuva skaidrāks, ka
mums šis kaŗš ir zaudēts. Leģionāri cīnījās pārcilvēciski līdz pē
dējai kaŗa dienai un pēc kaŗa kā atsevišķi individi vēl daudzus ga
dus partizānu grupās, prātā paturēdami tikai vienu domu — no
sargāt kaut vai tikai brīdi ilgāk mūsu tautu un tēvzemi.
Latvju tauta Leģionā un citu vienību rindās zaudēja aptuveni
80.000 kritušo un bez vēsts pazudušo. Šis ir visspilgtākais aplieci
nājums leģionāru tēvzemes mīlestībai un varonībai. Ja ar šo upuri
Leģionam nebija lemts pasargāt tēvzemi un tautu no otrreizējas
nokļūšanas Pad. savienības jūgā, tad par to nav vainojams latviešu
kaŗavīrs. Nav arī noliedzams, ka tikai Leģiona cīņas un upuŗi pa
vēra iespēju 100.000 latviešiem atrast patvērumu brīvajā pasaulē.
Praktiski par katru brīvībā nokļuvušo latvieti ir samaksāts ar viena
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latviešu kaŗavīra dzīvību. Apziņa, ka darīts viss cilvēciski iespē
jamais, ir vienīgā neatņemamā balva, ko ieguva vēl dzīvi palikušie
leģionāri.
Lai Latviešu leģiona piemiņas standarts ir simbols šai varonībai,
lai tas kļūst par vienotāju visiem, kam vēl svēts Latvijas vārds, lai
tas kļūst par ceļa rādītāju visiem, kas, Leģiona tradiciju turpinot,
grib cīnīties par Latvijas un latviešu tautas brīvību. Nepagursim un
nešaubīsimies, ka šis standarts reiz lepni plīvos blakus mūsu valsts
karogam brīvajā Latvijā.”
Standarta tapšanas norise bijusi šāda: Domu par standartu, kas
būtu reizē Latviešu leģiona piemiņas simbols, 1967. gadā ierosi
nāja mākslinieks O. A. Bisenieks Melburnā, iesniedzot priekšliku
mu ar zīmējumu. Austrālijas DV 16. salidojumā, 1967. gada 30.
decembrī Adelaidē delegāti ierosinājumu pieņēma. Ideju ar zīmē
jumu nosūtīja DV centrālajai valdei, kuŗa pēc sazināšanās ar citu
zemju DV valdēm standarta projektu apstiprināja. Austrālijas DV
17. salidojumā, 1968. g. 31. decembrī Sidnejā delegāti projektu uz
deva reālizēt Melburnas nodaļai, atvēlot 500 dol. izdevumiem.
1969. gada sākumā V. Rolavs lūdza A. Veidi uzņemties Latviešu
leģiona piemiņas standarta reālizēšanas vadību, pieaicinot komite
ju. O. Bisenieks uzņēmās darināšanas darbu izkārtošanu. 1969.
gada decembrī, DV 18. salidojumā Melburnā delegāti lēma par
standarta iesvētīšanu 1970. gada 7. martā Melburnā un par tā
dāvināšanu DV centrālajai valdei, pasniedzot to DV 25 gadu ju
bilejas svinībās, 1971. gada jūlijā Toronto, Kanadā, kopā ar goda
grāmatu.
Standarta simboliku goda albumā jeb grāmatā sniegtajā izrak
stā no meta autora 1970. gada vēstules paskaidrojis pats O. Bise
nieks: „Pēc 25 gadiem Latviešu leģiona piemiņas standartam izvē
lētie raksti un krāsas savā salikumā atspoguļo tā laikmeta vēsturis
ko misiju, kas Leģionam smagās cīņās bija jāiznes. Nesīsim šo
standartu tālāk par godu un piemiņas zīmi saviem leģionāriem,
kuŗiem nebija lemts to saņemt toreiz, tālaika notikumu traģiskajā
norisē. Lai katrs no mums, vecie un jaunie, nezaudē ticību savas
tautas gaišākai nākotnei un turpinām strādāt par mūsu tēvzemes
atbrīvošanu ar īstu latvieša sīkstumu, kaut vai katrs savā pusē, savā
trimdas ceļā ejot. Lai septiņdesmitie gadi mums dod jaunu spēku
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un drosmi Latvijas saucienu pēc brīvības sadzirdēt! Lai mēs cīņu
turpinātu kopā ar jauno audzi no pagātnes uz nākotni! Tas lai
būtu par pienākumu un uzdevumu DV saimei, iesaistot jaunatni
jaunai cīņai par Latvijas brīvību! Pamatojoties uz klasiskām kom
pozicijām heraldikā, standartā ietverti agrāko latviešu militāro ka
rogu simboliskie elementi, kā arī Latvju rakstos atrodamie simboli.
Šie elementi, kā teikts standarta iesvētīšanas ceremonijas prog
rammā, kas ievietota albumā, ir pamatoti uz latvju rakstu izskaid
rojumiem. Pirmā puse — melnajā kaŗa krāsā: centrā Latvijas ar
mijas saulīte, ietverta ozola zaros, zem tās devīze „Tēvzemei un
brīvībai” un gadu skaitļi 1940. — 1945., kas aptveŗ aktīvo cīņu
laiku. Otra puse — baltajā miera krāsā: centrā Latviešu leģiona
zīme — vairogs nacionālajās krāsās ar uzrakstu „Latvija”, ietverts
ozolzaros, zem tā devīze „Mans gods ir uzticība” un gadu
skaitļi 1945. — 1970., kas aptveŗ pasīvās cīņas gadus DV rindās.
Standarta abās pusēs vienādi ornamenti katrā stūrī: augšējā kreisa
jā stūrī DV nozīme — balts vanags zilā laukā ar trim latvju brīvī
bas zvaigznēm. Augšējā labajā stūrī — krustu krusts, auseklītis un
saulīte, kas nozīmē spēku, uzticību dzimtenei un tautas labklā
jību. Apakšējā kreisajā stūrī — ugunskrusts, kas nozīmē degsmi
par tēvzemi, bet apakšējā labajā stūrī — krustoti zobeni pār sarka
nu sauli, simbolizējot cīņu. Standarta uzgalis un kāts veidoti ozola
kokā, simbolizējot spēku. Standarta uzgalī šķēpa gals ar lecošu
sauli, Nameja gredzens ar pakariņiem, sakta ar dzintaru un zalktis
sudraba apkalumā. Šie simboli reprezentē senlatviešu kaŗa zīmes.
Kāta galā iesieta prievīte ar ieaustiem 15 galveno Leģiona cīņu
vietu nosaukumiem.
Albumā ievietota virkne teicamu krāsu uzņēmumu no Leģiona
piemiņas standarta iesvētīšanas svinībām, kuŗās zāle bija dekorēta
ar visu 12 valstu karogiem, kuŗās darbojas DV organizācija. Stan
dartu iesvētīja Latviešu leģiona 19. divīzijas mācītājs V. Voitkus
un tās pašas divīzijas leģionārs- mācītājs N. Seržants. Iesvētīšanas
lūgšanai bija izvēlēts tulkojums no latīņu parauga senajā Livonijā,
kur šādi svētīti karogi bija arī latviešiem, kas cīnījās pret moskovī
tiem jau 15. gadsimtā (Benedicto vexilli bellici in comemoratio
Legionis Lettoniae anno Domini, die 7 martis, 1970): „Visuvare
nais Dievs, uzklausi žēlīgi mūsu lūgšanu un svētīdams svētī šo ka
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rogu! Lai tas kalpotu mūsu tautas un valsts atbrīvošanai. Tava de
bess svētība lai mums palīdz cīņā ar naidīgām varām, kas uzmācas
mūsu zemei. Ar Tavu vārdu šo karogu mēs godam nesīsim, nodo
dami to tālākām audzēm par zīmi mūsu tautas gaišākai nākamī
bai. Tu, visuspēcīgais Kungs un Dievs, dodi mums, kas Tev uzti
camies, savu svētību un stiprini mūsu ticību šodien, šo karogu ie
svētījot no pagātnes uz nākotni! — Amen.”
Jaunā standarta, 15. divīzijas prettanku diviziona kaujas un DV
Melburnas nodaļas karoga ienešanai un iznešanai svinību zālē īpa
šus vienas vai divu tauŗu signālus bija komponējis E. Volkovs,
pamatmotīvam ņemot dziesmas „Kaŗavīri bēdājās” un „Es kaŗā
aiziedams”, abas iesākot un pabeidzot ar ievadījumu bungu pava
dījumā. Arī šo kompoziciju notis ievietotas standarta goda grā
matā.

Latviešu leģiona piemiņas standarta iesvētīšana Melburnā. No kreisās —
ev. lut. māc. V. Voitkus, katoļu prāv. N. Seržants. Standartu tur tā autors
O. Bisenieks, bij. Kurzemes cīnītājs - kaprālis. Aizmugurē standarta goda
sardze.
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Piezīmējams, ka standarta meta autors Ojārs Bisenieks, 15. di
vīzijas Kurzemes cietokšņa kaprālis, pārraudzījis tā izgatavošanu.
Standarta izgatavojums ir Austrālijas vanadžu veikums Dzidras
Riverānes vadībā, kuŗa, būdama lietpratēja, jau veikusi līdzīgus
uzdevumus Austrālijas militāro karogu darināšanā. Standarta abas
puses izšuvušas Melburnas un pārējās Viktorijas pavalsts vana
dzes.
Standarta goda albums jeb grāmata, ciktāl tā Austrālijā sagata
vota, beidzas ar Austrālijas DV 19. salidojuma (1970. gada 31.
decembrī) Brisbenā delegātu parakstiem.

DV organizācijas goda biedri
Par DV organizācijas goda biedriem pirmo 25 gadu darbības
laikā ievēlētas sešas personas: ģenerāļi Andrejs Auzāns, Rūdolfs
Bangerskis, ārsts plkv. Jēkabs Alksnis, sūtnis prof. Dr. Arnolds
Spekke, sabiedriskā darbiniece Elza Klaustiņa un Latvijas ev. lut.
baznīcas archibīskaps Arnolds Lūsis.
Pirmos trīs jau 1951. gada 3./4. marta delegātu sapulcē ievēlēja
DV fonds Anglijā, bet lēmumu apstiprināja DV CV 1951. gada
3. jūnija sēdē, tā uzskatot tos par visas DV organizācijas goda
biedriem.
DVF, izvēloties šos goda biedrus, bija atzinis, ka DV organizā
cijai vispirms jāgodina tie brīvības cīņu izcilie vadoņi, kuŗi ir vēl
mūsu vidū, izvēlētajām personām raksturojot trīs mūsu cīņu laika
posmus — Latviešu strēlniekus, Latvijas neatkarības kaŗu un
Latviešu leģionu.
Latviešu strēlnieku laiku pārstāvēja ģenerālis Andrejs

Auzāns.

Viņš dzimis 1871. gada 4. aprīlī Pļaviņu pagastā kā lauksaim
nieka dēls. Beidzis Pleskavas mērniecības un kaŗa topografu skolas.
Kā viens no nedaudzajiem latviešu virsniekiem 1903. gadā beidzis
Krievijas kaŗa akadēmiju, 1905. gadā ģeodēzijas un astronomijas
kursus Pulkovā. Pēc tam dienējis cariskās Krievijas armijā kā topo
grafs, ģeodēts un astronoms. No 1911. līdz 1916. gadam bijis
Taškentas observātorijas priekšnieks. 1916. gadā ar lielām grūtī
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bām saņēmis atļauju no cariskās Krievijas armijas vadības pārnākt
uz Latviešu strēlnieku pulkiem, kur viņu sākumā iecēla par 7.
Bauskas strēlnieku bataljona, vēlāk par šī pulka komandieri. 1916.
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gada oktobrī viņu iecēla par apvienotās 2. Latviešu strēlnieku bri
gādes komandieri, kuŗu viņš vadīja vēsturiskajās 1916. gada Zie
mas svētku kaujās, apliecinot izcilas komandieŗa spējas. Sev pado
tos strēlniekus cīņās, kuŗas turpinājās arī 1917. gada janvārī, kad
pārrāva vācu fronti Skangalu - Mangaļu rajonā, viņš vadīja ar
izcilām sekmēm, gūstot sev un latviešu strēlniekiem nemirstīgu
slavu. Šīs kaujas latviešu cīņu vēsturē iegājušas kā kaŗavīru uzupu
rēšanās, varonības un vīrišķības paraugs.
Kaujas nopelnu dēļ viņu paaugstināja par ģenerāli un pēc to
nobeiguma iecēla (1917. gadā) par Krievijas armijas galvenā stāba
ģeodēzijas - topografijas daļas priekšnieku; šai amatā viņš palika
līdz 1920. gadam. 1923. gadā ģen. Auzāns atgriezās neatkarīgajā
Latvijā, kur viņu iecēla par kaŗa ministrijas kaŗa padomes locekli.
Pildot šo pienākumus, ģen. Auzāns bija mācībspēks mūsu armijas
mācības iestādēs—kaŗa skolā un virsnieku kursos, lasot lekcijas kā
savā speciālitātē, tā arī Pirmā pasaules kaŗa vispārējā vēsturē. Viņa
spalvai pieder vairāki zinātniski darbi. Stingro, bet labsirdīgo ģe
nerāli vislabāk atceras Latvijas kaŗa skolas kadeti, kuŗiem pārbau
dījumos sirmais kaŗavīrs lika reižu reizēm maldīties grūti atrisinā
mu formulu labirintos. 1927. gadā ģenerāli iecēla par Latvijas
armijas galvenā stāba ģeodēzijas - topografijas daļas priekšnieku.
1931. gadā maksimālā vecuma dēļ viņš aizgāja pensijā, tomēr
turpinot darbu mūsu militārās mācības iestādēs. 1944. gadā ģen.
Auzāns devās trimdā, vispirms dzīvodams Flensburgā, pēc tam
pārcēlās pie meitas, pazīstamas rakstnieces, Anglijā. 1953. gada
23. martā Anglijā beidza pukstēt šī izcilā kaŗavīra sirds. Viņš apbe
dīts Anglijā. Par viņa dzīvi stāsta grāmata Ģenerālis Auzāns, kuŗa
iznāca 1971. gadā Toronto.
Latvijas atbrīvošanas cīņas DV organizācijas goda biedru sa
stāvā pārstāv ārsts plkv. Jēkabs Alksnis.
Prof. Dr. med. Jēkabs Alksnis dzimis 1870. g. 22. augustā
Durbes pag. Ķivilu mājās kā galdnieka un namdaŗa Ata Alkšņa
dēls. Pirmo izglītību saņēmis Durbes privātskolā, tad 1886. g.
Liepājas ģimnāzijā, ko absolvēja 1890 g. No 1890.—95. g. stu
dēja medicīnu Tērbatas universitātē, 1896. —97. g. darbojies par
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ārstu Lazdonā. Kā kroņa stipendiāts iesaukts kaŗa dienestā un
kalpojis no 1897. — 1903. g. Volinijā, Kovelā, par kaŗa ārstu.
1903. g. piekomandēts Pēterburgas kaŗa medicīnas akadēmijai,
kur 1907. g. aizstāvēja doktora disertāciju, iegūstot Dr. med. gra
du. Piedalījies krievu - japāņu kaŗā 1904. g. Disertācijas rakstī
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šanas laikā papildinājies Vācijas universitātēs. 1907. g. pārnācis
uz Liepāju kā kaŗa ārsts; no dienesta izstājies 1910. g. un ierīkojis
savu privātklīniku. Bijis Liepājas pilsētas valdes loceklis, Liepājas
latviešu biedrības priekšnieks, Liepājas Sv. Annas baznīcas valdes
priekšnieks, Liepājas slimnīcā nodaļas vadītājs, Liepājas Atbalss
akciju sab. padomes loceklis un darbojies vēl citur. 1914. g. mo
bilizēts, iecelts par 25. divīzijas lauku lazaretes galveno ārstu un
chirurgu, piedalījies krievu armijas kaujās Rītprūsijā; no 1916.
— 1918. g. Vitebskā chirurģiskās rezerves slimnīcas galvenais ārsts
un chirurgs, Grodņas virsnieku lazaretes chirurgs - konsultants, Vi
tebskas latviešu bēgļu lazaretes galv. ārsts un chirurgs un Latviešu
nacionālās padomes Vitebskas nodaļas priekšnieks.
Atgriežoties Latvijā 1918. g. maijā, vācu okupācijas varas aiz
turēts un pratināts Daugavpilī kā „vāciešu nīdējs”. Liepājā atgrie
zies t. p. gada jūlijā. Atsācis aktīvu sabiedrisku un polītisku dar
bību. Darbojies Liepājas Sarkanā Krusta komitejā, piedalījās Kur
zemes Vārda izdošanā. No 1919. — 21. g. darbojās kā Pagaidu
valdības ierēdnis mūsu valsts pamatu organizēšanā Liepājā. Kamēr
Pagaidu valdība uzturējās Liepājā, bija apsardzības ministrijas sa
nitārās daļas priekšnieks, izveidoja sanitāro iekārtu Baloža brigādē
un piedalījās armijas iekārtas apspriedēs uz „Saratova”. Daļa pa
gaidu valdības locekļu kādu laiku dzīvoja viņa privātklinikā, un
vācu landesvēra sazvērestības laikā viņa mājā atrada patvērumu
frontes delegāti, kas piedalījās sarunās ar landesvēru, uzturēja sa
karus starp Ulmaņa valdību uz „Saratova” un Baloža brigādi. No
organizēja Liepājas Sarkanā Krusta kaŗa slimnīcu — pirmo Latvi
jas kaŗa slimnīcu, — kuŗā bija galvenais ārsts un chirurgs. Šajā
slimnīcā slēpās vācu landesvēra vajātie latviešu virsnieki. Pēc Pa
gaidu valdības atgriešanās Rīgā kļuva Lejaskurzemes kaŗa apga
bala vecākais ārsts, nodibināja Liepājas garnizona lazareti, kur
bija galvenais ārsts. Ar Dr. J. Alkšņa rūpēm un gādību abas viņa
vadītās slimnīcas bija bagātīgi apgādātas zālēm un pārsienamiem
materiāliem Bermonta bandu ielenkuma laikā. Par savu darbību
Bermonta uzbrukuma laikā saņēmis virspavēlnieka pateicību armi
jas pavēlēs. 1920. g. 1. jūlijā apstiprināts par Latvijas universitātes
chirurģijas docentu; oktobrī demobilizējās un pārcēlās uz Rīgu.
Latvijas armijā ieskaitīts kā pulkvedis kopš 4. 1. 19. Kalpaka
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bataljona goda biedrs. 1924. g. 24. aprīlī ievēlēts par L.U. medi
cīnas fakultātes chirurģijas klīnikas vadītāju un profesoru. Darbo
jies vairākus gadus universitātes padomē, bijis medicīnas fakul
tātes dekāns, 1923. g. nodibinājis un vadījis līdz Latvijas valsts
neatkarības zaudēšanai „Latvijas ārstu žurnālu”, no 1926. g. bijis
Latvijas profesionālo ārstu savienības priekšnieks. Pensionēts
1940. g., bet padomju okupācijas dēļ pensiju nav saņēmis.
Trimdā devies 1944. g. septembrī; vispirms uzturējies Vācijā,
kur, kaŗam beidzoties, darbojies par ārstu Mīlhauzenā, pie sa
biedroto militārām pārstāvībām (franču un amerikāņu). Vēlāk
Blombergas nometnē slimnīcas vadītājs, tad ārsts - konsultants.
Strādājis par vācu valodas un bioloģijas skolotāju Blombergas lat
viešu ģimnazijā. Ar ģimeni izceļojis uz Angliju, kur sniedzis medi
cīniskus padomus un norādījumus tautiešiem, piedalījies sabied
riskā darbā un publicējis rakstus trimdas presē. Ievēlēts par DVF
goda biedru; goda biedrs arī Latvju biedrībā Lielbritanijā. Miris
1957. g. 7. martā Londonā, apglabāts Brukvudas kapu latviešu
daļā. Viņa atmiņas publicētas 100 gadu dzimšanas dienas atcerei
1970. gadā Ziemeļblāzmas izdevumā. Publicējis pāri par 50 zināt
nisku rakstu latviešu, krievu un vācu valodā un ļoti daudz popu
lārzinātnisku rakstu presē. Bija korporācijas Lettonia filistrs.
Latviešu leģiona cīņas Otrā pasaules kaŗā pārstāv ģenerālis
Rūdolfs Bangerskis.
Viņš dzimis 1878. gada 21. jūlijā Taurupē kā nomnieka dēls.
Jau 17 gadu vecumā uzsācis kaŗavīra gaitas krievu armijas Rīgas
instruktoru bataljonā. 1901. gadā beidzis Pēterburgas kaŗa skolu
un 1905. gadā piedalījies krievu - japāņu kaŗā. 1914. gadā beidzis
Pēterburgas kaŗa akadēmiju un Pirmā pasaules kaŗā izgājis kā
akadēmiski izglītots virsnieks, ieņēmis dažādus atbildīgus amatus
krievu armijā, bet dibinoties latviešu strēlnieku bataljoniem, kā
pirmais latviešu virsnieks, toreiz kapteiņa pakāpē (kopā ar virs
leitnantu Fridrichu Briedi) pārnācis uz latviešu vienībām, sākumā
komandējot 1. Daugavgrīvas bataljonu, vēlāk pulku, to vadīdams
visās smagajās kaujās. 1918. gadā krievu armijai sabrūkot, stājās
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Kolčaka rīcībā; sākumā komandēja divīziju, tad korpusu un bei
dzot armijas grupu, kaujās noiedams vairāk nekā 6.000 km cauri
Sibirijai no Ufas līdz Mandžurijai. Latvijā ģen. Bangerskis atgrie
zās 1921. gadā, sākumā pievērsdamies privātai dzīvei, bet 1924.
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gadā atgriezās militārā dienestā, būdams divīzijas komandieris,
Augstākās kaŗa skolas priekšnieks un divas reizes ieņemdams kaŗa
ministra posteni. 1937. gadā ģen. Bangerskis (maksimālā vecuma
dēļ) no armijas izstājās, strādāja A/S Ķieģelis. Krievu okupācijas
laikā 1940./41. gadā izglābās, dzīvojot slepenībā, pēc tam 1943.
gadā — jau trešo reizi savā mūžā — uzvilka kaŗavīra tērpu, stā
damies no sākuma Latviešu leģiona komandieŗa, vēlāk Latviešu
leģiona ģenerālinspektora amatā.
Ģenerālis Bangerskis bija mūsu leģiona idejiskais vadītājs, au
dzinātājs, lielā mērā latviskās apziņas un dzimtenes mīlestības
nostiprinātājs. Tādu viņu pazina ikviens leģionārs frontē un tauta
dzimtenē. Par darbiem, ko sirmais kaŗavīrs veica latviešu vīru un
viņu ģimeņu labā, viņu visi atcerēsies mūždien.
Ģen. Bangerskis mira Oldenburgā, Vācijā, 1958. gada 25.
februārī, kādā nelaimes gadījumā. Apglabāts Oldenburgas kapu
latviešu nodalījumā.
Viņa dzīve un darbs attēloti grāmatās Mana mūža atmiņas (4
grāmatas, no kuŗām trīs iznāca pēc ģenerāļa nāves). Tās publicē
jis apgāds Imanta Kopenhagenā 1958. — 1960. gadā.
Nākamie trīs goda biedri vairs nenāca no kaŗavīru aprindām,
bet pārstāv zinātni, diplomātiju, sabiedriskos darbus un Latvijas
lielāko relģijas grupu — ev. lut. baznīcu.

Diplomātu un zinātnieku prof. Dr. Arnoldu Spekki jau 1965.
gada 3. aprīlī DV ASV delegātu sapulcē ievēlēja par DV ASV
goda priekšnieku, bet 1966. gada 5. septembrī CV to ievēlēja par
visas organizācijas goda biedru.
Arnolds Spekke bija viens no nacionāli latviskās historiografi
jas pamatlicējiem un reizē arī diplomāts, savai tautai un valstij
kalpojis gan neatkarības laikā, gan Latvijas ilgstošajā okupācijas
posmā, reprezentējot neatkarīgās Latvijas ideju un intereses rietu
mu pasaulē.
Prof. Dr. Arnolds Spekke dzimis 1887. gada 14. jūnijā Vec
muižas pagastā, studējis Rīgas politechniskajā institūtā mechaniku,
Maskavā — romāņu filoloģiju, pēc tam tur strādādams par skolo
tāju. Atgriezies Latvijā, neatkarības laikā bijis mācībspēks Latvi
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jas universitātē; kopš 1932. gada dzīvoja ārzemēs, — bija Latvijas
sūtnis Itālijā, Bulgārijā, Grieķijā un Albānijā, bet kopš 1954. gada
sūtņa amatā Amerikas Savienotajās Valstīs. Spekke piederēja arī
pie to latviešu vēsturnieku pulka, kuŗi izcilā veidā godā cēla mūsu
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tautas senvēsturi. Šajos pētniecības laukos viņš sevišķi interesējās
par baltu aizvēstures problēmām, piem., par baltu nokļūšanu
Austrumeiropas mežainajos apvidos pie Baltijas jūras, kā arī jau
tājumiem par vissenākajām baltu, slavu un ģermāņu attieksmēm.
Viņš sarakstījis daudz zinātnisku apceŗu un grāmatu vairākās va
lodās, piem., La cosidetta preistoria Baltica (1954. gadā Romā),
Balts and Slavs, their early Relations, Vašingtonā (1965. g.), Senie
dzintara ceļi un Austrumbaltijas ģeografiskā atklāšana (Stokholmā
1956. gadā, pēc tam vēl divi izdevumi), Baltijas jūra senajās kartēs
(Stokholmā 1959. g.), šī grāmata 1957. gadā iznāca angļu
valodā, bet The Baltic Sea in Ancient Maps izdota turpat 1961.
gadā. Par diviem Spekkes svarīgākiem publicējumiem uzskata grā
matu, kas dibināta uz paša autora pētījumiem Polijas archīvos —
Latvieši un Livonija 16. g. s. (izdota Rīgā 1935. gadā) un Latvijas
vēsture, latvju tautas likteņcīņas Eiropas krustceļos (izdota 1948.
gadā Stokholmā). Šo grāmatu 1951. gadā M. Goppera apgāds
publicēja angļu valodā. Abas minētās grāmatas ir pamatā arī no
daļām, ko Spekke sarakstīja kopdarbā ar prof. Dr. E. Dunsdorfu
— Latvijas vēsture 1500 — 1600 (izdota Stokholmā 1964. gadā).
Bez tam prof. Spekke vēl sarakstījis grāmatu Atmiņu brīži (Stok
holmā 1967. gadā), kuŗā savu dzīvi un darbu raksturojis šādos
vārdos: „Mētājos pa pasauli jau no 1932. gada . . . Kad man bija
sasniedzama dzimtene, ikvasaras tajā atgriezos . . . Svešumā mani
allaž vadījuši un devuši spēku mana tēva projektu un izdarību
vēriens . . . un mātes sastrādātās rokas siltais glāsts . . . Esmu
centies darīt, kas manos spēkos, lai īstenotu šo manas dzimtenes
svētības spēku un lai novāktu netīrumus no manas tautas goda”.
Šis starptautiski atzītais zinātniskais šāszemes dzīves gaitas izbei
dza 1972. gada 27. jūlijā Vašingtonā, D. C.

Vienīgā dāma — DV organizācijas goda biedre Elza Klaustiņa
DV ASV delegātu sapulces ierosmē par DV organizācijas goda
biedri ievēlēta DV CV sēdē 1968. gada 6. augustā.
Elza Klaustiņa dzimusi Cēsīs 1885. gada 17. februārī. Visu
savu mūžu viņa pavadījusi pašaizliedzīgā sabiedriskā darbā, it
sevišķi cietēju un grūtdieņu labā. Sabiedrisko darbu sākusi dzim
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tajā pilsētā, viņa to turpināja Krievijā, bet viskuplāk darbs saza
rojās neatkarīgās Latvijas laikā. Atbrīvošanas cīņu laikā 1918.—
20. gados viņa savus spēkus un enerģiju veltīja Sieviešu palīdzības
korpusam, bet no 1923. — 1934. gadam vadīja Tuberkulozes ap
kaŗošanas biedrību. Viņas vadībā biedrība ierīkoja 39 veselības
kopšanas iestādes — sanatorijas, atpūtas namus, bērnu kolonijas
u. c. No 1937. — 1940. gadam viņa rūpējās par līdzekļu sagādi
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Veselības veicināšanas biedrībai, bet no 1941. — 1944. gadam
līdzīgus pienākumus veica Tautas palīdzībā. Rosīgi darbojās trim
das sākuma gados Vācijā un vēlāk ASV, kur bija apmetusies uz
dzīvi Milvokos. Tur viņa vairākus gadus vadīja bērndārzu, bija
audzinātāja, darbojās Latviešu biedrības valdē, draudzes padomē,
vanadžu kopā. Elza Klaustiņa pazīstama arī kā vairāku grāmatu
autore — sarakstījusi uzvedumus bērniem, brošūras par audzinā
šanas jautājumiem un sava darba atmiņas — To nevar aizmirst.
Uzņemšanas ceremoniālā, kļūstot DV organizācijas goda biedre,
Elza Klaustiņa zīmīgi raksturoja sava mūža veikumu Annas Bri
gaderes vārdiem: „Sirds, dod, jo vairāk dosi — vairāk ieman
tosi”.
Arī Elza Klaustiņa jau piepulcināta aizsaules pulkiem. Viņa
mira 1971. gada 13. maijā Milvokos, ASV.
Par Elzas Klaustiņas dzīvi un darbiem stāsta viņas grāmata To
nevar aizmirst (Grāmatu Draugs, 1968. gadā).

Sestais DV organizācijas goda biedrs ir Latvijas ev. lut. baznī
cas archibīskaps Arnolds Lūsis. Viņu par goda biedru DV Kanādā
ierosmē ievēlēja DV CV 1969. gada 19. aprīlī. Arnolds Lūsis ir
pazīstams jaunatnes audzinātājs un draugs un daudz veicis latviešu
kaŗavīru labā.
Arnolds Lūsis dzimis 1908. gada 30. decembrī Ēveles draudzē,
mūsu skaistākās upes Gaujas krastos. Baznīcas grāmatās tomēr ie
rakstīts Jaunpiebalgas draudzē, kuŗā jau kopš 17. gadsimteņa sā
kuma Lūšu dzimta saimniekojusi Liel - Kanāžu mājās, kur ir arī
Arnolda Lūša tēva dzimtene. Tā kā tēvs strādājis ārpus mājas,
viņa bērnība pagājusi Lejasciemā, kur arī sācis skolas gaitas, pēc
tam mācījies Beļavā, tad aizbraucis uz Rīgu un beidzis Rīgas pil
sētas I ģimnaziju. Latvijas universitātē sācis studēt teoloģiju 1928.
gadā, fakultāti beidzis 1934. gadā. Studiju laikā strādājis par i n 
teliģento bezdarbnieku” Dzelzceļu virsvaldē. Pēc LU beigšanas uz
ņēmies mazpulku organizācijas ideoloģiskās nozares vadītāja un
organizācijas mācītāja pienākumus, tā rodot iespēju sastapties ar
jaunatni un ideālisma apgarotiem skolotājiem, kas audzināja mūsu
bērnus lielā tēvzemes mīlestībā un kristīgā dzīves ziņā.
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Padomju Savienības okupācijas laikā A. Lūsis strādāja fizisku
darbu kādā Rīgas dārzniecībā, bet vācu okupācijas laikā devās
par mācītāju uz nelielo Aizkraukles draudzi, kas bija palikusi bez
mācītāja jau kopš 1919. gada, kad tās draudzes ganu bija nošā
vuši komūnisti.
Kaŗa pēdējā posmā Aizkraukles draudzes rajonā noorganizējās
t. s. kureliešu vienības, kuŗām, jau sirmā vecumā, pievienojās arī
archibīskapa sievas tēvs plkv. Pēteris Liepiņš. Kureliešu sākuma
ieceres izvērtās traģēdijā, un tā Liepājā vāciešu nošauts arī pulk
vedis Liepiņš.
No Aizkraukles, frontei tuvojoties, A. Lūsis devās uz Ventspili
cerībā nokļūt Zviedrijā, bet tas nesekmējās un viņš caur Liepāju
nokļuva Vācijā. Viņa ģimene apmetās Stargardē, tad Reichenbergā,
no turienes atkal sākās bēgšana no krieviem. Kaŗa beigas Lūša
ģimene sagaidīja Tīringijas kalnos, tad pārbēga uz ASV okupācijas
joslu. A. Lūsis skrīnēts un ievietots kādā Nirnbergas bunkurā, no
turienes viņu izpestīja sūtņa A. Bīlmaņa personiskā aizrunāšana
ASV ārlietu ministrijā. Tad Lūša ģimene novietojās Erlangenas
nometnē, kur nākošais archibīskaps bija nometnes komitejas vadī
tājs. Pēdējos pāris gadus nodzīvojis Eslingenā, bet 1949. gadā
izceļoja uz Kanādu, kur ievēlēts par Sv. Jāņa latviešu ev. lut.
draudzes mācītāju. 1965. gadā trimdas draudzes Arnoldu Lūsi
ievēlēja par bīskapu un 1966. gadā viņu introducē archibīskapa
amatā. Visu laiku viņš pildīja arī Sv. Jāņa draudzes mācītāja
pienākumus.
Būdams archibīskaps, DV goda biedrs A. Lūsis daudz ceļojis,
bijis vairākkārt Eiropā, Austrālijā un citās zemēs, piedalījies lielās
eukūmeniskās konferencēs un vienmēr uzskatījis par pienākumu
izmantot katru izdevību, lai stāstītu par Latviju, latviešu tautas
traģēdiju un komūnistu varas attieksmi pret baznīcu. A. Lūsi au
diencē pieņēmis arī pāvests.
A. Lūša spalvai pieder vairākas grāmatas un daudz publikāci
ju periodiskos izdevumos. Viņš pazīstams kā viens no mūsu aiz
rautīgākiem sprediķotajiem.
Kopā ar dzīvesbiedri Lūciju ir izaudzinājis un izskolojis trīs
dēlus. Archibīskaps Lūsis savā ticībā Latvijas nākotnei palicis
nesalauzts un negrozāms un tās nākotnei veltī katru savu darbu.
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Daugavas Vanagu centrālās valdes apbalvojumi
Visa DV organizācijas darbības laikā ar augstāko DV apbal
vojumu — krūšu nozīmi zeltā apbalvotas 388 personas, bet ar
DV CV atzinības rakstu — 652.
Apbalvošanas saraksti apbalvošanas secībā.
AR DV NOZĪMI ZELTĀ APBALVOTIE:
1. Janums Vilis, dz. 7. 1. 94. Bauskas apr. Codes pag. Pulkvedis. Piedalī
jies latviešu strēlnieku cīņās un atbrīvošanas kaŗā. Beidzis kaŗa akadē
miju Čechoslovakijā. Latviešu leģionā komandējis 33. grenadieru pulku.
Apbalvots ar abiem Dzelzs krustiem un Vācu krustu zeltā.
Piedalījies DV organizācijas dibināšanā Cēdelgemā un ir pirmais DV
priekšnieks, amatā paliekot līdz 31. 12. 69. Aktīvi darbojies arī citās
latviešu trimdas organizācijās, kā: LCP, LCK, LAK EC, PBLA. Ar DV
nozīmi zeltā apbalvots pirmais — 7. 3. 53.
2. Stīpnieks Eduards, dz. 23. 9. 02. Valkas apr. Majors. No 1928. - 40.
bijis virsnieks Latvijas armijā. Piedalījies Otrā pasaules kaŗā no pirma
jām dienām un izcīnījis visas 19. divīzijas kaujas. Apbalvots ar abiem
Dzelzs krustiem un Vācu krustu zeltā. Komandējis 43. grenadieru pul
ku. Piedalījies aktīvi DV org. dibināšanā Vācijas amerikāņu zonā, kuŗā
bijis valdes priekšsēdis no 1947. g. oktobŗa līdz 1950. g. vasarai, kad
izceļojis uz Austrāliju. Bijis ar pārtraukumiem DV Austrālijā valdes
priekšsēdis laikā no 1953. - 60. DV CV loceklis 1953. - 56. un 1958. - 60.
Ar DV nozīmi zeltā apbalvots — 7. 3. 53.
3. Hāzners Vilis, dz. 23. 7. 05. Vircavas pag. Majors. No 1931. - 40. virs
nieks Latvijas armijā, beigās armijas stābā. Beidzis Augstāko kaŗa sko
lu. Piedalījies pirmo vienību organizēšanā cīņā pret boļševikiem. No
1943. g. bataljona komandieris 15. divīzijā. Apbalvots ar abiem Dzelzs
krustiem un ierakstu vācu armijas goda sarakstos. Cēdelgemā aktīvi pie
dalījies DV organizācijas dibināšanā. Līdz 1956. g. bijis Vācijas un
Centrālās valdes sekretārs, pēc tam izceļojis uz ASV. ASV sākumā bijis
DV valdes vicepriekšsēdis, bet no 1963. - 69. valdes priekšsēdis. DVM
atb. redaktors 1951. - 56. un no 65. līdz šim laikam. No 1. 1. 70. —
31. 12. 72. DV priekšnieks. Aktīvi darbojies arī citās latviešu organi
zācijās: LCP, LCK, skautos, no 1953. g. Komitejā Latvijas Brīvībai,
kuŗā kopš 1960. g. ir priekšsēdis. Ar DV nozīmi zeltā apbalvots
18. 7. 53.
4. Vanags Augusts, dz. 7. 12. 10. Tukuma apr. Bikstu pag. No 1943. g.
piedalījies Leģiona cīņās 15. div. sastāvā. Apbalvots ar Dzelzs krusta
II šķiru. Cēdelgemā piedalījies DV org. dibināšanā. Daudz darījis kaŗa
vīru un inv. aprūpes darbā Šlezvig- Holšteinā. Bijis vairāku nodaļu
valdes priekšsēdis. 1951. - 52. Vācijas valdes loceklis. 1952. g. izceļojis
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uz ASV, kur tai pašā gadā ievēlēts par DV Čikagas nod. valdes pr- di
un DV ASV valdes locekli. Laikā no 1956. - 62. g. bijis DV ASV valdes
priekšsēdis. Par jaunatnes darba atbalstīšanu apbalvots ar ALAs jaunat
nes nozīmi zeltā. Ar DV nozīmi zeltā apbalvots 18. 7. 53.
Līdacis Arvīds, dz. 7. 4. 14. Leitnants. 30. 10. 47. kopā ar citiem no
dibinājis DV Valkas nodaļu pie Nirnbergas, kļūstot tās priekšsēdis.
1948. - 51., kad izceļojis uz ASV, bijis amerikāņu joslas saimnieciskās
nozares vad. Šai laikā noorganizējis DV grāmatnīcu un apgādu. 1951.
g. pēc izceļošanas bijis viens no aktīvākajiem DV darbības izveidotā
jiem ASV. 1951. - 53. bijis DV ASV valdes pr-dis. Ar DV nozīmi zel
tā apbalvots 11. 12. 53.
Purmals Kārlis, dz. 18. 11. 03. Jaunsvirlaukā. Kapteinis. Cīnījies Otrā
pasaules kaŗā no pirmajām dienām. DV biedrs - dibinātājs. Laikā no
1947. - 50. bijis DV Vircburgas - Ziemeļu nod. valdes pr- dis. DV To
ronto nod. pirmais valdes pr-dis 1950. g. 1950.-51. DV Kanadā valdes
pirmais pr-dis. DV CV loceklis 1952.-57. un 63.-65. Ar DV nozīmi
zeltā apbalvots 11. 12. 53.
Tomāss Aleksandrs, dz. 1. 1. 02. Jelgavā. Majors. DV dibinātājs Angli
jā un DVF valdes priekšsēdis 1947.-51., kad iceļojis uz Austrāliju.
11. 12. 53. apbalvots ar DV nozīmi zeltā. Miris 23. 7. 60. Austrālijā.
Skurbe Arvīds, dz. 22. 10. 88. Irlavas pag. Pulkvedis. Aviācijas pulka
komandieris Latvijas armijā. 1948.-50. DVF dibinātājs un DVF pado
mes priekšsēdis. 1950.-52. un 1958.-67. DVF Mančestras nod. valdes
pr-dis. Ar DV nozīmi zeltā apbalvots 11. 12. 53. Miris 22. 3. 72.
Anglijā.
Odiņš Georgs, dz. 25. 9. 10 Pēterpilī. Ltn., mag. iur. Tiesnesis Latvijā.
1942. g. iestājās brīvprātīgi cīņai pret boļševikiem. Vēlāk cīnījās 19.
div. 43. p. DV dibinātājs un 1. valdes loceklis. Izstrādājis DV org. pir
mos statūtus. Bijis DV amerikāņu joslas valdes loceklis un no 1951.-54.,
kad izceļojis uz ASV, DV Vācijas valdes vicepriekšsēdis. Bijis DV ASV
valdes loceklis. 10. 7. 54. apbalvots ar DV nozīmi zeltā. Miris 14. 4. 57.
Vašingtonā.
Lobe Kārlis, dz. 26. 3. 95. Jaunpiebalgā. Pulkvedis. Piedalījies strēl
nieku cīņās. Ar Imantas pulku atgriezies Latvijā. Latvijas laikā Kaŗa
skolas mācības spēks. Beidzis Augstāko kaŗa skolu. 2. pas. kaŗā no paša
sākuma. Vēlāk 43. p. kom. un 19. div. kājn. pr-ks. DV idejas sludinā
tājs. No 1952.-60. DV CV loceklis. 1968.-69. DV Zviedrijā valdes
priekšsēdis. Apbalvots ar I un II šķiras Dzelzs krustu un Vācu krustu
zeltā. 7. 8. 54. apbalvots ar DV nozīmi zeltā.
Oše Arvīds, 5. 12. 96. Rīgā. Kapteinis. Cīnījies plkv. Kalpaka bataljo
nā un ģen. Baloža brigādē. LKOK. Būdams virsnieks, strādājis Latvi
jas armijas stābā, aizsargu stābā kā adjutants un adm. daļas priekšnieks.
Piedalījies DV org. izveidošanā Zviedrijā. 1950.-61. bijis DV Zviedri
jā valdes pr-dis, 1960.-67. DV CV loceklis. Strādājis arī ZLCP, LNF,
LAK EC. Ar DV nozīmi zeltā apbalvots 7. 8. 54.
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12. Alksnītis Augusts, dz. 8. 11. 02. Rīgā. Majors. No 1926.-40. virsnieks
Latvijas armijā. Beidzis Augstāko kaŗa skolu. Otrā pasaules kaŗā cīnī
jies 15. div., komandējot btl. 32. p. DV biedrs - dibinātājs. No 1949. g.
DVF valdes loceklis, no 1951.-60. (savai nāvei) DVF valdes priekš
sēdis. 1952.-60. DV CV vicepr-dis. Bijis LNPL loceklis un LAK EC
pr-dis. Ar DV nozīmi zeltā apbalvots 15. 10. 54. Miris 22. 2. 60.
Londonā.
13. Puķīte Alfrēds, dz. 8. 2. 23. Smiltenes pag. Cīnījies 44. p. rindās. DV
biedrs - dibinātājs. Bijis DV amerikāņu joslas pirmais sekretārs 1947. 50., kad izceļojis uz ASV. ASV bijis DV pilnvarotais Pensilvēnijā, ie
vēlēts pirmajā DV ASV valdē un laikā no 1953.-56. bijis DV ASV
valdes pr-dis. Vēlāk darbojās rev. kom., pārstāvējis DV ALA. No
1. 1. 73. DV CV loceklis. Ar DV nozīmi apbalvots 15. 10. 54.
14. Zariņš Kārlis, dz. 4. 12. 79. Ipiķos. Latvijas tautas padomes loceklis.
No 1919. g. Latvijas diplomātiskā dienestā. Bijis sūtnis Somijā. Zvied
rijā, Norvēģijā, Dānijā, Igaunijā un no 1933. g. Anglijā. 1931.- 33.
Latvijas ārlietu ministrs. No 1940. g. līdz savai nāvei 1963. gadā bijis
Latvijas ārkārtējo pilnvaru nesējs. 1947. gadā dibinoties DVF, daudz
palīdzējis organizācijai, kļūstot tās goda priekšsēdis Anglijā. 4. 11. 54.
apbalvots ar DV nozīmi zeltā. Miris 29. 4. 63. Londonā.
15. Liepinš Jānis, dz. 6. 9. 11. Birzgaļu pag. Kopš 1926. g. aktīvs skautu
org. 1949. g. izceļojis uz Austrāliju, kur piedalījies DV Sidnejas nod.
dibināšanā. 1952.-54. bijis DV Sidnejas nod. pr-dis. 1955.-57. DV AV
pr-dis. Vairākus gadus bijis DV CV jaunatnes nozares vad. līdz 1961. g.
Darbojies LAA prezidijā un skautu organizācijā. 2. 1. 55. apbalvots ar
DV nozīmi zeltā.
16. Mukts Vitālijs, 18. 5. 15. Līvānu pag. Ltn. Cīnījies 2. pas. karā. DV
biedrs - dibinātājs. 1947.-48. darbojies DV Eslingenas nod. valdē. Pēc
izceļošanas uz Kanadu piedalījies pirmās nod. dib. Kanadā un 1950.-51.
bijis DV Toronto nod. valdes loceklis. 1951.-55. DV Kanadā valdes
loc. — aprūpes un saimnieciskās daļas vadītais. 1955.-61. DV Kanadā
valdes pr-dis. 1956.-61. DV apgāda vadītājs Kanadā. 22. 1. 55. apbal
vots ar DV nozīmi zeltā.
17. Alksnis Arvīds, dz. 21. 5. 10. Liepājā. Dr. med. Bijis docents Latvijas
universitātē un II chirurģiskās klīnikas vadītājs. No 1944. g. galvenais
chirurgs Leģiona slimnīcā, Rīgā. 1945. g. izvedis smagi ievainotos lat
viešu kaŗavīrus no Šverīnas uz Libeku, kur vēlāk izveidojās Latviešu
slimnīca. Tur veicis ļoti daudz kaŗavīru labā gan kā ārsts - chirurgs,
gan gādājot medikamentus no ārzemēm. 1951. g. izceļojis uz ASV un
apmeties Kalifornijā. Kādu laiku Vācijā bija arī DV CV medicīniskās
nozares vadītājs. Par lielo atbalstu latviešu kaŗavīru labā 26. 3. 55.
apbalvots ar DV nozīmi zeltā.
18. Strazdinš Kārlis, dz. 19. 4. 95. Limbažos. Pulkvežleitnants. Piedalījies
strēlnieku un atbrīvošanas cīņās, par ko apbalvots ar LKO. Latvijas
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armijā no 1936. g. piekomandēts Kaŗa invalidu fonda domei, kuŗā veica
lielu darbu kaŗa inv. labā. 1949. g. ieceļojis Anglijā un kā DVF darb
vedis darbojies līdz 1955. g., reizē būdams arī DVF Londonas nod.
valdes pr-dis līdz nāves dienai 1957. g. 1950.-56. g. bijis DVF valdes
loceklis. 1952.-57. DV CV loceklis. Darbojies arī LNPL un LAK EC.
11. 4. 55. apbalvots ar DV nozīmi zeltā. Miris 13. 3. 57. Londonā.
19. Ķuzulis Kārlis, dz. 30. 5. 23. Smiltenes pag. 1943. g. iesaukts leģionā,
kur cīnījās 33. p. Bijis DV Giftenes nod. valdes pr-dis Vācijā. 1952.-53.
DV apv. Ņujorkā valdes loceklis. 1952.-56. DV ASV valdes kasieris.
No 1956. g. DV apv. Vašingtonā valdes loceklis, līdztekus darboda
mies par DV ASV valdes referentu kultūras lietās. Kopš 1964. g.
ilggadējs DV mākslas aģentūras vadītājs. Kopš 1956. g. DVM lietu
kārtotājs DV ASV valdē. 13. 12. 55. apbalvots ar DV noz. zeltā.
20. Maļinovskis Donats, dz. 21. 1. 14. Dagdas pag. Otra pas. kara smags
invalids. DV org. dibinātājs, pirmās pagaidu valdes loceklis. DV ASV
loceklis 1952.-56. un 1968.-70. Organizācijas technisko darbu veicējs
Vācijā, ASV. 13. 12. 55. apbalvots ar DV nozīmi zeltā.
21. Sīlis Teodors, dz. 1. 4. 12., skolotājs. Latvijā aktīvi darbojies skolotāju
biedrībās, Latvijas vanagu, mazpulku un aizsargu organizācijās. Cīnī
jies Latviešu leģionā. DV darbojas kopš 1947. gada. 1950. gadā nodibi
nājis DV apvienību Oklahomā. 1952. g. nodibinājis DV apv. Z.-Kali
fornijā, ko vada gandrīz 20 gadu. Ir vanadzēnu kustības iedzīvinātāis,
jo vanadzēni sekmīgi DV apv. Z-Kalifornijā darbojas kopš 1955. gada.
Ir ilggadējs referents DV CV jaunatnes nozarē (kopš 1967. gada). Ārpus
DV org. strādā par skolotāju latv. skolās, piedalās draudzes darbā,
preses biedrībā, ir DV laikraksta Latvija Amerikā redakcijas loceklis.
Ar DV nozīmi zeltā apbalvots 13. 12. 55.
22. Detlavs Kārlis, dz. 27. 6. 11. Stāmerienes pag. Ar pirmajām latviešu
vienībām iesaistījies cīnās pret boļševikiem. 7 reizes ievainots. DV
biedrs - dibinātāis. Piedalījies DV nodaļu Rēgensburgā un Minchenē
dibināšanā. 1950. g. izcelojis uz ASV; Baltimorā nedibinājis DV ap
vienību, ko vada vēl šodien. 13. 12. 55. apbalvots ar DV nozīmi zeltā.
23. Bagun-Bērziņš Arnolds, dz. 22. 3. 17. Tverā, Krievijā. 1942. gadā
iestājies 26. Tukuma btl., vēlāk cīnījies Latviešu leģionā, Volchovā un
ievainots pie Jelgavas. DV iestājies 1947. g. Veisenburgas kopā. 1948.
g. izceļojis uz Austrāliju, kur darbojies DV Melburnas nod. valdē.
1960.-63. DV Austrālijā v. vicepr-dis un DV CV loceklis. 1970.-72.
DV Austrālijā v. kasieris. Vairākus gadus darījis DV CV inf. nozares
vadītāja palīga pienākumus. 13. 12. 55. apbalvots ar DV nozīmi zeltā.
24. Reitmanis Imants, dz. 25. 2. 19. Dzelzavā. Cīnījies 33. p. Pēc ievaino
šanas pie Landekas nokļuvis Dānijā. 22. 1. 50. kopā ar citiem dibinā
jis DV Dānijas nodaļu un. izņemot pāris pirmos gadus, visu laiku līdz
savai nāvei 1966. gadā bijis šīs nodaļas pr-dis. Vispār bijis Dānijas
latviešu sabiedriskās dzīves veidotājs un latviešu populārizētājs dāņu
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sabiedrībā. 13. 12. 55. apbalvots ar DV nozīmi zeltā. Miris 2. 10. 66.
Kopenhagenā.
25. Stuburs Andrejs, dz. 17. 5. 23. Viens no DV Holandes nod. dibinā
tājiem 1950. g. 25. jūlijā. No 1953.-58. DV Holandes nod. pr-dis.
1965. gadā nodibinājis DV Nirnbergas nod., kuŗu arī vadīja līdz 1969.
gadam, kad pārcēlās uz Frankfurti, tur nodibinot DV Frankfurtes nod..
ko vada vēl tagad. 13. 12. 55. apbalvots ar DV nozīmi zeltā.
26. Balodis Pēteris, dz. 21. 6. 07. Mālpils pag. Majors. Latvijas armijas
virsnieks. Diplomēts tautsaimnieks. Otrā pasaules kaŗā komandējis btl.
un p. 15. divīzijā. DV biedrs - dibinātājs. 1947. g. bijis pirmās DV
amerikāņu joslas valdes vicepr-dis. 1950. gadā ievēlēts pirmajā DV
R-Vācijas valdē. 1951. gadā izceļojis uz Kanadu. 1952.-55. bijis DV
Kanadā valdes pr-dis. DV CV loceklis 9. 5. 54. — 12. 12. 54. 13. 12.
55. apbalvots ar DV nozīmi zeltā.
27. Liepiņš Antons, dz. 16. 12. 00. Mālupes pag. Kapteinis. Piedalījies Lat
vijas atbrīvošanas cīņās. Kopš 1922. gada līdz 1940. g. bijis virsnieks
Latvijas armijā, Sapieru p. Otrā pasaules kaŗā komandējis btl. 1948. g.
ieceļojis Kanadā un 1950. g. nodibinājis DV Londonas nod., ko vadījis
8 gadus. 13. 12. 55. apbalvots ar DV noz. zeltā.
28. Gruzīte Mirdza, dz. 7. 9. 22. Rigā. 1954.-57. DV Kanadā vanadžu
pārstāve. 1957.-61. vanadžu pr-ce Kanadā un DV KV locekle. Darbo
jusies Latviešu dziesmu svētku Kanadā un DV dienu rīcības komitejās.
kā arī Baltijas sieviešu padomē. 13. 12. 55. apbalvota ar DV nozīmi
zeltā.
29. Rumba Leopolds, dz. 20. 1. 21. Dobeles pag. Dr. med. Bijis 33. p.
zobārsts. 1947. gadā ieceļojis Anglijā. No 1949.-60. DVF loceklis,
sevišķi daudz darīdams aprūpes laukā. 1960.-67. DVF valdes pr-dis
un no 1973. g. atkal DVF pr-dis. DV CV loceklis 6. 3. 52. — 1. 1. 55.
un 1961.-66. 13. 12. 55. apbalvots ar DV noz. zeltā.
30. Mauriņš Ansis, dz. 7. 1. 17. Vltn. Beidzis Latvijas kaŗa skolu. Kaŗā
cīnījies 15. div., apbalvots ar 2. šķ. Dzelzs krustu. 1947. gadā iece
ļojis Anglijā, kur ir DVF dibinātāju vidū. Darbojies 10 gadu DVF
valdē — 1947.-57. Īsu laiku bijis DV CV loceklis. 13. 12. 57. izce
ļojis uz ASV, kur DV apv. Filadelfijā darbojās kā valdes loceklis un
valdes pr-dis ilgus gadus. No 1964. g. vairākus gadus ir DV ASV
valdes loc. 13. 12. 55. apbalvots ar DV nozīmi zeltā.
31. Ķeņģe Marija, dz. 28. 3. 05. Valmieras apr. Bauņu pag. Ir pirmā Kauc
mindes mājturības semināra abituriente 1922. g. Pēc tam papildinājusies
Norvēģijā un Zviedrijā. No 1926.-42. strādājusi par skolotāju Latvijas
mājturības institūtā. Aktīva sabiedriska darbiniece. 1949. g. organi
zēja DVF vanadžu komitejas. Kopš 1952. g. ir DVF valdes locekle un
vada vanadžu daļu. No 1955. g. vada DV CV vanadžu daļu. Darbojusies
arī LNPL prezidijā. 13. 12. 55. apbalvota ar DV nozīmi zeltā.
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32. Reimanis Visvaldis, dz. 25. 7. 13. Kapteinis. Iesaistījies brīvprātīgi
cīņā pret boļševikiem 1941. gadā. Cīnījies pie Ļeņingradas un Volchovā,
kur smagi ievainots, zaudējis kāju. Apbalvots ar Dzelzs krustiem. 1947.
g. kopā ar citiem dibinājis 1. DV nodaļu amerikāņu joslā, Vācijā, Val
kas novietnē pie Nirnbergas. 1947.-51. DV amerikāņu joslas valdes
loceklis. 1951. g. ievēlēts pirmajā DV R-Vācijā valdē, kuŗā darbojās
kā vicepr-dis. 1955. g. dec. izceļojis uz ASV. 13. 12. 55. apbalvots
ar DV nozīmi zeltā.
33. Bērziņš Alfrēds - Jānis, dz. 14. 2. 20. Ventspils apr. Popes pag. Vltn.
Brīvprātīgais no 1942. g. febr. Cīnījies pie Ļeņingradas, Volchovā, Vid
zemē un Kurzemē 19. div. sastāvā, 42. p. Sešas reizes ievainots. Ap
balvots ar I un II šķiras Dzelzs krustu, ierakstīts vācu armijas goda
sarakstos. 1947. g. novembrī kopā ar citiem dibinājis DV Bambergas
nod. un bijis tās pr-dis. Kops 1949. g. DV amerikāņu joslas valdes
loceklis — apr. daļas vadītājs. Kopš 1950. g. DV R-Vācijā v. loceklis,
vicepr-dis līdz 1973. g. martam. 1952.-56. DV CV kasieris. 1956. līdz šim
laikam DV CV sekretārs un kopš 1966. g. DV ģenerālsekretārs. 13. 12.
55. apbalvots ar DV nozīmi zeltā.
34. Jaunzems Vladimirs, dz. 27. 1. 21. Rīgā. Dipl. tautsaimnieks. Ilggadējs
DV Stokholmas nod. valdes loceklis. Ilgus gadus darbojies par DV
Zviedrijā valdes palīdzības noz. vadītāju, izveidodams palīdzības darbu
uz dzimteni. Šos pienākumus veica līdz 31. 3. 68. Pārstāvējis DV arī
citās latviešu organizācijās. 13. 12. 55. apbalvots ar DV nozīmi zeltā.
35. Valdmanis Andrejs, dz. 20. 12. 90. Cieceres pag. Cīnījies ģen. Baloža
brigādē. Līdz 1938. gadam dienējis Latvijas armijā kapteiņa pakāpē.
Otrā pasaules karā ar pirmām vienībām cīnījies austrumu frontē. Pēc
kaŗa piedalījās DV organizēšanā Zviedrijā. Nodibinājis un vadījis DV
Halstahammaras nodaļu. Piedalījies LKP. draudzes un ZLCP darbā.
13. 12. 55. apbalvots ar DV nozīmi zeltā. Miris 6. 6. 56. Halstaham
marā.
36. Talters Leopolds, dz. 16. 11. 19. Rīgā. Otrā pasaules kaŗā cīnījies 15.
div. rindās. Piedalījies DV organizēšanā Zviedrijā. 1952.-60. bijis DV
Stokholmas nod. valdes pr-dis un DV Zviedrijā valdes vicepr-dis. No
dibinājis un izveidojis palīdzības nozari, kas pirmajos gados darbojās
Stokholmas nod., bet 1951. gadā ieskaitīta zemes valdē. No 1961.-68.
bijis DV Zviedrijas valdes pr-dis. Pārstāv DV citās org., kā ZLCP un
LNF. 13. 12. 55. apbalvots ar DV nozīmi zeltā.
37. Vikmanis Andrejs, dz. 12. 11. 06. Rīgā. Mag. iur. Vltn. Otrā pasaules kaŗā
ar pirmo latviešu vienību — 16. btl. devies uz austrumu fronti. Pieda
lījies DV izveidošanā Zviedrijā. Ilggadēji darbojās DV Halstahamma
ras nod. valdē un vairākus gadus DV Zviedrijā valdē par sekretāru.
Ir arī ZLCP loceklis. 13. 12. 55. apbalvots ar DV nozīmi zeltā.
38. Bangerskis Rūdolfs, dz. 21. 7. 78. Generālis Latvijas armijā. Otrā pa
saules kaŗā Latviešu leģiona ģenerālinspektors. Kaŗa pēdējās dienās
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nodibināja Latviešu Nacionālo Padomi un kļuva tās prezidents. Daudz
strādājis gar Latviešu leģiona vēsturi. Bija DV goda biedrs. 25. 5. 57.
apbalvots ar DV nozīmi zeltā. Miris traģiskā nāvē 25. 2. 58.
39. Ķīlītis Jūlijs, dz. 23. 7. 02. Slokā. Majors. Bijis virsnieks Latvijas ar
mijā un beigu posmā mācībspēks Kaŗa skolā. Beidzis Augstāko kaŗa
skolu. Otrā pasaules karā bijis btl. kom. un beigās p. komandieris 34. p.
Apbalvots ar abu šķiru Dzelzs krustiem. Aktīvi piedalījies DV dibinā
šanā Cēdelgemā. 1947. g. aktīvi organizējis DVF. DVF Koventrijas
nodaļā bijis valdes loceklis un līdz savai nāvei valdes priekšsēdis. Bijis
LNPL loceklis. 27. 3. 58. apbalvots ar DV nozīmi zeltā. Miris 26. 3.
61. Koventrijā.
40. Dzelme Zemvairis, 15. 1. 23. Ventspilī. Cīnījies 15. divīzijā. Aktīvi pie
dalījies DV organizēšanā Zviedrijā. Laikā no 1950.-54. vadījis pirmo
nodaļu Zviedrijā — Eskilstūnā. 1950.-70. DV Zviedrijā valdes inf.
nozares vadītājs. No 1970. g. DV Zviedrijā valdes pr-dis. Kā DV pār
stāvis darbojās ZLCP, LNF u. c. 6. 8. 58. apbalvots ar DV nozīmi
zeltā.
41. Mežals Antons, dz. 4. 5. 14. Baltinavā. Ltn. 1944. g. iesaukts Latviešu
leģionā un cīnījies 19. divīzijā. No 1953. g. ir DV R-Vācijā valdes
loceklis. No 1954.-64. DVM apgāda vadītājs. CV kasieris no 1956.-67.
Ar DV nozīmi zeltā apbalvots 6. 8. 58.
42. Kalderovska Vilma, dz. 3. 1. 21. Dobelē. Lieli nopelni vanadžu darbī
bas izveidošanā visā Austrālijā. Daudz darījusi DV org. saimnieciskā
un idejiskā laukā. Ar DV nozīmi zeltā apbalvota 18. 4. 59.
43. Sprincis Paulis, dz. 10. 4. 12. Grašu pag. Vltn.. Ar pirmo — 16. btl.
izbraucis uz austrumu fronti. Vēlāk cīnījies 19. div. DV no 1947. g.
Nodibinājis Austrālijā 1. DV nodaļu Tasmānijas salā, to vadījis 1949.51. Ilggadējs DV Brisbenas nod. valdes loceklis un pr-dis. Apbalvots
ar DV nozīmi zeltā 18. 4. 59.
44. Skalde Alfons, dz. 5. 3. 23. Rīgā. DV Adelaides nod. kopš dibināšanas.
Bijis tās valdes pr-dis, sekretārs un rev. komisijas loceklis daudz gadu.
Ielicis daudz pūļu nodaļas saimnieciskā un idejiskā darbā. Apbalvots
ar DV nozīmi zeltā 18. 4. 59.
45. Bērziņš Kārlis, dz. 28. 3.
uz Austrāliju. Pertā bijis
nod. valdes loc. 1956.-64.
1970.-71. pr-ža vietnieks.

25. Rīgas apr. Bebru pag. 1949. g. izceļojis
viens no DV nod. dibinātājiem. 1949.-55.
nod. priekšsēdis ar viena gada pārtraukumu.
18. 4. 59. apbalvots ar DV nozīmi zeltā.

46. Masulāns Jāzeps, dz. 27. 12. 13. Lielvircavas pag. Latvijas armijas virs
nieks. 1948. g. izceļojis uz Austrāliju, kur rosīgi darbojies Sidnejas
latviešu sabiedriskajā dzīvē. Ir vairākkārt vadījis DV Sidnejas nodaļu.
1955.-57. bijis DV Austrālijā valdes vicepr-dis. 1963.-67. DV Austrā
lijā valdes pr-dis un CV loceklis. 18. 4. 59. apbalvots ar DV nozīmi
zeltā.
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47. Frišvalds Jānis, dz. 10. 6. 23. Bauskas apr. Codes pag. 1943. g. ie
saukts Latviešu leģionā un piedalījies cīņās Pad. Savienībā. 1947. g.
ieceļojis Anglijā. 1949. g. piedalījies DVF Notinghamas nod. dibinā
šanā, kuŗas valdē darbojās līdz 1956. gadam, pildot kasieŗa, sekretāra,
pr-ža vietn. un pr-ža amatus. 1962.-64. atkal ir nod. pr-dis. No 1954.—
1973. g. ir DVF valdē, pildot inf. nozares vad., valdes vicepr-ža un
no 1967. g. DVF valdes pr-ža amatu. No 1955. g. ir DV CV inf.
noz. referents, 1957.-60. CV inf. nozares vadītājs. 1967.-73. DV CV
iekšējās inf. nozares vadītājs. No 1957.-73. DVM redakcijas loceklis.
No 1973. g. 1. janv. ir DV priekšnieks. Darbojies žurnālistikā un pre
ses biedrībā. 1960. g. 2. jūlijā apbalvots ar DV nozīmi zeltā.
48. Kursietis Fricis, dz. 20. 11. 11. Talsu apr. Dipl. lauksaimnieks. Cīnījies
15. div. Ir DV biedrs - dibinātājs. 1947. g. ieceļojis Anglijā. Piedalī
jies DVF Bedfordas nod. dibināšanā un bijis 3 g. tās pr-dis. 1951.-62.
DVF valdes loceklis — saimn. daļas vadītājs. 1961.-64. CV kultūras
noz. vadītājs. Līdz 1967. g. darbojās CV kā pieaicināts CV kultūras noz.
vad. un grāmatas .,DV 20 gados” redaktors. 2. 7. 60. apbalvots ar DV
nozīmi zeltā.
49. Ranka Jānis, dz. 21. 8. 23. Cīnījies Latviešu leģionā. DV biedrs - dibi
nātājs. Ieceļojis 1947. g. Anglijā, bijis vairākus gadus DVF Bedfordas
nod. valdes pr-dis. 1959. g. ievēlēts DVF valdē, kuŗā darbojās vairā
kus gadus par sekretāru. 1964.-66. DV CV loceklis - inf. noz. vad.
Darbojies LNPL un LAK EC prezidijā, būdams arī to pr-dis. 2. 7. 60.
apbalvots ar DV nozīmi zeltā.
50. Ampermanis Kārlis, dz. 8. 2. 04. Ēveles pag. DV no 1947. g. 1949.-52.
DVF Lesteres nod. valdes loc. 1952.-61. un 64.-68. DVF Lesteres nod.
v. pr-dis. 1955.-63. un 65.-67. DVF valdes loceklis. 1956.-63. DVF
kluba komitejas pr-dis. No 1968. līdz nāvei DVF rev. kom. loc. Dar
bojies LNPL un draudzē. DV nozīme zeltā saņemta 2. 7. 60. Miris
13. 7. 68.
51. Zariņa Irmgarde, dz. 20. 5. 98. Rīgā. Latvijā bijusi ierēdne. 1944. g.
Berlīnē strādāja bēgļu palīdzības darbā, vēlāk UNRRA. 1947. g. iece
ļoja Anglijā un 1950. g. iestājās DVF Londonas nod. vanadžu komi
tejā. Sākumā vadījusi saimn. nozari, bet no 1954. g. nod. vanadžu
vadītāja ilgus gadus. Daudz veikusi angļu sabiedrības iepazīstināšanai
ar apstākļiem Latvijā. 2. 7. 60. apbalvota ar DV nozīmi zeltā.
52. Utināns Jāzeps, dz. 18. 11. 07. Preiļu pag. V. v. Studējis tieslietas LU.
Cīnījies 19. div., smagi ievainots pie Cesvaines. DV org. dibināšanas
iniciātoru dalībnieks un pirmās DV valdes loceklis — sekretārs. Vācijā
līdz 1951. g. bijis Vācijas valdes loceklis un pēdējo gadu rev. kom.
loc. 1951. g. izceļojis uz ASV. Ilgāku laiku darbojies DV Čikāgas ap
vienības valdē, bet no 1956. g.—70. DV ASV zemes valdē, veicot
aprūpes noz. vadītāja pienākumus. No 1970. g. ir DV ASV nr-ks un
no 1967. g. — DV CV loceklis — CV aprūpes noz. vadītājs. Lieli
nopelni DV aprūpes darbā. Ar DV nozīmi zeltā apbalvots 2. 7. 60.
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53. Lagzdiņš Voldemārs, dz. 19. 8. 21. Raņķu pag. No 1943. g. cīnījies
15. div. DV biedrs - dibinātājs. Ir viens no DV Oldenburgas nod. dibi
nātājiem. No 1952.-55. DV Čikāgas apv. valdes loc. 1956.-62. DV
ASV valdes sekretārs; daudz veicis DV darba stiprināšanā ASV. 2. 7.
60. apbalvots ar DV nozīmi zeltā.
54. Ozoliņš Pēteris, dz. 17. 5. 96. Pirmā pasaules kaŗā cīnījies pret boļše
vikiem. Ar Troickas pulku atgriezās kā virsnieks dzimtenē. Latvijā bija
kpt. 1952. g. iestājās DV org. 1952.-56. bija DV Čikāgas ap. kasieris.
Kopš 1956. gada DV ASV valdē vicepr-dis un kasieris līdz šim lai
kam. 1963.-66. DV CV loceklis. Ar DV nozīmi zeltā apbalvots 2.7.
60. Miris 4. 7. 73.
55. Aparjods Voldemārs, dz. 20. 2. 10. Jaunpiebalgā. Latvijā skolotājs —
skolas pārzinis. Cīnījies 2. pasaules kaŗā Latv. leģionā. Ir DV biedrs dibinātājs. 1951. g. izceļojis uz ASV un kopš tā laika darbojies DV
Milvoku apvienībā, 2 gadus apv. valdes loc. un kopš 1953. g. apv.
priekšnieks. Ir arī apv. vīru koŗa diriģents. Lielu vērību veltī pašdar
bības grupām: korim, teātŗa kopai, deju kopām, vanadžu kvartetam
u. c. No 1956. g. DV ASV valdes vicepr-dis un kultūras noz. vad. Vina
laikā izdoti Vīru balsis 3 sējumi. 2. 7. 60. apbalvots ar DV nozīmi
zeltā.
56. Valters Artūrs, dz. 30. 6. 15. Vecpiebalgas pag. Cīnījies 19. div. Ir DV
biedrs - dibinātājs. Bijis DV Grosenbrodes un Eutinas nod. v. pr-dis.
DV Ņujorkas apv. valdes loceklis 1953.-56. un valdes pr-dis 1957.-60.
DV ASV valdes loceklis no 1962. gada. DV ASV pr-ks 1969.-70.
2. 7. 60. apbalvots ar DV nozīmi zeltā.
57. Zobens Vilis, dz. 25. 8. 04. Liepājā. Latvijas armijā bijis virsdienesta
instr. — v. v. 1941. g. pieteicies brīvprātīgi cīņai pret bolševikiem.
1950. g. ieceļojis ASV. 1954.-63. vadījis DV apv. Linkolnā. DV kalen
dāra, kas sāka iznākt 1961. gadā, iniciators un izdevējs. DV Kolorādo
apv. pr-ks 1965. g., to pats nodibinājis. 2. 7. 60. apbalvots ar DV
nozīmi zeltā.
58. Skulte Bruno, dz. 22. 2. 05. Komponists. 10 gadus līdz 1960. g. diri
ģējis DV vīru kori Ņujorkā. Vairāku DV dienu virsdiriģents. 2. 7. 60.
apbalvots ar DV nozīmi zeltā.
59. Cīrulis Jānis, dz. 16. 11. 10. Valkā. Latvijas armijā — vltn. DV biedrs dibinātājs. Aktīvi darbojies DV Ansbachas un Šveinfurtes nodaļās.
Ilgus gadus vadījis DV Mežotnes nod. Kaizerslauternā. No 1954.-67.
bijis DV R-Vācijas valdes loceklis — inf. nozares vadītājs. No 1967.73. DV R-Vācijas valdes pr-dis, DV CV loceklis - kasieris un iekšējās
inf. nozares vadītājs. 2. 7. 60. apbalvots ar DV nozīmi zeltā.
60. Būmanis Jūlijs, dz. 13. 11. 86. Alojas pag. Piedalījies 1. pasaules un
atbrīvošanas kaŗā kā virsnieks. LKOK. Pēc tam skolotājs - skolas pār
zinis un diriģents. Noorganizējis un vadījis DV Fareles nod. 10 gadus.
Darbojies LCP. Ar DV nozīmi zeltā apbalvots 2. 7. 60. Miris 10. 7. 61.
Farelē.
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61. Pētersons Andrejs, dz. 11. 2. 99. Ugāles pag. Kopš Latvijas dib. bijis
Latvijas valsts prezidenta pils Rīgā apsardzības dienestā kā v. v. Ilgga
dējs DV Neustates nod. valdes pr-dis. Viņa vadībā nod. divreiz atzīta
par sekmīgāko Vācijā. 2. 7. 60. apbalvots ar DV nozīmi zeltā.
62. Pauzers Verners, dz. 6. 10. 21. Liepājā. Ltn. 1941. g. brīvprātīgi iestā
jās cīņā pret boļševismu un ar 16. btl. izbrauca uz austrumu fronti. Cīnī
jies pie Ļeņingradas, Volchovā un Kurzemē. Daudzreiz ievainots. Ap
balvots ar 1. un 2. šķiras Dzelzs krustu. Bijis DV amerikāņu joslas
valdē, DV Vircburgas nod. valdē loceklis un pr-dis. Kopš 1958. g.
inv. mītnes Bērzainē pārvaldnieks. 2. 7. 60. apbalvots ar DV nozīmi
zeltā.
63. Bencons Kārlis, dz. 1. 2. 01. Jānišķu pag. Latvijas armijā bijis virsdie
nesta instr. Otrā pasaules kaŗā cīnījies 15. div. DV biedrs - dibinātājs.
Piedalījies DV Volterdingenas nod. dibināšanā un bijis tās sekretārs līdz
1948. g., kad izceļojis uz Angliju. 1949.-52. DVF Bradfordas nod. sek
retārs. 1955.-56. DV Toronto nod. valdes sekretārs. No 1957. g. līdz
1969. ar pārtraukumiem darbojies DV Kanadā valdē kā sekretārs, rev.
kom. loceklis. Kopš 1964. gada vada DVM apgādu. 2. 7. 60. apbalvots
ar DV nozīmi zeltā.
64. Gailītis Jānis, dz. 30. 10. 17. Orenburgā, Krievijā. Studējis lauks, aka
dēmijā. Cīnījies Otrā pasaules kaŗā Latv. leģionā. DV biedrs - dibinā
tājs. Bijis DVF Anglijā. DV Hamiltonas nod. valdes loc. un pr-dis no
1953.-59. gadam. No 1961. g. DV Kanadā valdes loceklis — kultūras
daļas vad. un vicepr-dis. 2. 7. 60. apbalvots ar DV nozīmi zeltā.
65. Ronis Jānis, dz. 19. 9. 12. Džūkstes pag. Latvijā strādājis par inv. at
pūtas nama Tīnūžos saimniecības pārzini. Otrā pasaules kaŗā — Latv.
leģionā. 1954. g. kopā ar citiem dibinājis DV Bramptonas nod. Kana
dā, un bijis tās pr-dis līdz 1963. g. No 1964. g. atkal darbojies nod.
valdē. No 1955.-60. bijis DV Kanadā valdes loceklis. Darbojies DVM.
2. 7. 60. apbalvots ar DV nozīmi zeltā.
66. Šmitmanis Roberts, dz. 1. 10. 11. Rīgā. Latvijā strādājis policijas reso
rā. 1944. g. — Latviešu leģionā. Pēc Kurzemes kapitulācijas turpinājis
partizānu gaitas līdz 1945. g. 31. oktobrim, kad pārbraucis uz Zviedri
ju. Ir viens no DV organiz. izveidotājiem Zviedrijā. Nodibinājis pirmo
nod. — Eskilstūnā un vada to kopš 1954. g. Ilgus gadus bijis arī DV
Zviedrijā valdes loceklis līdz 1973. g. DV CV no 1966. g. — jaunat
nes nozares vadītājs, no 1973. — CV saimnieciskās noz. vadītājs un
ārējās inf. noz. vad. palīgs. Darbojies LNF, ZLCP un vietējā draudzē.
Ar DV nozīmi zeltā apbalvots 28. 12. 60.
67. Peniķis Edgars, dz. 21. 4. 06. Bauskas apr. Mežzinis. Vācijā darbojies
LSK, sniedzot ievērojamu palīdzību ievainotiem latviešu kaŗavīriem.
DV no 1948. g. 1949. g. DV pilnvarotais Z-Ilinojā. 1950. g. kopā ar
citiem nodibinājis DV apv. Milvokos un kopš tā laika (izņemot 1962.
g.) ir apvienības valdes loceklis. No 1956. gada ir DV ASV valdes
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loceklis — informācijas daļas vadītājs. Darbojas DVM un laikrakstā
LA. 18. 3. 61. apbalvots ar DV nozīmi zeltā.
68. Jankavs Rūdolfs, dz. 21. 4. 05. Latvijā lauksaimnieks un sabiedrisks
darbinieks. 1944. g. Latviešu leģionā. Apbalvots ar 1. un 2. šķiras
Dzelzs krustu. Trīsreiz ievainots. 1948. g. bijis DV Volterdingenas nod.
pr-dis. 1953.-54. un 1962.-63. DV apv. Kalamazū valdes loceklis,
1955.-58. un 1961. g. apv. pr-ks. Bijis teātŗa kopas administrātors, DV
dienu atb. rīkotājs, DV pārstāvis Garezerā. 18. 3. 61. apbalvots ar
DV nozīmi zeltā.
69. Lazdiņš Jānis, dz. 18. 4. 13. Cesvaines pag. Cīnījies 19. div. Smagi iev.
1952. g. kopā ar citiem noorganizējis DV apv. Indianapolē un kļuvis
tās priekšnieks, amatā palikdams līdz 1968. g. Vairākus gadus DV ASV
rev. kom. loc. 18. 3. 61. apbalvots ar DV nozīmi zeltā.
70. Endziņš Jānis, dz. 5. 7. 10. Z-Vidzemē. Cīnījies Latviešu leģionā. DV
no 1948. gada. 1948.-50. DV Blombergas nod. v. pr-dis. 1951. g. no
organizējis DV apv. Longvjū, kas vēlāk izveidojās par plašo apv. Zie
meļrietumos. No dib. dienas ir šīs apvienības p-ks. Aktīvs arī citās
latviešu organizācijās. 18. 3. 61. apbalvots ar DV nozīmi zeltā.
71. Kiperts Henrijs, dz. 18. 11. 14. Rīgā. Studējis tieslietas. Latviešu leģi
onā no 1944. g. cīnījies kā virsnieks 15. div. Aktīvi darbojies DV Ol
denburgas nodaļā. 1953. g. izceļojis uz ASV, kur aktīvi darbojies DV
izveidošanas darbā Mineapolē, būdams ilggadējs apv. pr-ks. 18. 3. 61.
apbalvots ar DV nozīmi zeltā.
72. Baltiņš Alfrēds, 22. 9. 19. Maskavā. Vltn. Dipl. inž. Cīnījies 15. div.
Apbalvots ar Dzelzs krustu. Kopš DV Adelaides nod. dibināšanās bijis
tās pr-ks, valdes loc. 1957.-60. bijis DV Austrālijā valdes vicepr-dis.
1966.-69. DV AV inf. nozares vadītājs. 18. 3. 61. apbalvots ar DV
nozīmi zeltā.
73. Jefimovs Ojārs, dz. 15. 3. 26. Rīgā. Cīnījies 15. div. DV biedrs-dibi
nātājs. 1949. g. izceļojis uz Austrāliju, kur 1952. g. piedalījies DV
Adelaides nod. dibināšanā. Nepārtraukti darbojies DV Adelaides nod.
valdē kā biedrzinis, vicepr-dis, sekretārs u. c. Lieli nopelni nod. izvei
došanā par lielāko pasaulē. 1959.-61. un 67.-70. bija DV Austrālijā
valdes sekretārs. 18. 3. 61. apbalvots ar DV nozīmi zeltā.
74. Ķirps Valdis, dz. 9. 6. 24. Ilzenē. No 1943. g. Latviešu leģionā. Beidzis
kaŗa skolu Bad Tolcā un paaugstināts par ltn. Apbalvots ar 1. un 2.
šķiras Dzelzs krustu u. c. DV biedrs - dibinātājs. No 1951. g. DV Mel
burnas nod. biedrs. No 1952. -55. nod. sekretārs un inf. noz. vadītājs.
1957.-59. un 60.-63. nod. valdes pr-dis. Priekšzīmīgs DV darbinieks.
Darbojies arī skautu org. un preses b-bā. 18. 3. 61. apbalvots ar DV
nozīmi zeltā.
75. Jansons Žanis, dz. 24. 11. 07. Liepājā. Kpt. Latvijas armijā — virs
nieks. 2. pasaules kaŗā ar pirmām vienībām devies uz fronti. Cīnījies pie
Ļeņingradas un Volchovā. Apbalvots ar 1. un 2. šķ. Dzelzs krustu. DV
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biedrs - dibinātājs. Ilggadējs DV Bīlefeldas nod. valdes pr-dis. Kopš
1951. g. DV R-Vācijā rev. kom. pr-dis. 18. 3. 61. apbalvots ar DV no
zīmi zeltā.
76. Rodze - Ķīsele Elga, dz. 7. 1. 23. Rīgā. Bijusi DV Pertas un Sidnejas
nodaļu vanadžu pr-ce ilgus gadus. Kopš 1973. g. DV Austrālijā valdes
vanadžu nozares vadītāja. Izcila pretkomūnisma cīnītāja. Lielus panā
kumus guva ar savu pretkomūnistisko akciju ZILĒ 1961. gadā, par ko
6. 6. 61. apbalvota ar DV nozīmi zeltā. Piedalījusies 5 Pasaules pret
komūnistiskās līgas konferencēs, kā latviešu pārstāve gūstot izcilus
panākumus.
77. Janovs Valdis, dz. 1923. g. Majoros. Kopš 1943. g. cīnījies 15. div.
Apbalvos ar 2. šķ. Dzelzs krustu. DV biedrs - dibinātājs. Ir viens no
DV Brisbenas nod. dibinātājiem un 5 gadus bijis tās pr-dis. Lieli no
pelni Brisbenas latviešu nama iegādē. 2. 6. 62. apbalvots ar DV nozīmi
zeltā.
78. Lindbergs Artūrs, dz. 31. 12. 04. Rīgā. Kpt. Latvijas armijā — virs
nieks. Cīnījies Otrā pasaules kaŗā. Apbalvots ar Dzelzs krustu. Viens
no DV Vircburgas nod. dibinātājiem 1947. g. un arī tās pr-dis. Kādu
laiku arī DV amerikāņu zonas valdes loceklis. 1950. g. izceļojis uz
Austrāliju. 1951.-52. DV R-Austrālijā valdes pr-dis. 1958.-60. DV
Pērtas nod. v. loceklis un 1962. g. — pr-dis. 2. 6. 62. apbalvots ar DV
nozīmi zeltā. Miris 24. 1. 62.
79. Tauriņš Voldemārs, dz. 24. 8. 07. Liepājā. Vltn. DV biedrs tājs. 1955.-61. DV Sidnejas nod. valdes loceklis. 1964.-66. DV
lijā v. vicepr-dis un iekš. inf. nozares vadītājs. No 1973. g. DV
lijā v. iekšējās inf. noz. vadītājs. 2. 6. 62. apbalvots ar DV
zeltā.

dibinā
Austrā
Austrā
nozīmi

80. Ādminis Valters, 11. 3. 11. Mazsalacas pag. 1944. g. iesaukts Latv.
leģionā 42. p. DV biedrs - dibinātājs. No 1955. g. ar pārtraukumiem
darbojies DV Sidnejas nod. valdē. Bijis arī DV Austrālijā valdes locek
lis. 2. 6. 62. apbalvots ar DV nozīmi zeltā.
81. Immurs Jānis, dz. 3. 11. 23. Rīgā. 1943. g. iesaukts Latv. leģionā. 1947.
g. izceļojis uz Angliju un 1948. g. darbojās DVF Oldhamas nod. par
kasieri un pr-di. 1953. g. pārcēlies uz Austrāliju, kur 1958.-60. pildījis
DV Sidnejas nod. sekretāra pienākumus. No 1963.-66. DV Austrālijā
valdes sekretārs. 2. 6. 62. apbalvots ar DV nozīmi zeltā.
82. Aufmanis Visvaldis, dz. 16. 10. 11. Sibirijā. Vltn. Cīnījies 15. div.
1949. g. izceļojis uz Austrāliju. 1952. g. viens no DV Džīlongas nod.
dibinātājiem, bijis vairākus gadus tās pr-dis. 1959. g. DV Melburnas
nod. v. loc. 1960. g. DV Melburnas nod. valdes pr-dis. 1961.-63. DV
Austrālijā valdes pr-dis. 2. 6. 62. apbalvots ar DV nozīmi zeltā.
83. Krūka Ehmārs, dz. 8. 5. 15. Baldonē. Vltn. Latvijas armijas virsnieks.
Cīnījies 15. div. DV biedrs - dibinātājs. 1950. g. piedalījies DV Toron-
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to nod. un DV Kanadā valdes organizēšanā. Bijis DV Toronto nod.
valdes loc. un pr-dis. DV Kanadā valdē pildījis kultūras noz. vad. pie
nākumus. No 1966. g. DV Kanadā valdes pr-dis un DV CV kultūras
noz. vadītājs. Organizējis vairākus dziesmu svētkus Kanadā un DV
dienas. Bijis rīcības komitejas pr-dis 2. DV globālajām dienām 1971.
gadā Toronto. 2. 6. 62. apbalvots ar DV nozīmi zeltā.
Goldmanis Heinrichs, dz. 17. 7. 08. Ventspilī. Cīnījies Latviešu leģionā.
Kaŗa pēdējā posmā nokļuvis Zviedrijā, 1949. g. ieceļojis Kanadā. 1952.
g. organizējis DV Britu Kolumbijas nod. un gandrīz nepārtraukti bijis
tās valdē, pildot biedrziņa, sekretāra un valdes pr-ža amatus. 2. 6. 62.
apbalvots ar DV nozīmi zeltā.
Treilons Egons, dz. 28. 12. 18. Rīgā. Studējis architektūru. Cīnījies
Latv. leģionā. Apbalvots ar 2. šķiras Dzelzs krustu. 1948. g. dibinājis
DV nod. Cherastē, Beļģijā, un bijis tās pr-dis. Kanadā ieceļojis 1952.
g. un ierosinājis DV nod. dibināšanu Sadberijā, kļūstot tās valdes pr-dis
laikā 52.-60. g. Pēc tam darbojies nod. valdē. No 1972. g. DV Kanadā
valdes sekretārs un iekš. inf. nozares vadītājs. 2. 6. 62. apbalvots ar
DV nozīmi zeltā.
Kvēps Arnolds, dz. 2. 8. 10. Kraukļu pag. Piedalījies DV Grēvenes
nod. dibināšanā 1948. g., pildot valdes loc. amatu. DV Toronto nod.
valdes loceklis no 50.-60. DV Kanadā valdes loceklis — aprūpes no
zares vadītājs no 1960.-73. gadam. Ar DV nozīmi zeltā apbalvots
2. 6. 62.
Akmens Arnolds, dz. 15. 10. 13. Kuldīgā. DV biedrs - dibinātājs. No
1954. g. gandrīz nepārtraukti darbojas DV Toronto nod. valdē. DV
Kanadā valdē pildījis aprūpes nozares vadītāja u. c. pienākumus. Bijis
arī DV KV rev. kom. pr-dis. 2. 6. 62. apbalvots ar DV nozīmi zeltā.
Riekstiņš Alfrēds, dz. 1914. g. Sabilē. Cīnījies 19. div. un apbalvots
ar Bruņinieku pakāpes Dzelzs krustu. DV Gēteborgas nod. dibinātājs
un pirmais valdes pr-dis. 1957. g. devies speciālā uzdevumā uz Latviju,
kur kritis pie savām tēva mājām, Sabilē. 2. 6. 62. apbalvots ar DV
nozīmi zeltā.
Miezītis Jānis, dz. 3. 2. 24. Vecgulbenes pag. DV biedrs - dibinātājs.
DVF Birminghamas nod. valdes loc. 1950.-65. un 70. g. DVF valdes
loc. 1959.-70. Birminghamas drāmatiskās kopas vadītājs visu laiku.
2. 6. 62. apbalvots ar DV nozīmi zeltā.
Žilinskis Ēriks, dz. 6. 2. 12. Jēkabpilī. Mag. iur. Arī gleznotājs. Kopš
1947. g. strādā Latvijas sūtniecībā, Londonā. Piedalījies DVF dibinā
šanā un 8 gadus bijis DVF valdes loceklis — kultūras noz. vadītājs.
2. 6. 62. apbalvots ar DV nozīmi zeltā.
Freimanis Alfons, dz. 5. 2. 25. Sidgundas pag. Latvijā darbojies maz
pulkos. Kopš 1943. gada cīnījies pret boļševikiem. Kopš 1950. g. ir
DV biedrs, kad nodibinājis DVF Donkasteras kopu, ir tās vadītājs un
kopš 1957. g. DVF Donkasteras nod. valdes pr-dis. Kopš 1960. g.
DVF valdes sporta nodaļas vadītājs. Darbojas arī Līdsas draudzē.
2. 6. 62. apbalvots ar DV nozīmi zeltā.

92. Lindiņš Sigurds, dz. 24. 1. 18. Rīgā. Studējis tautsaimniecību un ties
lietas LU. Leģionā cīnījies 19. div. 42. p. Bijis tieslietu virsnieks div.
stābā. Vairākas reizes ievainots, apbalvots. 1947. g. organizējis DVF
Līdsas nodaļu, kuŗā bija valdes loc. un ilgus gadus valdes pr-dis. 4 gadus
DVF valdes loceklis un pēdējos gados rev. kom. pr-dis. No 1973. g.
DV CV kasieris un iekš. inf. noz. vad. 2. 6. 62. apbalvots ar DV no
zīmi zeltā.
93. Šneiders Kārlis, dz. 21. 1. 21. Vaidavas pag. Cīnījies 15. div. 33. p.
1947. g. ieceļojis Anglijā un tūlīt iestājies DVF. Kopš 1953. g. darbo
jies nod. valdē, vēlāk nod. valdes pr-dis ilgus gadus. 2. 6. 62. apbalvots
ar DV nozīmi zeltā.
94. Zaķis Jānis, dz. 22. 3. 22. Veselavas pag. Cīnījies 19. div. 44. p. DV
biedrs - dibinātājs. 1947. g. ieceļojis Anglijā un tūlīt iesaistījies DV
darbā. No 1950. g. DVF Boltonas nod. valdē un kopš 1952. g. nod.
valdes pr-dis. Ilgus gadus vada Boltonas drāmas kopu. 2. 6. 62. apbal
vots ar DV nozīmi zeltā.
95. Mazarkevics Olģerts, dz. 21. 8. 22. Tukumā. Kopš 1943. g. cīnījies
15. div. DV biedrs - dibinātājs. 1955.-57. bijis DV Mežotnes nod. val
des pr-dis. 1957.-69. DV R-Vācijā valdes loceklis - jaunatnes noz. vad.
1961.-67. pieaicināts DV CV jaunatnes noz. vadītājs. Bijis LSCo rotas
kom., vēlāk pulka apm. daļas vad. 2. 6. 62. apbalvots ar DV nozīmi
zeltā.
96. Strante Paulis, dz. 14. 12. 24. Liepājā. Cīnījies Latv. leģionā. Bijis
DV Augustdorfas nod. valdes loceklis. No 1957.-65. DVM atbildī
gais redaktors. Dažus gadus bijis DV Minsteres nod. valdes pr-dis.
2. 6. 62. apbalvots ar DV noz. zeltā.
97. Zemesarājs Viktors, dz. 10. 4. 24. Stendes pag. Cīnījies 15. un 19.
div., beigās 44. p. Piedalījies DV Volterdingenas nod. dibināšanā. Kādu
laiku bijis DVF Bradfordas nodaļā. 1952. g. izceļojis uz ASV, kur
1953.-59. un no 1961. g. valdes loceklis Klīvlendā, 1959.-61. valdes
pr-dis. Bijis DV dienu rīcības kom. pr-dis. 2. 6. 62. apbalvots ar DV no
zīmi zeltā.
98. Mednieks Voldemārs, dz. 16. 8. 06. Rāmuļu pag. DV no 1952. g. No
1952. g. DV apv. Vašingtonā 2 gadus valdes kasieris, bet no 1954. g.
apv. pr-ks. 2. 6. 62. apbalvots ar DV nozīmi zeltā.
99. Pāvulāns Fricis, dz. 4. 5. 18. Krievijā. Cīnījies 19. div. 1949. g. di
binājis DV Argentīnas nod., tās pr-dis līdz likvidācijai — 1955. g.
1958. g. nodibinājis DV Buenos Airesas nod. un kļuvis tās pr-dis, šo
amatu ieņemdams arī tagad. 27. 8. 62. apbalvots ar DV nozīmi zeltā.
100. Epneris Roberts, dz. 12. 8. 14. Džūkstes pag. Latvijas armijā virsnieks.
Cīnījies 15. div. 1947. g. izc. uz Angliju, 1951. g. tālāk uz Kanadu.
DV no 1948. g. 1958.-60. DV Kanadā valdes loc.-inf. noz. vadītājs.
1961.-66. DV KV pr-dis un DV CV loceklis. 8. 6. 63. apbalvots ar
DV nozīmi zeltā.

297

101. Vītols Pēteris, dz. 26. 2. 15. Aiviekstes pag. Latvijas armijā virsnieks.
Cīnījies Latv. leģionā. DV biedrs - dibinātājs. Piedalījies DV Fuldas
nod. dibināšanā un bijis tās pr-dis 1947.-48. 1950. g. piedalījies DV
St. Catharines nod. dibināšanā un visu laiku tās valdes loceklis un kopš
1960. g. valdes pr-dis. 8. 6. 63. apbalvots ar DV nozīmi zeltā.
102. Neimanis Žanis, dz. 12. 1. 21. Tāšu pag. Dzimtenē vadījis kori, dar
bojies mazpulkos un aizsargos. 1947.-53. bijis DVF Armadēlas, Sko
tijā, nod. valdes pr-dis. 1956.-59., 61. bijis DV Sadberijas nod., Ka
nadā, valdes loc., 1962.-65. valdes pr-dis. 8. 6. 63. apbalvots ar DV
nozīmi zeltā.
103. Jonāne Monika, dz, 20. 9. 25. Kapiņu pag. Kaŗa laikā strādājusi kaŗa
slimnīcās. DV no 1948. g. Sākot ar 1951. g., darbojās DV Toronto
nod. vanadžu kopā, 58.-60. tās pr-ce. DV Kanadā vanadžu pr-ce no
1965. gada. 8. 6. 63. apbalvota ar DV nozīmi zeltā.
104. Bērzkalns Ivars, dz. 1926. g. Latv. leģionā no 1944. g. — 15. div.
DV no 1948. g. Darbojies DVF Vansfordas nod. Anglijā. 1955. g. iz
ceļojis uz Austrāliju. No 1956. g. dažādos amatos DV Brisbenas no
daļā. Aktīvs ārējā inf. — raksta austrāliešu laikrakstiem. 8. 6. 63.
apbalvots ar DV nozīmi zeltā.
105. Blonskis Ādams, dz. 6. 9. 05. Ciblas pag. Latvijā ierēdnis. Strādājis
tautas palīdzībā. Austrālijā ieceļojis 1949. g. DV no 1951. g. Viens
no DV Džīlongas nod. dibinātājiem, nepārtraukti nod. valdē. Lielā
mērā sekmējis DV mērķus ārpus DV. DV Austrālijā valdes loc. - inf.
noz. vad. 1971.-73. Ar DV nozīmi zeltā apbalvots 8. 6. 63.
106. Tamsons Žanis, dz. 11. 1. 11. Blīdienas pag. Ltn. Lidotājs. Cīnījies
2. pas. kaŗā latviešu aviācijas vienībās. 1952.-60. vadījis DV Čēpingas
nod. Zviedrijā. Izveidojis DV Zviedrijā šaušanas nozari un to vadī
jis līdz 1956. g. Vairākus gadus bijis arī DV Zviedrijā valdes locek
lis. Aktīvi darbojies ZLCP, skolās u. c. 8. 6. 63. apbalvots ar DV no
zīmi zeltā.
107. Ģinters Valdis, dz. 24. 2. 95. Jelgavā. Pltn. Latvijas armijā virsnieks.
Pēdējais Liepājas apr. pr-ks. 1953. g. organizējis DV Upsalas nod.
un bijis tās pr-dis līdz 1970. g. Darbojās LNF, ZLCP, draudzē. 8. 6.
63. apbalvots ar DV nozīmi zeltā.
108. Launics Fricis, dz. 18. 4. 01. Liepājā. Cīnījies 1. pas. kaŗā. Latvijas
armijā bijis lidotājs. 1930. g. izpelnījies Starptautiskās lidotāju līgas
lielo medaļu. Cīnījies 15. div. 1951. g. dibinājis DV Vesterosas nod.,ir tās
pr-dis līdz šai dienai. 8. 6. 63. apb. ar DV nozīmi zeltā.
109. Freija Verena, dz. 15. 8. 02. Palangas pag., Lietuvā. Latvijā bijusi ilg
gadēja aizsardžu pulciņa priekšniece. No 1955. g. DV org. 1957.-59.
DV Ņujorkas apv. vanadžu priekšniece. 1959.-61. DV ASV valdes
vanadžu referente. 1961.-70. DV ASV vanadžu pr-ce. 8. 6. 63. ap
balvota ar DV nozīmi zeltā.
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110. Skulte Antonija, dz. 17. 2. 11. Pēterpilī. DV no 1950. g. No 1951.-64.
DV Ņujorkas apvienības vanadžu kopā pilda dažādus pienākumus
valdē, visbeidzot priekšnieces. Darbojusies arī apv. valdē par sekre
tāri. Ar DV nozīmi zeltā apbalvota 8. 6. 63.
111. Mangulsone Antonija, dz. 10. 3. 09. Latvijā bijusi aktīva aizsardze.
DV no 1950. g., bijusi DV Filadelfijas apv. dibinātāju pulkā. Darbo
jusies apv. valdē, vanadžu kopas priekšniece un teātra sekcijā. 8. 6.
63 apbalvota ar DV nozīmi zeltā.
1 12. Treimanis Edgars, dz. 3. 11. 22. Bērzmuižas pag. Cīnījies Latv. leģionā.
DV no 1947. gada, kad kopā ar citiem dibinājis DV Imantas nod. Vā
cijā. 1950. g. piedalījies DV Bostonas apv. dibināšanā. Bijis apv. val
des loceklis un 4 gadus pr-ks. Darbības laikā iegādāts apv. nams. No
1962.-70. DV ASV valdes loceklis. 8. 6. 63. apbalvots ar DV nozīmi
zeltā.
113. Kutcers Oļģerts, dz. 15. 1. 25. 1947. g. piedalījies DV Vircburgas nod.
dibināšanā un darbojās valdē. 1959. g. ievēlēts DV Bostonas apv. val
dē, kur ir ilgus gadus apv. pr-ks. 8. 6. 63. apbalvots ar DV nozīmi
zeltā.
114. Tūlis Pēteris, DV Filadelfijas apv. dibinātājs un ilggadējs valdes locek
lis. Lieli nopelni aprūpes līdzekļu vākšanā. Ļoti sabiedrisks. 8. 6. 63.
apbalvots ar DV nozīmi zeltā.
115. Serdans Kārlis, dz. 20. 6. 05. Latvijā virsdienesta instruktors. No 1941.
g. cīnījies pret boļševikiem. DV no 1947. gada —DV Dinkelsbīles
nod., kur pildījis biedrziņa pienākumus. 1953. g. kopā ar citiem nodi
binājis DV Ročestras apv., kur vairāk nekā 10 gadu pildījis apv. pr-ka
amatu. 8. 6. 63. apbalvots ar DV nozīmi zeltā.
116. Lācis Jānis, dz. 5. 5. 18. Balvos. Cīnījies Latv. leģionā, 4 reizes ievai
nots. Apbalvots ar Dzelzs krustu. DV no 1950. gada. 7 gadus bijis
DVF Birminghamas nod. valdes pr-dis. 1960.-69. DV Ņujorkas apv.
pr-ks. Ilgus gadus DV ASV valdes loceklis. No 1970.-73. g. DV CV
sekretārs. 8. 6. 63. apbalvots ar DV nozīmi zeltā.
117. Breikšs Jānis, dz. 27. 6. 11. Rīgā. Cīnījies 15. divīzijā. Ilggadējs DV
Hamiltonas nod. valdes priekšsēdis. Daudz gadu DV Kanādā valdes
jaunatnes un sporta noz. vadītājs. 4. 8. 64. apbalvots ar DV nozīmi
zeltā.
118. Čivželis Aleksandrs, dz. 16. 8. 10. Rīgā. DV biedrs - dibinātājs. Dibi
nājis DV Verdenes nod. Vācijā. Ilgus gadus bijis DV Toronto nod.
valdes loceklis. 1955.-56. DV Kanādā valdes apr. daļas vadītājs. Ļoti
rosīgs saimnieciskā laukā. 4. 8. 64. apbalvots ar DV nozīmi zeltā.
119. Zeltiņš Atis, dz. 11. 11. 08. Aucē. Latvijas armijā bijis virsdienesta
instruktors. Cīnījies 2. pasaules kaŗā, ievainots un apbalvots. Piedalī
jies DV Montrealas nod. dibināšanā un gandrīz nepārtraukti darbojies
nodaļas valdē. 4. 8. 64. apbalvots ar DV nozīmi zeltā.
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120. Ieviņš Ojārs, dz. 16. 2. 24. Omuļu pag. Cīnījies Latv. leģionā. Bijis
DV Hamiltonas nod. valdes loceklis un valdes pr-dis. Ilgus gadus vadī
jis DV Kanadā valdes iekšējās inf. nozari. 4. 8. 64. apbalvots ar DV
nozīmi zeltā.
121. Jankovskis Ilmārs, dz. 23. 10. 16. Rūjienā. Kā virsnieks cīnījies Otrā
pasaules kaŗā. Piedalījies DV Toronto nod. dibināšanā un bijis nod.
valdes pr-dis un valdes loceklis. Piedalījies arī DV Kanadā valdes no
organizēšanā un bijis tās vicepr-dis, sekretārs un aprūpes noz. vadītājs.
4. 8. 64. apbalvots ar DV nozīmi zeltā.
122. Blumbergs Elmārs, dz. 24. 8. 19. DV no 1948. g. DV Eutinas nod. val
dē. Pēc ieceļošanas ASV bijis DV pilnvarotais Z-Kalifornijā. 11 gadu
apv. valdes loci. un 1966.-70. apv. pr-ks. Darbojies DV teātrī un lieli
nopelni vanadzēnu nometņu izkārtošanā. 4. 8. 64. apbalvots ar DV no
zīmi zeltā.
123.Einberga-Vartere Millija, dz. 25. 9. 03. Kopš DV Milvoku apv. dibi
nāšanas 1951. gadā vada apv. teātŗa kopu. Viņas vadībā iestudētas
daudz lugu, lieli uzvedumi dziesmu svētkiem un 1. DV globālām die
nām Čikāgā. 4. 8. 64. apbalvota ar DV nozīmi zeltā.
124. Pētersons Jānis, dz. 13. 3. 13. Ternejas pag. Cīnījies Latv. leģionā. DV
no 1947. gada, kad iestājās DV Bambergas nodaļā. No 1951. g. gan
drīz nepārtraukti darbojies DV Ņujorkas apv. valdē. 4. 8. 64. apbalvots
ar DV nozīmi zeltā.
125. Prūsis Raimunds, dz. 23. 2. 17. Mārsnēnu pag. Dipl. agr. Ilggadējs DV
apv. Milvokos sekretārs un DV kora pr-ks. Noorganizējis DV ASV
nošu krātuvi. 4. 8. 64. apbalvots ar DV nozīmi zeltā.
126. Sniedze Bernhards, dz. 10. 2. 13. DV biedrs - dibinātājs. Invalids.
1948.-49. DV Viestura nodaļā, Vācijā. Ilggadējs DV apv. Klīvlendā
valdes loceklis, DV teātŗa kopas vadītājs un dekorātors. 4. 8. 64.
apbalvots ar DV nozīmi zeltā. Miris 30. 9. 72.
127. Bračiņš Otto, dz. 12. 9. 94. Vārves pag. Atbrīvošanas cīņu dalībnieks.
No 1948. g. DV org., kad iestājās DV Augsburgas nodaļā un ievēlēts
valdē, kur pildīja arī nod. valdes pr-ža amatu līdz 1950. g. beigām,
kad izceļojis uz ASV. No 1951. g. DV apv. Bostonā, kur nepārtraukti
darbojās apv. valdē līdz savai nāvei, veicot apr. noz. vad. un DV biblio
tēkas pārziņa pienākumus. 4. 8. 64. apbalvots ar DV nozīmi zeltā.
Miris 13. 9. 66. Bostonā.
128. Augstkalns Kārlis, dz. 11. 10. 04. Druvienas pag. Virsnieks Latvijas
armijā — kpt. Cīnījies Latv. leģ. 15. div., paaugstināts par majoru.
DV no 1948. g., kad nodibinājis DV nod. Šlezvigā. Bijis DV R-Vāci
jā valdes loc. — inf. noz. vad. laikā no 1951.-55. g. Ilggadējs DV
Minesotas apv. valdes loceklis un valdes pr-dis. 4. 8. 64. apbalvots ar
DV nozīmi zeltā.
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129. Platacis Antons, dz. 1. 8. 13. Ozolaines pag. Ltn. Cīnījies 15. div. rin
dās. DV no 1949. g., darbojies DVF Notinghamas nod. valdē un no
1956.-61. nod. valdes pr-dis. 1961. g. izceļojis uz ASV; DV Indiana
poles apv. ilgus gadus darbojies apv. valdē. 4. 8. 64. apbalvots ar DV
nozīmi zeltā.
130. Miezis Miķelis, dz. 5. 9. 00. Kurzemē. Cīnījies Latv. leģ. No 1948.
g. DV Blombergas nod. Ilggadējs DV Adelaides nod. valdes loceklis
un no 1965. g. nod. pr-dis. Sekmīgi nostādījis nod. idejisko un saim
niecisko pusi. 4. 8. 64. apbalvots ar DV noz. zeltā.
131. Jurkāns Staņislavs, dz. 29. 3. 24. Bērzpils pag. Cīnījies 15. div., apbal
vots ar Dzelzs krustu. DV biedrs - dibinātājs. Ilggadējs DV Melburnas
nod. valdes loceklis. 4. 8. 64. apbalvots ar DV nozīmi zeltā.
132. Miķelsons Elmārs, dz. 12. 3. 16. Dikļu pag. Cīnījies Latv. leģionā.
DV no 1948. g., DVF Česterfīldas nod. valdes loc. 3 gadus. No 1956.
g. DVF Halifaksas nod. valdes pr-dis. Viņa vadībā nod. iegādājusies
savu namu. 4. 8. 64. apbalvots ar DV nozīmi zeltā.
133. Ādlers Ludvigs, dz. 19. 8. 95. Jaungulbenes pag. Kā virsnieks cīnījies
strēlnieku pulkos un 1917. g. kaujās zaudējis roku. Cīnījies atbrīvoša
nas kaŗā un apbalvots ar LKO. Beidzis LU. No 1950.-56. DVF nama
Londonā pārvaldnieks un no 1956.-65. DVF darbvedis. 4. 8. 64. ap
balvots ar DV nozīmi zeltā. Miris 12. 12. 65. Londonā.
134. Jurjaks Rūdolfs, dz. 4. 3. 15. Kuldīgā. Aktīvs aizsargu org. loceklis.
Ilggadējs DV Gēteborgas nod. valdes loceklis. Kopš 1956. gada vadījis
DV Zviedrijā šaušanas sekciju. Izkārtojis DV globālās šaušanas sacen
sības un 10 gadu tās vadījis līdz 1973. gadam. No 1968. g. DV Zvied
rijā valdes loceklis. 4. 8. 64. apbalvots ar DV nozīmi zeltā.
135. Platais Jānis, dz. 19. 12. 21. Dobelē. Cīnījies Latv. leģionā. DV biedrs dibinātājs. 1947. g. piedalījies DV organizēšanā Vircburgā. No 1957. g.
DV Saules nod., Manheimā, valdes pr-dis. No 1957.-65. DV R-Vācijā
valdes rev. komisijas pr-dis. No 1965. g. DV R-Vācijā valdes loceklis
— jaun. noz. vad. 4. 8. 64. apbalvots ar DV nozīmi zeltā.
136. Burmeisters Aleksandrs, dz. 15. 3. 17. Baltinavas pag. Kā virsnieks
cīnījies 15. div. Ir DV biedrs - dibinātājs. No 1952.-58. un no 1965.
DV Viestura nod. pr-dis. No 1956. g. DV R-Vācijā valdes loceklis.
4. 8. 64. apbalvots ar DV nozīmi zeltā.
137. Spurdziņš Sirdsvaldis, dz. 21. 3. 24. Liepājā. Cīnījies 19. div., smagi
ievainots — zaudējis roku. DV no 1947. g., kad bijis viens no DV
Memingenas nod. dibinātājiem. Vairākus gadus bijis nod. valdes locek
lis un pr-dis. Nodibinājis nod. drāmatisko kopu. No 1956.-64. bijis DV
R-Vācijā valdes loceklis. 4. 8. 64. apbalvots ar DV nozīmi zeltā.
138. Būmanis Ernests, dz. 22. 4. 10. Rīgā. Studējis tautsaimniecību. DV
biedrs - dibinātājs. Darbojies DV Blombergas. Augustdorfas un Minste
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res nod. valdēs. No 1951.-64. DV R-Vācijā valdes techn. sekretārs.
4. 8. 64. apb. ar DV nozīmi zeltā.
139. Danielis Ernests, dz. 20. 2. 17. DV no 1947. g. 1947.-48. DV Špāken
bergas nod., Vācijā, valdes vicepr-dis. No 1956. g. DV apv. Klīvlendā
sekretārs un no 1962.-1971. apv. pr-ks. 24. 4. 65. apbalvots ar DV
nozīmi zeltā. Miris 23. 2. 71.
140. Hofmanis Vilis, dz. 1912. g. No 1950. g. gandrīz nepārtraukti darbo
jies DV apv. Filadelfijā valdē. 24. 4. 65. apbalvots ar DV nozīmi zeltā.
141. Mednis Jānis, dz. 13. 1. 91. Rūjienā. DV biedrs - dibinātājs. Piedalī
jies DV apv. Grand Rapidos dibināšanā 1951. gadā un no tā laika
līdz 1964. gadam bijis apv. valdes loceklis vai rev. komisijas pr-dis.
24. 4. 65. apbalvots ar DV nozīmi zeltā. Miris 7. 7. 65.
142. Palks Voldemārs, dz. 31. 7. 24. DV no 1947. gada, kad bijis DV Bam
bergas nod. valdes loceklis. 1949.-51. DV Traunšteinas nod. valdes
pr-dis. 1952.-59. DV pārstāvis Iowa, ASV. DV apv. Demoinā organi
zētājs un pr-dis 1959.-66. g. 24. 4. 65. apbalvots ar DV nozīmi zeltā.
143. Polleitis Jānis, dz. 2. 4. 20. Organizējis DV Itālijā nod. 1947. g. DV
apv. Minesotā aktīvs darbinieks un valdes loceklis kopš apv. dibināša
nas. 24. 4. 65. apbalvots ar DV nozīmi zeltā.
144. Rasiņš Nikolajs, dz. 22. 5. 15. 1948.-49. DV Rēgensburgas nod. v.
vicepr-dis. DV apv. Mineapolē valdes loceklis un laikā no 1962.-65.
pr-ks. Kopš 1963. g. DV ASV valdes padomdevējs filmu nozarē. Sa
gatavojis daudz pretkomūnistisku filmu. 24. 4. 65. apbalvots ar DV
nozīmi zeltā.
145. Šķobe Ebba, dz. 14. 10. 96. Aktīva vanadze kopš DV apv. Bostonā
dibināšanas. Apv. vanadžu valdē kopš 1952. gada. No 1963. gada līdz
nāves dienai vanadžu kopas pr-ce. 24. 4. 65. apbalvota ar DV nozīmi
zeltā. Mirusi 28. 12. 71.
146. Vanags Arnolds, — nevēlas, ka publicē biografiskus datus. 24. 4. 65.
apbalvots ar DV nozīmi zeltā.
147. Buivids Voldemārs, 30. 8. 16. Gaviezes pag. No 1950. g. DV Norčē
pingas nod. Zviedrijā valdes loceklis, kopš 1956. g. valdes pr-dis. Bijis
arī DV Zviedrijā valdes rev. komisijā. 24. 4. 65. apbalvots ar DV
nozīmi zeltā.
148. Jansons Richards, dz. 29. 5. 27. DV Jenčēpingas nod., Zviedrijā, no
organizētājs un valdes pr-dis 1956.-63. Ar maziem pārtraukumiem DV
Zviedrijā valdes loceklis līdz 1973. g. 24. 4. 65. apbalvots ar DV no
zīmi zeltā.
149. Ozoliņa Trīne, dz. 8. 12. 95. Cerkstes pag. DV no 1949. g. Visus
gadus aktīva DVF Londonas nod. vanadze. 24. 4. 65. apbalvota ar
DV nozīmi zeltā.
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150. Kurzemnieks Alberts, dz. 19. 7. 15. Lubezeres pag. Kā brīvprātīgais
piedalījies cīņā pret boļševikiem, vēlāk 15. div. Apbalvots ar 1. un 2.
šķiras Dzelzs krustu. 1971. g. piedalījies DVF Halifaksas nod. dibinā
šanā. Gandrīz nepārtraukti nod. valdes loceklis. Daudz darba veltījis
nod. nama izveidošanā. 24. 4. 65. apbalvots ar DV nozīmi zeltā.
151.Līdaks Jānis, dz. 12. 4. 20. Skaistkalnes
19. div. DV biedrs - dibinātājs. Piedalījies
dibināšanā. Ieceļojis Anglijā 1948. g., kad
terfīldas un vēlāk DVF Bradfordas nod.
apbalvots ar DV nozīmi zeltā.

pag. Cīnījies Latv. leģionā
DV Bevernas nod., Vācijā,
tūlīt bijis aktīvs DVF Čes
valdes loceklis. 24. 4. 65.

152. Alksnis Ralfs, dz. 1. 6. 25. No 1950. g. aktīvs DV loceklis Kanadā:
darbojies Hamiltonas, Kičeneras-Voterlū un Londonas nodaļu valdēs.
No 1962.-66. bijis DV Kanadā valdes sekretārs. 24. 4. 65. apbalvots
ar DV nozīmi zeltā.
153. Breikša Ilga, dz. 1. 10. 24. 1959.-60. DV Hamiltonas nod. vanadžu
pr-ce. 1961.-65. DV Kanadā vanadžu pr-ce. DV no 1952. g. 24. 4. 65.
apbalvota ar DV nozīmi zeltā.
154. Gaile Tatjana, dz. 9. 2. 15. Ilggadēja DV Montrealas nod. vanadžu
pr-ce. 24. 4. 65. apbalvota ar DV nozīmi zeltā, ko atteikusies pieņemt
tās materiālās vērtības dēļ.
155. Grinbergs Arnolds, dz. 7. 2. 10. DV Toronto nod. sporta kopas p-ka
vietn. un futbola sekcijas vadītājs kopš 1953. gada. Lieli nopelni jaunat
nes iesaistīšanā DV org. 24. 4. 65. apbalvots ar DV nozīmi zeltā.
156. Kadiķis Rūdolfs, dz. 8. 2. 22. Liepājā. DV Toronto nod. sporta kopas
pr-ks no 1953. gada. Lieli nopelni jaunatnes iesaistīšanā DV organi
zācijā. Darbojies arī DV Toronto nod. valdē. 24. 4. 65. apbalvots ar
DV nozīmi zeltā.
157. Bārs Alfons, dz. 18. 12. 21. DV biedrs - dibinātājs. Piedalījies DV
apv. Ņudžersijā organizēšanā, kļūstot tās sekretārs un 3 gadus pr-ks.
No 1961.-66. bijis DV ASV valdes sekretārs. 5. 9. 66. apbalvots ar
DV nozīmi zeltā.
158. Bērziņš Jānis, dz. 31. 10. 04. Trikātas pag. DV biedrs - dibinātājs. DV
apv. Detroitā dibinātājs un ilggadējs pr-ks. Tautiskā ansambļa dibinā
tājs un vadītājs, dekorātors. 5. 9. 66. apbalvots ar DV nozīmi zeltā.
159. Butkus Žanis, dz. 29. 7. 06. Kpt. Cīnījies brīvprātīgos bataljonos, vēlāk
19. div. Vairākkārt ievainots un apbalvots ar Bruņinieka pakāpes
Dzelzs krustu. DV biedrs - dibinātājs. Bijis Cēdelgemas DV org. komi
sijā un ievēlēts pirmajā pagaidu valdē. Vadījis DV Augsburgas nod.
Vācijā. Lieli nopelni šaušanas sporta izveidošanā DV ASV valdē.
5. 9. 66. apbalvots ar DV nozīmi zeltā.
160. Kļaviņš Jānis, dz. 13. 4. 21. DV biedrs - dibinātājs. 1948.-49. darbojies
DV Rēgensburgas nod. valdē, 1953.-60. DV apv. Linkolnā valdē, pēc
tam Demoinā. 5. 9. 66. apbalvots ar DV nozīmi zeltā.
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161. Minka Alfreds, dz. 6. 6. 25. Purmsātu pag. DV biedrs-dib. No 1956.
g. darbojās DV apv. Kalamazū valdē un kopš 1962. g., ar maziem
pārtraukumiem, bijis apv. p-ks. 5. 9. 66. apbalvots ar DV nozīmi zeltā.
162. Priedulājs Ilgonis, ilggadējs DV apv. Čikāgā valdes loceklis un aktīvs
darbinieks. 5. 9. 66. apbalvots ar DV nozīmi zeltā.
163. Radziņš Jānis, 14. 8. 03. Kpt. 1947.-49. DV Pinebergas nod. valdes
pr-dis. 1951.-56. DV apv. Grand Rapidos pr-ks. Vairākus gadus apv.
valdes un rev. kom. loc. 5. 9. 66. apbalvots ar DV nozīmi zeltā.
164. Rudzroga Voldemārs, dz. 18. 9. 21. DV biedrs - dibinātājs. Kopš DV
apv. Bostonā dibināšanas aktīvi darbojies apv. valdē kā loceklis un ļoti
ilgus gadus kā pr-ks, Bijis viens no apv. darbības balstiem. 5. 9. 66.
apbalvots ar DV noz. zeltā.
165. Svētulis Voldemārs, dz. 8. 4. 21. DV biedrs - dibinātājs. Darbojies DV
Grosenbrodes un Neuštates nod. Vācijā. Ilggadējs DV apv. Ņujorkā
valdes loceklis. No 1962.-70. g. DV ASV valdes loceklis. 5. 9. 66.
apbalvots ar DV nozīmi zeltā.
166. Tīdemanis Arvīds, dz. 23. 10. 05. Taurkalnes pag. DV biedrs - dibinā
tājs. Bijis valdes loc. jau DV Bad Oinhauzenas nod., Vācijā. Nepār
traukti darbojies DV apv. Detroitā gan kā valdes loceklis, gan apv.
pr-ks. DV ASV valdes loceklis — aprūpes noz. vadītājs kopš 1969.
gada. 5. 9. 66. apbalvots ar DV nozīmi zeltā.
167. Vanags Kārlis, dz. 30. 9. 16. Jaunpils pag. DV biedrs - dibinātājs.
Bijis DV Grosenbrodes un Neuštates nod. valdes loceklis. Ilgus gadus
DV ASV goda tiesas pr-dis. Darbojies DV dienu rīcības komitejās,
jaunatnes svētkos. Ilggadējs vīru koŗa Daugavieši pr-ks. 5. 9. 66. ap
balvots ar DV nozīmi zeltā.
168. Vilciņš Jānis, dz. 25. 6. 04. DV no 1948. g. Kopš 1952. g. nepār
traukti DV apv. Milvokos valdes loceklis un aktīvs DV darbinieks.
5. 9. 66. apbalvots ar DV nozīmi zeltā.
169. Vītols Uldis, dz. 27. 12. 26. Stienes pag. DV biedrs - dibinātājs. Kopš
1960.-61. valdes loceklis Čikāgā, no 1961. g. apv. pr-ks. Ilggadējs DV
ASV rev. kom. loceklis un no 1970. g. p-dis. 5. 9. 66. apbalvots ar
DV nozīmi zeltā.
170. Derveris Eduards, 2. 4. 02. DV no 1952. g. Ilggadējs DV Albertas.
Kanadā, nod. valdes loceklis un pr-dis. 5. 9. 66. apbalvots ar DV nozīmi
zeltā.
171.Gailīte Tamāra, dz. 5. 9. 20. DV no 1947. g. Ilgus gadus darbojusies
DV Hamiltonas nod. vanadžu kopas valdē gan kā sekretāre, informā
tore, pr-ces vietn. un pr-ce. Kopš 1966. g. DV Kanadā vanadžu pr-ces
vietniece. 5. 9. 66. apbalvota ar DV nozīmi zeltā.
172. Grāvītis Roberts, dz. 22. 7. 05. Sausnējas pag. No 1950. g. darbojās
DV Norandas nod., Kanadā, dažādos amatos: sekretārs, grāmatnīcas
vadītājs, valdes pr-dis. Ļoti aktīvs nod. darbinieks. 5. 9. 66. apbalvots
ar DV nozīmi zeltā.
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173. Pūriņš Roberts, dz. 26. 2. 13. Smiltenes pag. DV no 1948. g. Darbo
jies DVF Notinghamas nod. un kopš 1950. g. DV Toronto nod. valdē
kā kasieris, pr-ža vietn., sekretārs, aprūpes daļas vad. un 3 gadus valdes
pr-dis. 5. 9. 66. apbalvots ar DV nozīmi zeltā.
174. Staudžs Juliāns, dz. 20. 1.15. DV no 1952. g. Manitobas nod. Kanadā,
kur darbojies rev. komisijā, valdē un 8 gadus bijis valdes pr-dis. 5. 9.
66. apbalvots ar DV nozīmi zeltā.
175. Vītola Milda, dz. 29. 6. 12. Cēsīs. DV no 1949. g. Nepārtraukti darbo
jusies DV St. Catharines nod., Kanadā, vanadžu valdē, galvenokārt
būdama kopas pr-ce. 1961.-63. bijusi DV Kanadā vanadžu valdes lo
cekle. 5. 9. 66. apbalvota ar DV noz. zeltā.
176. Pommere Milda, dz. 28. 10. 05. Rīgā. DV no 1949. gada. Kopš 1952.
gada DVF Boltonas nod. vanadžu vadītāja. 5. 9. 66. apbalvota ar DV
nozīmi zeltā.
177. Sotniece Zenta, dz. 21. 1. 09. Rīgā. DV no 1949. g. No 1949.-52. un
no 1961. līdz šim ir DVF Stokontrentas nod. vanadžu vadītāja. 5. 9. 66.
apbalvota ar DV nozīmi zeltā.
178. Balodis Jānis, dz. 30. 1. 18. DV no 1954. g. Bijis DV Džīlongas nod.
Austrālijā 5 gadus valdes loceklis un 3 gadus nod. v. pr-dis. Pēc tam
ilggadējs DV Melburnas nod. valdes loceklis. 5. 9. 66. apbalvots ar DV
nozīmi zeltā.
179. Bilkens Alans, dz. 28. 7. 27. DV no 1949. g. Nepārtraukti darbojies
DV Melburnas nod. valdē. Daudz veicis jaunatnes iesaistīšanā DV
organizācijā. 5. 9. 66. apbalvots ar DV nozīmi zeltā. Miris 23. 12. 66.
180. Dance Irma, dz. 20. 9. 08. DV no 1956. g. Ilggadēja DV Adelaides
nod. vanadžu priekšniece. Ļoti aktīva darbiniece. No 1967.-70. DV
Austrālijā vanadžu vadītāja. 5. 9. 66. apbalvota ar DV noz. zeltā.
181.Driba Jānis, dz. 28. 8. 27. DV no 1948. g. Aktīvs DV Brisbenas un
Sidnejas nodaļu darbinieks. Ir viens no DV Brisbenas nod. dibinātājiem.
DV Austrālijā valdes kasieris 1946.-67. un no 1973. gada 5. 9. 66.
apbalvots ar DV nozīmi zeltā.
182. Dzenis Jēkabs, dz. 12. 9. 93. DV no 1956. g. Ilggadējs un priekšzī
mīgs DV Melburnas nod. valdes darbinieks. Sekmīgs ziedojumu vākša
nas akciju vadītājs. 1962.-63. DV Austrālijā valdes loceklis. No 1965.
g. DV Melburnas lauku īpašuma „Vanagi” pārzinis. 5. 9. 66. apbalvots
ar DV nozīmi zeltā.
183. Kārkliņš Eižens, dz. 9. 4. 10. DV no 1952. g. Ilggadējs DV Adelaides
nod. valdes pr-ža palīgs un pr-dis. 5. 9. 66. apbalvots ar DV nozīmi
zeltā.
184. Lācis Līvijs, dz. 1926. g. DV no 1950. g. Ilggadējs DV Brisbenas nod.
Austrālijā valdes pr-dis. 5. 9. 66. apbalvots ar DV nozīmi zeltā.

305

185.Tenisons Mārtiņš, dz. 1. 1. 09. Dauguļu pag. DV no 1955. g. 1958.-62.
DV Sidnejas nod. valdes loceklis. Pēc tam ilgus gadus nod. pr-dis.
1962.-68. 5. 9. 66. apbalvots ar DV nozīmi zeltā.
186. Voitkuss Verners, dz. 17. 5. 11. Mācītājs. Bijis 19. div. mācītājs.
Piedalījies DV organizēšanā 1947. gadā Vācijā — amerikāņu joslā,
kļūstot par joslas valdes locekli. No 1948.-50. arī DV centrālās valdes
loceklis. 1950. g. izceļojis uz Austrāliju. Bijis arī divos periodos DV
Austrālijā valdes loceklis. 5. 9. 66. apbalvots ar DV nozīmi zeltā.
187. Auka Laimonis, no 1955. g. DV Stokholmas nod. valdē. Laikā no
1960.-69. nod. valdes pr-dis. Lieli nopelni jaunatnes iesaistīšanā un
teātŗa izveidošanā. 5. 9. 66. apbalvots ar DV nozīmi zeltā.
188. Barkāns Vladislavs, dz. 24. 12. 19. DV no 1948. g. Darbojies DV
Ansbachas, Šveinfurtes, Vircburgas un Mežotnes (Kaizerslauternā) no
dalās. DV Mežotnes nod. kopš 1953. gada valdes loceklis. 5. 9. 66.
apbalvots ar DV nozīmi zeltā.
189. Gūtmanis Jānis, dz. 8. 12. 19. Popes pag. DV biedrs - dibinātājs.
1953.-60. DV Oldenburgas nod. valdes loceklis un pr-dis. No 1962. g.
-71. DV Osnabrikas nod. valdes pr-dis. Bijis arī DV R-Vācijā valdes
rev. kom. loceklis. 5. 9. 66. apbalvots ar DV nozīmi zeltā. Miris
14. 5. 71.
190. Podiss Edgars, dz. 14. 11. 98. Naukšēnu pag. Kpt. Piedalījies atbrīvo
šanas cīņās un Leģionā. Virsnieks Latvijas armijā. DV biedrs-dibinātājs.
Darbojies DV Bīlefeldas, Augustdorfas un Vesthovenas nodaļās. No
1962.-69. DV Vesthovenas kopas vadītājs. Lieli nopelni teātŗa izvei
došanā. 1965.-68. DV R-Vācijā valdes loceklis. 5. 9. 66. apbalvots ar
DV nozīmi zeltā. Miris 8. 2. 69.
191.Rožkalns Arnolds, dz. 13. 8. 12. DV no 1949. g. Ilggadējs DV Stabu
rasa nod. Bingenā valdes pr-dis un DV R-Vācijā valdes rev. kom. lo
ceklis. 5. 9. 66. apbalvots ar DV nozīmi zeltā.
192. Rudzītis Ernests, dz. 25. 3. 02. Rīgā. Virsnieks Latvijas armijā. DV
biedrs - dibinātājs. 1949.-50. DV Verdenas nod. valdes pr-dis. No
1958. g. DV Menchengladbachas nod. v. loceklis. Bijis DV R-Vācijā
valdes rev. kom. un valdes loceklis. 5. 9. 66. apbalvots ar DV nozīmi
zeltā.
193. Šternbergs Alfreds, dz. 17. 5. 21. DV biedrs-dibinātājs. Ilggadējs DV
Minsteres nod. valdes loceklis un valdes pr-dis. No 1963.-73. DV
R-Vācijā valdes rev. kom. loceklis. 5. 9. 66. apbalvots ar DV nozīmi
zeltā.
194. Viksne Mārtiņš, dz. 27. 12. 18. 1953. g. piedalījies DV Balaratas,
Austrālijā, nod. dibināšanā. 1953.-65. bijis nod. valdē, 2 gadus nod.
pr-dis. 26. 8. 67. apbalvots ar DV nozīmi zeltā.
195. Milvoku DV vīru koris, dib. 8. 12. 51. E. Peniķa iniciatīvā un dir.
V. Aparjoda vadībā, kuŗš vada kori arī tagad. Koris piedalījies visos
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ASV un Kanadas latv. dziesmu svētkos un visās DV ASV dienās.
Lieli nopelni dziesmu krāj. „Vīru balsis” izdošanā. 26. 8. 67. ap
balvots ar DV nozīmi zeltā.
196. Baumanis Osvalds, dz. 26. 2. 26. DV no 1949. g. Ilggadējs DV apv.
Ņujorkā valdes loceklis. Smags kaŗa invalids. Ļoti aktīvs DV darbi
nieks. 26. 8. 67. apbalvots ar DV nozīmi zeltā.
197.Eglājs Alfreds, dz. 19. 6. 10. Dundagas pag. DV no 1947. g. 18 gadu
darbojies DV apv. Čikāgā, kur sevišķi nopelni sabiedriski - kultūrālā
nozarē. 26. 8. 67. apbalvots ar DV nozīmi zeltā. Miris 3. 12. 67.
198. Gatarts Jānis, dz. 30. 6. 01. Jelgavā. DV no 1951. g. DV Manitobas.
ASV, kopas pr-ks un sekretārs 16 gadus. Mazo kopu izveidojis par
paraugu citiem. 26. 8. 67. apbalvots ar DV nozīmi zeltā.
199. Leimanis Edvīns, dz. 13. 7. 07. Rīgā. Virsnieks. DV no 1948. g.
Darbojies DV Augustdorfas, Goslāras un Bad Oinhauzenas nodaļās.
1963. g. noorganizējis DV apv. D-Kalifornijā un no 1965. g. ir šīs
apv. pr-ks. Izveidojis apv. par priekšzīmīgu vienību. 26. 8. 67. apbal
vots ar DV nozīmi zeltā.
200. Liepiņš Rūdolfs, dz. 13. 5. 22. DV no 1948. g. Darbojies Vācijā un
DV apv. Bostonā, kur 7 gadus bijis nama pārzinis, vicepr-dis un tagad
DV apv. pr-ks. Kaut invalids, tomēr apv. daudz veltījis savu darbu un
laiku. 26. 8. 67. apbalvots ar DV nozīmi zeltā.
201. Zālītis Viktors, dz. 23. 2. 22. DV no 1955. g. Ilggadējs DV apv. Mil
vokos valdes loceklis un sarīkojumu daļas vadītājs. Aktīvs teātŗa un
koŗa dalībnieks. 26. 8. 67. apbalvots ar DV nozīmi zeltā.
202. Rolavs Jānis, dz. 25. 6. 25. Ilggadējs DVF Birminghamas nod. valdes
loceklis. Ļoti aktīvs inf. darbā. DVF valdes ārējās inf. noz. referents.
26. 8. 67. apbalvots ar DV nozīmi zeltā.
203. Rulliņa Vera, 21. 3. 05. Lieli nopelni tautas deju populārizēšanā, jau
natnes audzināšanā un vanadžu darbā. DFV tautas deju kopas Sakta
ilggadēja vadītāja. 26. 8. 67. apbalvota ar DV nozīmi zeltā.
204. Rītiņš Henrijs, dz. 27. 4. 10. DV no 1947. g. Bijis vairāku nodaļu
valdes p-dis un valdes loceklis. Ilggadējs DVF saimniecības daļas va
dītājs un vicepr-dis. Lieli nopelni DVF saimniecisko pasākumu izvei
došanā un nostiprināšanā. 26. 8. 67. apbalvots ar DV nozīmi zeltā.
205. Bergmanis Oskars, dz. 22. 7. 01. Jaunsvirlaukas pag. DV no 1947. g.
DVF rev. kom. pr-dis no 1947.-69. 26. 8. 67. apbalvots ar DV nozīmi
zeltā. Miris 25. 3. 69.
206. Taube Alberts, dz. 16. 9. 21. DV no 1952. g. Ilggadējs DV Kičeneras
Voterlū nod. valdes loceklis un pr-dis. 2 gadus DV Kanadā valdes
kultūras un sporta nozares vadītājs. Kārtojis jaunatnes un sporta svēt
kus Sidrabenē. 26. 8. 67. apbalvots ar DV nozīmi zeltā.
207. Celms Jānis, dz. 22. 12. 09. DV no 1952. g. Ilggadējs DV Niagara-Falls
nod. valdes loceklis un pr-dis. 1960.-62. DV Kanadā valdes kultūras
daļas vadītājs. 26. 8. 67. apbalvots ar DV nozīmi zeltā.
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208. Zaļais Evalds, dz. 9. 5. 17. Dzelzavā. DV biedrs - dibinātājs. 1949. g.
palīdzējis dibināt DV Čēpingas nod. 1951.-58. DV Čēpingas nod. valdes
loc. No 1961. g. nod. valdes pr-dis. 26. 8. 67. apbalvots ar DV nozīmi
zeltā.
209. Lauva Arvīds, dz. 8. 8. 99. Rīgā. DV no 1947. g. Pirmais DV Austrā
lijā valdes pr-dis 1951.-52. Bijis arī DV Melburnas nod. valdes pr-dis
2 g. u.c. amatos. 6. 8. 68. apbalvots ar DV nozīmi zeltā. Miris 14. 4. 69.
210. Pelše Konstantīns, dz. 25. 3. 20. Rīgā. DV no 1952. g. Darbojies par
DV Melburnas nod. valdes vicepr-di, valdes loc. un rev. komisijā. DV
Austrālijā valdes sekretārs 1960.-63. 6. 8. 68. apbalvots ar DV nozīmi
zeltā.
211. Līcis Osvalds, dz. 27. 7. 14. DV no 1952. g. Ilggadējs DV Sidnejas
nod. valdes loceklis un tagad pr-dis. 1964.-66. DV Austrālijā v. ap
rūpes daļas vadītājs. 6. 8. 68. apbalvots ar DV nozīmi zeltā.
212. Plūcis Jānis, dz. 9. 8. 27. Vildogas pag. DV no 1949. g. DV Pertas
nod. valdes loceklis 1949.-52. 6 gadus rev. komisijā. No 1965. g.
nepārtraukti nod. valdes pr-dis. Idejisks DV darbinieks. Daudz ziedo
DV darbam. 6. 8. 68. apbalvots ar DV nozīmi zeltā.
213. Rolavs Valentīns, dz. 19. 1. 23. DV no 1947. g. Bijis DV Memingenas
nod. valdes pr-dis, DV Melburnas nod. valdes loceklis un 1965.-1970.
nod. valdes pr-dis. 1970.-73. DV Austrālijā valdes pr-dis. 6. 8. 68.
apbalvots ar DV nozīmi zeltā.
214. Freidenfelde Regīna, dz. 11. 12. 05. Cēsīs. Mag. phil. un Dr. med.
dent. DV no 1957. g. Bijusi DV Adelaides nod. vanadžu kopas pr-ces
palīdze un pr-ce. Veco ļaužu mītnes aprūpes komitejas locekle. Ļoti
enerģiska DV mērķu sekmētāja. 6. 8. 68. apbalvota ar DV nozīmi
zeltā.
215. Purvinskis Matīss, dz. 30. 1. 07. Pilskalnes pag. DV no 1947. g. Pertas
nod. valdes loceklis, šaušanas sekcijas dibinātājs un vadītājs ilgus gadus.
DV darbu stāda augstāk par citiem pienākumiem. 6. 8. 68. apbalvots
ar DV noz. zeltā.
216. Pulciņš Edmunds, dz. 25. 8. 27. DV no 1948. g. Ilggadējs DV Hamil
tonas nod. valdes loceklis un pr-dis. No 1970. g. DV Kanadā valdes
loceklis. Ļoti aktīvs pretkomūnistiskā darbā. 6. 8. 68. apbalvots ar DV
nozīmi zeltā.
217. Zamlovskis Irmands, dz. 19. 4. 23. Zaļenieku pag. DV no 1951. g. Bijis
4 gadus DVF Ročdēlas nod. valdes sekretārs. No 1963.-72. DV Toron
to nod. valdes pr-dis. Pašaizliedzīgs DV darbinieks. 6. 8. 68. apbal
vots ar DV nozīmi zeltā.
218. Kļavenieks Osvalds, dz. 20. 2. 20. DV no 1949. g. Bijis DV Norandas
un DV Montrealas nod. valžu loceklis un v. pr-dis. 1951.-54. DV Ka
nadā valdes loceklis. DV Toronto nod. valdes loc. 1964. un no 1966.
g. Ir ar lielu sabiedrisku enerģiju. 6. 8. 68. apbalvots ar DV nozīmi
zeltā.
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219. Ābele Edgars, dz. 11. 4. 24. Bauņu pag. DV biedrs - dibinātājs. Ļoti
aktīvs teātŗa un koŗu dalībnieks, DV koŗa dibinātājs un sarīkojumu
vadītājs. 6. 8. 68. apbalvots ar DV nozīmi zeltā.
220. Gādīga Katrīne, dz. 28. 10. 01. DV no 1947. gada, sākumā DVF
Anglijā un pēc tam DV Toronto nod. vanadžu kopas valdes locekle
un ļoti aktīva dalībniece. 6. 8. 68. apbalvota ar DV nozīmi zeltā.
221.Jenzis Jānis, dz. 16. 7. 95. DV no 1951. g. Piedalījies DV apv.
Klīvlendā organizēšanā un kopš tā laika gandrīz nepārtraukti apv.
valdes kasieris. 6. 8. 68. apbalvots ar DV nozīmi zeltā.
222. Lenšs Verners, dz. 28. 8. 09. Lodes pag.DV no 1952. gada. Kopš
tā laika apv. valdes loceklis un valdes pr-dis Detroitā. Apv. šaušanas
sporta noorganizētājs un vadītājs. 6. 8. 68. apbalvots ar DV nozīmi
zeltā.
223. Līgotnis Arnolds, dz. 12. 2. 20. DV no 1948. g. No 1953. g. DV
apv. Detroitā valdes loceklis, pr-dis vai rev. kom. loceklis un pr-dis.
Aktīvs teātŗa kopas un apv. Tautiskā uzveduma ansambļa dalībnieks.
6. 8. 68. apbalvots ar DV nov. zeltā.
224. Šmitchens Voldemārs, dz. 13. 7. 97. DV no 1956. g. Ilggadējs DV
apv. Filadelfijā valdes loc. un 1966.-69. valdes pr-dis. Sirsnības un
goda prāta paraugs. 6. 8. 68. apbalvots ar DV nozīmi zeltā.
225. Ceriņš Laimonis, dz. 6. 6. 26. Liepas pag. DV biedrs - dibinātājs. No
1949. g. DVF Dārlejmūras nod. sekretārs līdz 1951. g. No 1954.
g. DVF Derbijas nod. valdes loceklis un valdes pr-dis 1967.-69. No
1966. g. DVF valdes loceklis. Aktīvs preses darbā. 6. 8. 68. apbalvots
ar DV nozīmi zeltā.
226. Āre Arvīds, dz. 31. 3. 00. Galgauskas pag. DV no 1948. g., kad kopā
ar citiem organizējis DVF Korbijas nod. Visu laiku bijis nod. valdes
loceklis, vai laikā no 1948.-55. un 60.-68. valdes pr-dis. Spējis panākt
labu personisko kontaktu ar katru nod. biedru. 6. 8. 68. apbalvots ar
DV nozīmi zeltā. Miris 7. 5. 70.
227. Cukurs Voldemārs, dz. 30. 1. 07. Valmierā. DV biedrs - dibinātājs.
No 1948. gada vada DVF Česterfīldas nodaļu. Daudz darba, laika un
enerģijas ziedojis DV. 6. 8. 68. apbalvots ar DV nozīmi zeltā.
228. Šķipsna Ēriks,
bojies DV nod.
kas — Gaujas
balvots ar DV

dz. 25. 2. 15. Jaungulbenes pag. DV no 1948. g. Dar
Artilerijas nometnē, Libekā, un kopš 1963. g. DV Libe
nod. vicepr-dis. Faktiskais nod. vadītājs. 6. 8. 68. ap
nozīmi zeltā. Miris 15. 6. 72.

229. Biezais Pēteris, dz. 8. 1. 07. Jaungulbenes pag. Virsnieks Latvijas armi
jā. Cīnījies Latv. leģionā. DV no 1949. g. No 1949.-51. DV Minchenes
nod. valdes sekretārs, bet no 1952.-61. un no 1965. g. nod. valdes
pr-dis. Sabiedriskās dzīves vadītājs Minchenē. 6. 8. 68. apbalvots ar
DV nozīmi zeltā.
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230. Šiliņš Heinrichs, dz. 24. 8. 24. Daugavpilī. Kaŗa inv. ar vienu roku.
DV no 1952. g. un no 1956. g. DV Buenos Aires, Arģentīnā, valdes
loceklis. 6. 8. 68. apbalvots ar DV nozīmi zeltā.
231. Auģe Ērika, dz. 28. 2. 16. DV no 1950. g. un no šī laika vada DV apv.
Bostonā grāmatu galdu savā dzīvoklī, ienākumus nododot apv. valdei.
Aktīva apv. vanadze. 19. 4. 69. apbalvota ar DV nozīmi zeltā.
232. Bulāte Zelma, dz. 16. 12. 13. Ventspilī. 1952. g. piedalījusies DV apv.
Minesotā dibināšanā, kopš tā laika ar maz izņēmumiem darbojusies
apv. vanadžu valdē un no 1965. g. ir apv. vanadžu pr-ce. Neizsmeļama
enerģijā un personiskā piemērā. 19. 4. 69. apbalvota ar DV nozīmi
zeltā.
233. Liepiņš Kārlis, dz. 1. 3. 10. Trikātas pag. DV no 1953. g. No 1960.
g. darbojas DV apv. Minesotā valdē, būdams sevišķi aktīvs līdzekļu
sagādē. 19. 4. 69. apbalvots ar DV nozīmi zeltā.
234. Ļucis Fridrichs, dz. 27. 8. 11. Dzērves pag. Virsnieks Latvijas armijā.
Cīnījies Latv. leģionā. DV biedrs - dibinātājs. Bijis valdes loceklis DV
Ansbachas un Šveinfurtes nod. Vācijā, 1951.-56. DV Montrealas nod.
Kanadā. DV apv. Ņudžersijā 1963. g., 67.-70. 19. 4. 69. apbalvots ar
DV nozīmi zeltā.
235. Mārtinsons Laimonis, dz. 1923. g. Invalids. DV no 1947. g. Darbojies
no pirmajām dienām DV nodaļu valdēs Vācijā. DV apv. Indianapolē
kopš 1954. g. valdes loceklis un kopš 1967. g. valdes pr-dis. Ar savu
darbu un stāju cēlis DV vārdu visā latviešu sabiedrībā. 19. 4. 69. ap
balvots ar DV nozīmi zeltā.
236. Matulis Roberts, dz. 21. 8. 09. Bērzaines pag. DV no 1951. g. No
1953.-64. DV apv. Linkolnā valdes loceklis un 1964.-72. apv. pr-ks.
Vadījis DV apgādu. 19. 4. 69. apbalvots ar DV nozīmi zeltā.
237. Peniķis Jānis, dz. 29. 7. 33. DV kopš 1954. g. 1958.-69. DV ASV
valdes jaunatnes noz. vadītājs. Darbojies DV apv. Milvokos valdē. Lat
viešu jauniešu aicinātājs un pulcētājs DV org. 19. 4. 69. apbalvots ar
DV nozīmi zeltā.
238. Pētersone Lija, dz. 5. 6. 32. DV no 1953. g. Kopš 1955. g. vada DV
apv. Milvokos tautas deju kopu. Daudz populārizējusi latviešu mākslu.
Lieli nopelni jaunatnes pulcēšanā. 19. 4. 69. apbalvota ar DV nozīmi
zeltā.
239. Strēlnieks Herberts, dz. 1908. g. DV kopš 1948. g. Darbojies DV
apv. Indianapolē valdē. DV ASV sporta noorganizētājs un aktīvs dalīb
nieks visus gadus. 19. 4. 69. apbalvots ar DV nozīmi zeltā.
240. Stundiņš Arvīds, dz. 14. 7. 09. DV no 1960. g. un kopš šī laika ne
pārtraukti darbojies DV apv. Demoinā valdē. Ļoti enerģisks, pašaizlie
dzīgs un daudzpusīgs DV darbinieks. 19. 4. 69. apbalvots ar DV nozīmi
zeltā. Miris 31. 5. 73.
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241. Sisenis Roberts, dz. 20. 4. 15. DV kopš 1952. g. Ilggadējs DV Bostonas
apv. valdes loceklis, DV nama pārvaldnieks un sporta kopas pr-ks.
Priekšzīmīgs DV darbinieks. 19. 4. 69. apbalvots ar DV nozīmi zeltā.
242. Spuriņš Artūrs, dz. 26. 7. 08. DV no 1951. g. Ilggadējs un ļoti aktīvs
DV apv. Vašingtonā valdes darbinieks. 19. 4. 69. apbalvots ar DV
nozīmi zeltā.
243.Treize Artūrs, dz. 14. 6. 25. DV no 1947. g. Ilggadējs un aktīvs DV
apv. Bostonā darbinieks. Ar izcilu priekšzīmi un stāju. 19. 4. 69. ap
balvots ar DV nozīmi zeltā.
244. Vēliņš Rūdolfs, dz. 2. 1. 93. Plkv. LKOK. DV no 1952. g. Viens
no DV apv. Grand Rapidos dibinātājiem Darbojies apv. valdē, revīzijas
kom. un goda tiesā. 19. 4. 69. apbalvots ar DV nozīmi zeltā.
245. Zāģeris Arvīds, dz. 3. 9. 12. Gaujienes pag. DV biedrs - dibinātājs.
Ilgus gadus darbojies DV apv. Vašingtonā valdē. Latv. sporta dzīves
vadītājs ASV. DV pārstāvis ALA. 19. 4. 69. apbalvots ar DV nozīmi
zeltā.
246. Žubura Velta, dz. 22. 2. 22. Ilggadēja DV apv. Demoinā vanadžu kopas
valdes locekle un vanadžu pr-ce. Vanadžu dubultkvarteta administrā
tore. Par DV stāv un krīt! 19. 4. 69. apbalvota ar DV nozīmi zeltā.
247. Andersone Irma, dz. 23. 3. 09. Jelgavā. DV no 1951. g. DV St. Catha
rines nod. vanadžu pr-ce — vienu gadu un nepārtraukti pr-ces viet
niece. Ilggadēja un sekmīga DV darbiniece. 19. 4. 69. apbalvota ar
DV nozīmi zeltā.
248. Pulciņa Nora, dz. 28. 7. 33. DV no 1952. g. DV Hamiltonas nod.
vanadžu kopas pr-ce 1962.-1970. DV Kanadā vanadžu valdes sekre
tāre no 1968. g. Darbojas latviešu skolā un ir gaidu vadītāja. 19. 4. 69.
apbalvota ar DV noz. zeltā.
249. Britāls Rūdolfs, dz. 21. 6. 10. DV biedrs - dibinātājs. DVF Vestvelsas
nod. dibinātājs un tās pr-dis 6 gadus. DV Toronto nod. valdes loceklis
un revīzijas kom. No 1966. g. DV Kanadā valdes kasieris. 19. 4. 69.
apbalvots ar DV nozīmi zeltā.
250. Cinis Verners, dz. 4. 10. 27. Rudbāržos. DV no 1957. g. Ilgus gadus
darbojies DV Kičeneras un DV Toronto nodaļu valdēs. Sevišķi nopelni
ārējās inf. darbā. 19. 4. 69. apbalvots ar DV nozīmi zeltā.
251. Pelēns Egons, dz. 1. 7. 26. Aizputē. Dipl. inž. DV no 1956. gada. DV
Britu Kolumbijas nodaļā, sākot ar 1958. g., nepārtraukti nod. valdē,
pildot visvairāk nod. valdes pr-ža pienākumus. Priekšzīmīgs pienākumu
pildītājs. 19. 4. 69. apbalvots ar DV nozīmi zeltā.
252. Silgailis Artūrs, dz. 13. 11. 95. Penkules pag. V-plkv. 15. div. kājnieku
priekšnieks. DV biedrs - dibinātājs. 1948.-50. DV angļu joslas valdes
vicepr-dis. 1950.-53. DV R-Vācijā valdes vicepr-dis. Kopš 1954. g.
DV Halifaksas kopas, Kanadā, valdes pr-dis. 19. 4. 69. apbalvots ar
DV nozīmi zeltā.
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253. Zamlovska Rasma, dz. 29. 10. 22. Vecbebru pag. DV no 1952. g. DVF
Ročdēlas vanadžu kopas pr-ce 1954.-58. DV Toronto nod. vanadžu
kopas pr-ce 1962.-1972. Nenogurstoša vanadžu darbiniece. 19. 4. 69.
apbalvota ar DV nozīmi zeltā.
254. Cekuliņš Egils, dz. 23. 9. 25. DV no 1953. g. Ilggadējs DV Melburnas
nod. un DV Austrālijā valdes darbinieks. 19. 4. 69. apbalvots ar DV
nozīmi zeltā.
255. Kukurs Laimonis, dz. 19. 9. 12. Rīgā. DV no 1952. g., kad kopā ar
citiem dibinājis DV Adelaides nod. Ilggadēji darbojies nodaļā un DV
Austrālijā valdē. Lieli nopelni veco ļaužu mītnes Sidrabene izveido
šanā. 19. 4. 69. apbalvots ar DV nozīmi zeltā.
256. Meiers Jānis, dz. 7. 4. 01. Bīriņu pag. Kpt. Dr. iur. Piedalījies atbrī
vošanas kaŗā. Virsnieks Latvijas armijā. Cīnījies Latv. leģionā. DV no
1952. g. Aktīvi darbojies DV Adelaides nod. un bijis DV Austrālijā
valdes rev. kom. 19. 4. 69. apbalvots ar DV nozīmi zeltā.
257. Podzinš Oskars, 23. 7. 15. DV biedrs - dibinātājs. Kopš DV noorga
nizēšanās Austrālijā aktīvi strādā DV Melburnas nod. valdē. Lieli
nopelni ziedojumu vākšanas akcijā. 19. 4. 69. apbalvots ar DV nozīmi
zeltā.
258. Kažociņš Indulis, dz. 8. 6. 17. DV no 1951. g. Darbojies DVF Korbi
jas , Koventrijas un Līdsas nod. valdēs. Kopš 1960. g. ir DVF jaunatnes
daļas referents. Skautu un vanadzēnu vadītājs. Izcils jaunatnes darbi
nieks. 19. 4. 69. apbalvots ar DV nozīmi zeltā.
259. Lazdiņš Alberts, dz. 30. 12. 99. Vircavas pag. DV no 1949. g. Viens
no DVF Notinghamas nod. dibinātājiem 1949. g. Darbojies DVF
Notinghamas, Lesteres un Korbijas nod. valdē un par valdes pr-di.
Kopš 1965. gada ir DVF darbvedis. Priekšzīmīgs DV darbinieks.
19. 4. 69. apbalvots ar DV nozīmi zeltā.
260. Ozoliņš Teodots - Visvaldis, dz. 20. 11. 99. Mangaļu pag. DV no 1966.
g. Latvijas sūtniecības lietvedis Lielbritānijā. Aktīvs DV darba at
balstītājs. DVF goda pr-dis. 19. 4. 69. apbalvots ar DV nozīmi zeltā.
261. Malnačs Francis, dz. 18. 3. 19. DV no 1949. g. Ir viens no DV org.
dibinātājiem Zviedrijā. Bijis DV Čēpingas nod. v. pr-dis 1951. g. un
DV Halstahammaras nod. valdes pr-dis laikā no 1956.-71. g. 7 gadus
darbojies DV Zviedrijā valdē. Atsaucīgs DV darba atbalstītājs. 19. 4.
69. apbalvots ar DV nozīmi zeltā.
262. Zirnis Nikolajs, dz. 28. 6. 15. Piedalījies DV org. dibināšanā Zviedrijā.
No 1949. gada DV Halstahammaras nod. valdes loceklis. 1950.-51.
darbojies DV Zviedrijā valdē. Lieli nopelni šaušanas un citu sporta
veidu attīstīšanā. 19. 4. 69. apbalvots ar DV nozīmi zeltā.
263. Ābrams Vilis, dz. 8. 3. 25. DV no 1946. g. DV apv. Filadelfijā valdes
loceklis un ilggadējs valdes pr-dis. Lieli nopelni šaušanas un citu sporta
veidu attīstībā. 9. 5. 70. apbalvots ar DV nozīmi zeltā.
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264. Bleķis Leonīds, dz. 18. 6. 24. Rīgā. DV no 1946. g. Ilggadējs DV
apv. Ziemeļkalifornijā valdes loceklis. Rosīgs sabiedriski - kulturālo dar
bu veicējs. 9. 5. 70. apbalvots ar DV nozīmi zeltā.
265. Brūna Elvīra, dz. 25. 1. 07. DV no 1960. g. Ilggadēja DV apv. Grand
Rapidos vanadžu darbiniece un pr-ce. Daudzu DV sarīkojumu veidotāja.
9. 5. 70. apvalvota ar DV nozīmi zeltā.
266. Izaks Aleksandrs, ilggadējs DV darbinieks DV apv. Ročestrā. Vairākus
gadus arī apv. pr-ks. 9. 5. 70. apbalvots ar DV nozīmi zeltā.
267. Niedols Alfreds, dz. 2. 12. 15. DV no 1955. g. Ilggadējs DV apv.
Ročestrā valdes loceklis un rev. kom. pr-dis. Izcils ārējās inf. darbi
nieks. 9. 5. 70. apbalvots ar DV nozīmi zeltā.
268. Raestas Leontīne, dz. 17. 1. 23. Stirnienes pag. DV no 1950. g. DV
apv. Minesotā vanadžu kopas darbiniece un pr-ce. Priekšzīmīga DV
darba darītāja. 9. 5. 70. apbalvota ar DV nozīmi zeltā.
269. Skara Anna, dz. 20. 9. 13. DV no 1955. g. Ilggadēja DV apv. Ņujorkā
vanadžu valdes locekle un pr-ce. Ziedo visu savu brīvo laiku DV dar
bam. 9. 5. 70. apbalvota ar DV nozīmi zeltā.
270. Tālmane Edīte, dz. 28. 1. 35. Koknesē. DV no 1954. g. Kā jauniete
jau sākusi darboties DV org. DV apv. Vašingtonā vanadžu kopas ilgga
dēja valdes locekle un pr-ce. DV sporta kopas Sigulda pr-ce un aktīva
dalībniece. 9. 5. 70. apbalvota ar DV nozīmi zeltā.
271. Vestmanis Augusts, dz. 5. 11. 99. Alūksnē. DV no 1948. g. DV apv.
Dienvidkalifornijā valdes loceklis no 1964. gada. Pašaizliedzīgs DV
darbinieks. 9. 5. 70. apbalvots ar DV nozīmi zeltā.
272. Vilciņa Zenta, dz. 27. 12. 06. DV no 1952. gada. Kopš 1953. gada
darbojas DV apv. Milvokos vanadžu valdē kā locekle vai pr-ce. Ilg
gadēja vanadžu seksteta dalībniece. 9. 5. 70. apbalvota ar DV nozīmi
zeltā.
273. Zaķis Roberts, dz. 12. 3. 15. Gaiķu pag. DV no 1946. g. No 1956. g.
DV apv. Kalamazū valdes loceklis. Ļoti kārtīgs pienākumu pildītājs.
9. 5. 70. apbalvots ar DV nozīmi zeltā.
274. Zelmenis Paulis, dz. 7. 8. 10. DV no 1946. g. Nepārtraukti darbojies
DV apv. Detroitā valdē kā loceklis un pr-ks. Sevišķi nopelni inf. darbā.
9. 5. 70. apbalvots ar DV nozīmi zeltā.
275. Abakuks Augusts, dz. 12. 12. 14. DV no 1948. g. Dibinājis DVF Old
hamas kopu. 1949. g. piedalījies DVF Volverhamptonas nod. dibinā
šanā un bijis tās pirmais pr-dis. Aktīvi piedalās DV darbā ar referā
tiem, priekšlasījumiem, uzrunām. Vienmēr un visur atbalsta DV darbu.
9. 5. 70. apbalvots ar DV nozīmi zeltā.
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276. Tauriņš Jānis, dz. 21. 10. 17. DV no 1948. g. Bijis DVF Bedfordas
nod. valdes loceklis un kopš 1960. g. valdes pr-dis. 9. 5. 70. apbalvots
ar DV noz. zeltā.
277. Pētersons Jānis, dz. 10. 5. 21. DV no 1950. g. Kopš 1960. gada vada
vienu no lielākajām DVF nodaļām Līdsā. 9. 5. 70. apbalvots ar DV
nozīmi zeltā.
278. Mičulis Floriāns, dz. 23. 11. 18. Zvirgzdenes pag. DV biedrs - dibinā
tājs. DVF Hornikhillas un Karlailas nodaļu valdes pr-dis kopš 1948. g.
ar maziem pārtraukumiem, kad darījis citus pienākumus valdē. Ar
lielu aktīvitāti turējis savas nod. biedrus kopā. 9. 5. 70. apbalvots ar
DV nozīmi zeltā.
279. Ūsāns - Erts Roberts, dz. 2. 9. 19. DV no 1950. g. Ilggadējs DVF
nodaļu valdes loceklis. Aktīvs un sabiedrisks darbinieks. 9. 5. 70. ap
balvots ar DV noz. zeltā.
280. Baltputns Oskars, dz. 8. 7. 21. DV biedrs - dibinātājs. No 1965. gada
DV Hamburgas nod. valdes pr-dis. No 1969. g. DV R-Vācijā valdes
kultūras noz. vad. 9. 5. 70. apbalvots ar DV nozīmi zeltā.
281. Skadiņš Reinholds, dz. 27. 4. 24. DV no 1952. g. Ilggadējs DV Men
chengladbachas nod. valdes loceklis un vairākus gadus arī valdes pr-dis.
No 1968. g. DV R-Vācijā valdes loc. inf. nozarē. 9. 5. 70. apbalvots
ar DV nozīmi zeltā.
282. Leitītis Jēkabs, dz. 1. 5. 15. DV no 1946. gada. Darbojies DV Volterdingenas, Osnabrikas, Bīlefeldas un Menchengladbachas nodaļu valdēs.
DV R-Vācija valdē 1962.-63. un 67.-73. Kopš 1973. g. DV R-Vācijā
valdes pr-dis. Daudz darba veltījis DV inf. darbam. 9. 5. 70. apbalvots
ar DV nozīmi zeltā.
283.Lapinš Olģerts, dz. 3. 2. 97. Vietalvas pag. Kpt. DV no 1948. g.
Kopš 1958. g. ar maziem pārtraukumiem DV Menchengladbachas nod.
valdes pr-dis. Aktīvs un darbīgs sabiedrisks darbinieks. 9. 5. 70. ap
balvots ar DV nozīmi zeltā.
284. Apse Augusts, dz. 7. 9. 05. Ventspilī. DV no 1950. g. No 1965. gada
ir DV Hamburgas nod. kasieris. Priekšzīmīgi veic savus pienākumus.
9. 5. 70. apbalvots ar DV nozīmi zeltā.
285. Plensners Aleksandrs, 25. 4. 92. Grašu pag. Plkv. Latv. leģiona ģenerāl
inspektora stāba pr-ks. DV mērķu sekmētājs. 9. 5. 70. apbalvots ar
DV noz. zeltā.
286.Vinčels Alfrēds, dz. 5. 7. 20. DV no 1947. g. Bijis DV Libekas, Veil
heimas, Mežotnes (Kaizerslauternā) nodaļu valžu loceklis un pēdējās
valdes pr-dis 5 gadus. Ilgus gadus DV Mēnešraksta redaktors un laik
raksta Latvija Amerikā galv. redaktors. Nerimtīgs DV vārda daudzi
nātājs mūsu presē. 9. 5. 70. apbalvots ar DV noz. zeltā.
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287. Čaks Raimunds, dz. 6. 12. 15. Saikavas pag. DV no 1953. g. DV
Mēnešraksta redaktors kopš 1965. gada. Lieli nopelni DVM satura
veidošanā. Daudz rakstījis par DV latv. laikrakstos. 9. 5. 70. apbalvots
ar DV nozīmi zeltā.
288. Freivalds Osvalds, dz. 5. 6. 05. Bijis DV Zviedrijā valdes loceklis.
Aktīvs LNF darbinieks. DV izdoto grāmatu serijas „Latviešu kaŗa
vīrs Otra pasaules kaŗa laikā” atbildīgais redaktors. 9. 5. 70. apbalvots
ar DV noz. zeltā.
289. Groskopfa Jette, dz. 26. 6. 00. DV kopš 1955. g. DV apv. Ņujorkā
vanadžu valdes locekle. Nenogurstoša darba darītāja ilgus gadus. 2. 7.
71. apbalvota ar DV nozīmi zeltā.
290. Plūmanis Kārlis, 20. 10. 92. Pltn. LKOK. DV no 1948. g. Viens no
DV Blombergas nod. dibinātājiem. Ilggadējs DV apv. Ņujorkā rev.
kom. pr-dis un aktīvs apv. darbinieks. 2. 7. 71. apbalvots ar DV no
zīmi zeltā.
291. Jansons Maksis, dz. 18. 7. 24. DV biedrs - dibinātājs. DV apv. Grand
Rapidos valdē pildījis dažādus pienākumus, arī pr-ka. Liels organi
zātors, jaunatnes un sporta darbinieks. 2. 7. 71. apbalvots ar DV nozīmi
zeltā.
292. Ozoliņš Rolands, dz. 16. 7. 18. DV no 1946. g. DV apv. Kalamazū
valdes loceklis 1952.-70. 1953.-54. apv. pr-ks. Ļoti darbīgs, kaut bijis
smags kaŗa inv. 2. 7. 71. apbalvots ar DV nozīmi zeltā. Miris 4. 9. 72.
293. Tīdemane Anna, dz. 5. 11. 18. DV no 1962. g. DV apv. Detroitā
vanadžu valdes pr-ces vietn. un pr-ce. Kopš 1970. g. DV ASV vanadžu
pr-ce. Ar savu darbību ievērojami cēlusi DV labo slavu un vārdu.
2. 7. 71. apbalvota ar DV nozīmi zeltā.
294. Stabule Marija, dz. 5. 11. 19. DV no 1947. g. DV apv. Ziemeļkalifornijā
vanadžu pr-ce un citos amatos. Rosīgi darbojusies vanadzēnu nomet
nēs un teātŗa uzvedumos. 2. 7. 71. apbalvota ar DV nozīmi zeltā.
295. Vītols Jānis, dz. 12. 7. 18. Rīgā. DV no 1949. g. DV apv. Vašingtonā
valdes dažādos amatos darbojies 17 gadus. Priekšzīmīgs darbinieks.
2. 7. 71. apbalvots ar DV nozīmi zeltā.
296. Mačs Edmunds, dz. 9. 4. 04. Māc. DV kopš 1950. g. DV apv. Ziemeļ
rietumos dibinātājs. Nenogurstošs DV darba atbalstītājs. 2. 7. 71. ap
balvots ar DV noz. zeltā.
297. Fogelis Arvīds, dz. 3. 10. 22. DV biedrs-dibinātājs. Ilggadējs DV apv.
Klīvlendā valdes loceklis. Rosīgs un pašaizliedzīgs darbinieks. 2. 7. 71.
apbalvots ar DV nozīmi zeltā.
298. Kupreičiks Viktors, dz. 9. 5. 17. DV no 1948. g. Ilggadējs DV apv.
Čikāgā valdes loceklis. Ar lielu sirdsdedzi pilda savus pienākumus.
2. 7. 71. apbalvots ar DV nozīmi zeltā.
299. Zaube Aleksandrs, dz. 3. 2. 11. DV no 1949. g. Ilggadējs DV apv.
Čikāgā valdes loceklis. Priekšzīmīgs pienākumu pildītājs. 2. 7. 71. ap
balvots ar DV nozīmi zeltā.
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300. Dreiškins Andrejs, dz. 10. 10. 18. DV no 1953. g. Būdams smags kaŗa
inv. ar vienu kāju, tomēr vairāk nekā 16 gadu ar lielu aktīvitāti pildījis
valdes locekļa pienākumus DV apv. Linkolnā. 2. 7. 71. apbalvots ar
DV nozīmi zeltā.
301. Peniķe Lūcija, dz. 19. 4. 03. DV no 1951. g. DV apv. Milvokos vanadžu
valdes locekle kopš tās dibināšanas. Galvenā darbība apv. saimnieciskā
un aprūpes laukā, kur parādījusi lielu aktivitāti. 2. 7. 71. apbalvota ar
DV nozīmi zeltā.
302. Mundeciems Artūrs, dz. 1. 7. 23. DV no 1946. g. Bijis DV apv. Mil
vokos valdes un rev. kom. loceklis. Kopš 1951. g. Gaujas skautu pul
ciņa vadītājs. Pulciņš darbojas pie apv. 2. 7. 71. apbalvots ar DV no
zīmi zeltā.
303. Krēsliņa Nadežda, dz. 22. 9. 27. DV no 1955. g. No 1962. g. DV apv.
Ročestrā vanadžu pr-ce. Lieli nopelni jaunatnes un aprūpes darbā. 2. 7.
71. Apbalvota ar DV nozīmi zeltā.
304. Evaltovičs Richards, dz. 14. 2. 09. DV no 1959. g. Ilggadējs DV De
moinas apv. valdes loceklis — kasieris. Kārtīgs un rūpīgs pienākumu
pildītājs. 2. 7. 71. apbalvots ar DV nozīmi zeltā.
305. Upmale Rasma, dz. 15. 12. 28. Skultes pag. Ilggadēja DV Norčēpingas
nod. Zviedrijā valdes locekle. No 1970. g. ir DV Zviedrijā valdes lo
cekle — kasiere. 2. 7. 71. apbalvota ar DV nozīmi zeltā.
306. Liepiņa Austra, dz. 2. 11. 13. Liepājā. Mag. iur. DV no 1950. g. Ilg
gadēja un aktīva DVF vanadze. Vairākus gadus DVF vanadžu daļas
palīdze. Ļoti aktīva informācijas darbā. Kopš 1971. g. DVF valdes
locekle. 2. 7. 71. apbalvota ar DV nozīmi zeltā.
307. Kalniņa Zelma, dz. 25. 1. 19. DV no 1958. g. No 1963. g. DVF Brad
fordas nod. vanadžu kopas vadītāja. Centīga un krietna DV darbiniece.
2. 7. 71. apbalvota ar DV nozīmi zeltā.
308. Bisenieks Nikolajs, dz 3. 1. 15. DV no 1954. g. Ilggadējs DVF Derbi
jas nod. valdes loceklis un pr-dis. DV centrālās valdes loceklis no 1969.
g. Nosvērts, korrekts, saticīgs un izpalīdzīgs. 2. 7. 71. apbalvots ar DV
noz. zeltā.
309. Silis Ādolfs, dz. 10. 10. 25. DV no 1948. g. DVF Londonas nod. val
des pr-dis kopš 1966. gada. No 1962. g. DVF nama Londonā pārvald
nieks. Ļoti aktīvs DV org. loceklis. 2. 7. 71. apbalvots ar DV nozīmi
zeltā.
310. Dālderis Jānis, dz. 8. 5. 06. DV biedrs - dibinātājs. DV Albertas nod.,
Kanadā, valdes loceklis no 1956.—71. g. Ļoti aktīvs inf. darbā. 2. 7. 71.
apbalvots ar DV nozīmi zeltā.
311. Smolinska Ludviga, dz. 27. 4. 20. DV no 1952. g. Ilggadēja DV Mani
tobas nod., Kanadā, vanadžu pr-ce. Priekšzīmīga visos darbos. 2. 7. 71.
apbalvota ar DV nozīmi zeltā.
312. Šņore Artūrs, dz. 23. 12. 16. DV no 1952. gada. Ilggadējs DV Noran
das nod., Kanadā, valdes loceklis un pr-dis. Pienākumus pilda ar lielu
uzupurēšanos un apzinīgumu. 2. 7. 71. apbalvots ar DV nozīmi zeltā.
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313. Bebre Vera, dz. 12. 12. 08. Ilggadēja DV Toronto nod. vanadžu kopas
darbiniece, darbodamās gan kā valdes locekle, pr-ces vietniece, gan se
višķi saimniecības daļā. 2. 7. 71. apbalvota ar DV nozīmi zeltā.
314. Krūka Tonija, dz. 24. 7. 18. DV no 1950. g. Ļoti aktīva DV darbi
niece vanadžu nozarē. DVM vanadžu nod. redaktrise, rosmes dienu
ierosinātāja un rīkotāja, DV jaunatnes salidojumu ierosinātāja un orga
nizētāja, DV 2. globālo dienu prezidija locekle, preses darbiniece, dzej
niece, rakstniece un skolotāja. 2. 7. 71. apbalvota ar DV nozīmi zeltā.
315. Vērpele Anna, dz. 4. 11. 99. DV no 1954. g. Ilggadēja DV Melburnas
nod. vanadžu kopas valdes locekle un pr-ce. Sevišķi nopelni sarīkoju
mu izkārtošanā un saimnieciskos pasākumos. 2. 7. 71. apbalvota ar DV
nozīmi zeltā.
316. Lindemane Alma, dz. 15. 9. 01. DV no 1956. g. Pirmā un ilggadēja
vanadžu pr-ce DV Brisbenas nod., Austrālijā. Ideoloģisko vērtību kopēja.
2. 7. 71. apbalvota ar DV nozīmi zeltā.
317. Auniņš Alfreds, dz. 1. 10. 11. Rīgā. DV no 1963. g. Nepārtraukti bijis
DV Sidnejas nod. valdes loceklis. Kopš 1973. g. ir DV Austrālijā
valdes sekretārs. Pienākumus veic ar sevišķu rūpību un apzinīgumu.
2. 7. 71. apbalvots ar DV nozīmi zeltā.
318. Kampāns Staņislavs, dz. 7. 1. 23. DV no 1951. g. Nepārtraukti darbo
jies DV Džīlongas nod., Austrālijā, valdē kā loceklis un pr-dis. Ilgstoša
un pašaizliedzīga darbība DV mērķu sekmēšanā. 2. 7. 71. apbalvots ar
DV nozīmi zeltā.
319. Kubils Herberts, dz. 8. 1. 24. DV no 1951. g., kad kopā ar citiem dibi
nājis DV Džīlongas nodaļu, Austrālijā. Gandrīz nepārtraukti bijis nod.
valdes loceklis un pr-dis. Pašaizliedzīgs darbinieks. 2. 7. 71. apbalvots
ar DV nozīmi zeltā.
320. Kļaviņš Laimonis, dz. 23. 4. 24. DV kopš 1952. g. Ilggadējs DV Adelai
des nod. valdes loceklis. Vispusīgs un sekmīgs sabiedrisks darbinieks.
2. 7. 71. apbalvots ar DV nozīmi zeltā.
321. Māliņš Voldemārs, dz. 25. 9. 14. DV no 1948. g. Aktīvs DV Adelaides
nod. valdes darbinieks, sevišķi jaunu biedru iesaistīšanā, materiālo lī
dzekļu sagādē un veco ļaužu mītnes izbūvē. No 1967.—70. DV Austrā
lijā valdes pr-dis. 2. 7. 71. apbalvots ar DV nozīmi zeltā.
322. Žēlastība Arvīds, dz. 8. 4. 26. DV no 1955. g. DV Brisbenas nod.,
Austrālijā, valdes loceklis kopš 1959. g. Aktīvi piedalās visos DV darbos
un akcijās. 2. 7. 71. apbalvots ar DV nozīmi zeltā.
323. Lēmanis Valfrīds, dz. 23. 9. 14. Rīgā. DV no 1955. g. Kopš 1959. g.
nepārtraukti DV Oldenburgas nod. valdes pr-dis. Vada visu sabiedrisko
dzīvi Oldenburgā. Izcils latviešu propagandētājs vācu sabiedrībā. Filmu
operātors. 2. 7. 71. apbalvots ar DV nozīmi zeltā.
324. Zariņš Kārlis, dz. 19. 2. 23. Lubejas pag. DV no 1948. g. Ar mazu
pārtraukumu kopš 1948. g. vada DV nodaļu Ingolštatē. Izcils un paš
aizliedzīgs DV darbinieks. Smags kaŗa invalids — zaudējis roku. 2. 7.
71. apbalvots ar DV nozīmi zeltā.

317

325. Indriksons Žanis, dz. 17. 3. 22. Puzes pag. DV no 1950. g. Kopš 1956.
g. nepārtraukti DV Saules nod., Manheimā, valdes loceklis. Smags
kaŗa inv. — zaudējis roku. Daudzpusīgs un aktīvs DV darbinieks. 2. 7.
71. apbalvots ar DV noz. zeltā.
326. Caunītis Oskars, dz. 6. 8. 99. Jaunraunas pag. Kpt. LKOK. Cīnījies
atbrīvošanas kaŗā un Latv. leģionā, kuŗā smagi ievainots. DV biedrs dibinātājs. Sevišķu atzinību guvis ar Latv. leģiona dokumentu krāšanu
un kārtošanu, kā arī ar grāmatu serijas „Latviešu kaŗavīrs Otra pa
saules kaŗa laikā” rediģēšanu. 2. 7. 71. apbalvots ar DV nozīmi zeltā.
327. Valtere Mirdza, dz. 21. 2. 22. Saldū. DV no 1961. g. DV Minsteres
nod., valdes kasiere kopš 1961. gada. Sekmīga kasieres darbā un zie
dojumu akcijās. 2. 7. 71. apbalvota ar DV nozīmi zeltā.
328. Krūmiņš Andrejs, dz. 27. 2. 25. Ļaudonā. DV no 1950. g. Iniciators
DV nod. dibināšanā Francijā. Kopš 1951. g. nepārtraukti darbojies DV
Francijas nod. valdē un laikā no 1955. — 62. g. arī pr-ks. Vieno un
uztur DV garu Francijas latviešu saimē. 2. 7. 71. apbalvots ar DV no
zīmi zeltā.
329. Freimane Austra, dz. 24. 11. 27. DV no 1948. g. Ilggadēja DVF Don
kasteras nod. vanadžu kopas vadītāja. Aktīva, vispusīga un pašaizlie
dzīga vanadze. 1. 6. 72. apbalvota ar DV nozīmi zeltā.
330. Lērums Jānis, dz. 3. 7. 25. DV no 1953. g. Ilggadējs DVF Līdsas nod.
valdes loceklis. Uzticams un ļoti kārtīgs savos pienākumos. 1. 6. 72.
apbalvots ar DV nozīmi zeltā.
331.Liģeris Jānis, dz. 15. 5. 09. DV no 1949. g. Ilggadējs DVF Mančestras
nod. valdes loceklis un pr-dis. Aktīvs un nenogurstošs DV darbinieks.
1. 6. 72. apbalvots ar DV nozīmi zeltā.
332. Osis Laimonis, dz. 28. 9. 23. DV no 1951. g. Nepārtraukti DVF Kor
bijas nod. valdes loceklis. Vispusīgs un kārtīgs DV darbinieks. 1. 6. 72.
apbalvots ar DV noz. zeltā.
333. Putniņš Jānis, dz. 11. 7. 06. DV no 1954. g. Ilgus gadus pildījis DVF
Bradfordas nod. valdes locekļa un pr-ža amatus. Izcils organizācijas
darba sekmētājs. 1. 6. 72. apbalvots ar DV nozīmi zeltā.
334. Zariņa Henriette, dz. 28. 7. 02. DV no 1961. g. Kaut būdama sveš
tautiete, daudz darījusi Latvijas propagandēšanā citās tautās. Aktīva
arī DV darbā. 1. 6. 72. apbalvota ar DV nozīmi zeltā.
335. Brīvkalns Teodors, dz. 19. 8. 04. DV kopš 1950. g. Ilggadējs DV apv.
Minesotā valdes loceklis. Atbalsta visus DV pasākumus. 1. 6. 72. ap
balvots ar DV nozīmi zeltā.
336. Čakāns Edgars, dz. 29. 4. 11. Ilggadējs DV apv. Milvokos valdes lo
ceklis. Kopš 1953. g. nepārtraukti dzied DV vīru korī, spēlē DV teātrī.
Ilggadējs un pašaizliedzīgs DV darbinieks. 1. 6. 72. apbalvots ar DV
nozīmi zeltā.
337. Freimanis Arvīds, dz. 3. 4. 24. DV biedrs - dibinātājs. Nepārtraukti
darbojas DV apv. Indianapolē valdē. Ar savu nosvērtību ļoti iecienīts
DV darbinieks. 1. 6. 72. apbalvots ar DV nozīmi zeltā.
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338. Grīnvalds Valdis, dz. 22. 3. 13. DV no 1947. g. Invalids. Bijis 1950. g.
DV Riversaides apv. dibinātājs un pr-ks. 1963. g. kopā ar citiem dibi
nājis DV apv. Dienvidkalifornijā un kopš 1965. g. apv. kasieris. Fanā
tisks Daugavas Vanags. 1. 6. 72. apbalvots ar DV nozīmi zeltā.
339.Kluce Lilija, dz. 23. 3. 10. DV kopš 1950. g. Ilggadēja DV apv.
Bostonā vanadžu kopas valdes locekle un pr-ce. Ar saviem mākslas
amatniecības izstrādājumiem daudz propagandējusi latviešus amerikāņu
sabiedrībā. 1. 6. 72. apbalvota ar DV nozīmi zeltā.
340. Januma Alma, dz. 10. 9. 90. Lugažu pag. DV apv. Kolorādo vanadžu
valdē kopš dibināšanas 1965. gadā. Savā darbībā ir paraugs jaunākiem.
1. 6. 72. apbalvota ar DV nozīmi zeltā.
341. Odumiņš Jānis, dz. 20. 4. 24. Bērzpils pag. DV kopš 1947. g. Vairāk nekā
15 gadu darbojies DV apv. Filadelfijā valdē. Ar savu darbu izpelnījies
visu apv. biedru atzinību. 1. 6. 72. apbalvots ar DV nozīmi zeltā.
342. Priedulāja Marta, dz. 25. 6. 14. DV no 1952. gada. Ilggadēja DV apv.
Čikāgā vanadžu kopas valdes locekle. Rosīgi darbojusies 20 gadu ap
vienības darbā. 1. 6. 72. apbalvota ar DV nozīmi zeltā.
343. Pružinskis Jānis, dz. 31. 1. 21. DV biedrs - dibinātājs. Aktīvs DV
darbinieks Vācijā un pēc ieceļošanas ASV nepārtraukti darbojies kā
rajona DV pārstāvis un DV apv. Ziemeļkalifornijā valdes loceklis un
kopš 1968. g. pr-ks. 1. 6. 72. apbalvots ar DV nozīmi zeltā.
344. Reicis Jūlijs, dz. 19. 6. 05. DV no 1952. g. Nepārtraukti 20 gadu
darbojies DV apv. Ročestrā valdē un rev. komisijā. Dedzīgs DV
uzdevumu un mērķu veicinātājs. 1. 6. 72. apbalvots ar DV nozīmi
zeltā.
345. Rēķis Arvīds, dz. 31. 8. 05. DV no 1952. g. Ilggadējs DV apv. Bostonā
valdes loceklis. Iespējamos veidos sekmējis DV darbu. 1. 6. 72. apbal
vots ar DV noz. zeltā.
346. Švāns Voldemārs, dz. 7. 1. 16. DV no 1952. g. DV Brazilijā nod. val
des pr-dis laikā no 1952.—60. Rosīgs sabiedrisks darbinieks. Latvijas
armijā bijis virsnieks. Kā lidotājs piedalījies 2. pas. kaŗā, apbalvots ar
1. un 2. šķiras Dzelzs krustu. 1. 6. 72. apbalvots ar DV nozīmi zeltā.
347. Eglītis Elmārs, dz. 20. 5. 23. DV no 1952. g. Ilggadējs DV Adelaides
nod. valdes loceklis. Ļoti darbīgs. 1. 6. 72. apbalvots ar DV nozīmi
zeltā.
348. Hartmanis Rūdolfs, dz. 9. 2. 22. DV kopš 1953. g., no kuŗa laika ir
DV Balaratas nod., Austrālijā, rev. kom. un valdes loceklis. Nesau
dzīgs DV mērķu sekmētājs. 1. 6. 72. apbalvots ar DV nozīmi zeltā.
349. Pelše Jānis, dz. 17. 1. 26. DV no 1946. g. DV Pertas nod. ilggadējs
rev. kom. un valdes loceklis. 1. 6. 72. apbalvots ar DV nozīmi zeltā.
350. Rozentāls Edgars, dz. 26. 4. 20. DV no 1954. g. Visā DV Brisbenas
nod. pastāvēšanas laikā ļoti enerģisks DV darbinieks nod. valdē,
sporta, jaunatnes un teātŗa lietās. 1. 6. 72. apbalvots ar DV nozīmi
zeltā.
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351.Gributs Jānis, dz. 13. 6. 15. DV no 1955. g. DV Montrealas nod.
Kanadā ilggadējs valdes, rev. kom. loceklis, 1960.-64. un no 1966. g.
nod. valdes pr-dis. Ar lielu sirdsdedzi vada nod. darbību. 1. 6. 72.
apbalvots ar DV nozīmi zeltā.
352. Kajaks Vilnis, dz. 5. 11. 20. DV no 1962. g. Kopš 1963. g. ļoti aktīvs
DV Britu Kolumbijas nod., Kanadā, valdes loceklis un pašreiz valdes
pr-dis. Pašaizliedzīgs DV darbinieks. 1. 6. 72. apbalvots ar DV nozīmi
zeltā.
353. Stenders Voldemārs, dz. 12. 9. 16. Rīgā. DV no 1947. g. No 1962. g.
DV Manitobas nod., Kanadā, valdes, rev. kom. loceklis un valdes
pr-dis. Ar lielu centību un priekšzīmi pilda savus pienākumus. 1. 6. 72.
apbalvots ar DV noz. zeltā.
354. Krastinš Edgars, dz. 17. 10. 17. Ternejas pag. DV no 1957. g. 1958.-60.
DV Osnabrikas nod. valdes pr-dis. 1960. līdz savai nāvei bija valdes
loceklis, kaut pēdējos gados zaudējis redzi un dzirdi. Pašaizliedzīgs
un dedzīgs DV darbinieks. 1. 6. 72. apbalvots ar DV nozīmi zeltā.
Miris 19. 1. 73.
355. Skultāns Vilis, dz. 17. 2. 14. Rīgā. DV no 1964. g. Lieli nopelni radio
raidījumu sagatavošanā no Brīvās Latviešu Balss un Madrides raidī
tājiem. 1. 6. 72. apbalvots ar DV nozīmi zeltā.
356. Vaļuks Eduards, dz. 13. 11. 19. Bebrenē. DV no 1947. g. Būdams ļoti
smags kaŗa invalids (abas kājas amputētas virs ceļiem), tomēr kopš
1949. g. gandrīz nepārtraukti nod. valdes loceklis un valdes pr-dis.
Ar lielu sirdsdedzi pildījis savus pienākumus. 1. 6. 72. apbalvots ar
DV nozīmi zeltā.
357. Antiņš Valdemārs, dz. 25. 12. 19. DV no 1949. g. DV apv. Bostonā
rev. kom. un valdes pr-dis 17 gadus. Ļoti aktīvi atbalsta apvienības
darbu. 19. 5. 73. apbalvots ar DV nozīmi zeltā.
358. Karlsone Ausma, dz. 9. 10. 39. Rīgā. DV no 1964. g. Darbojusies DV
apv. Vašingtonā valdē, bet galvenie nopelni sporta veicināšanā, jo ar
apv. volejbola komandu 8 reizes izcīnījusi ASV latv. sieviešu meistar
titulu. 19. 5. 73. apbalvota ar DV nozīmi zeltā.
359. Kņezs - Kņezinskis Gustavs, dz. 3. 4. 03. Mācītājs. Sirsnīgs DV mērķu
un centienu atbalstītājs. No 1953. g. pilda DV apv. Z.-Kalifornijā
mācītāja pienākumus. 19. 5. 73. apbalvots ar DV nozīmi zeltā.
360. Krūms Alfreds, dz. 23. 1. 12. DV no 1952. g. DV apv. Ziemeļrietu
mos dibinātājs un aktīvs darbinieks. Propagandējis DV mērķus un
idejas. 19. 5. 73. apbalvots ar DV nozīmi zeltā.
361. Leimane Vilma, dz. 16. 7. 12. DV no 1963. g. un kopš šī laika nepār
traukti ir DV apv. Dienvidkalifornijā vanadžu pr-ce. Lieli nopelni
jaunu vanadžu iesaistīšanā. 19. 5. 73. apbalvota ar DV nozīmi zeltā.
362. Līgotne Velta, dz. 2. 9. 26. DV no 1952. g. Laikā no 1953.-65. bijusi
DV apv. Detroitā vanadžu pr-ce. Aktīvi darbojusies DV teātŗa trupā,
DV tautisko uzvedumu ansamblī, korī. Ziedojusi daudz līdzekļu DV
darba sekmēšanai. 19. 5. 73. apbalvota ar DV nozīmi zeltā.
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363. Smith Elfrīda, dz. 15. 9. 09. DV no 1961. g. 1962.-66. DV apv.
Čikāgā vanadžu kopas valdē, bet kopš 1967. g. kopas vanadžu pr-ce.
Priekšzīmīga darba veicēja. 19. 5. 73. apbalvota ar DV nozīmi zeltā.
364. Šmita Kristīne, dz. 20. 3. 04. DV no 1957. g. 16 gadu darbojusies DV
apv. Milvokos vanadžu kopas valdē. Ar savu uzupurēšanos darbam ir
paraugs pārējiem. 19. 5. 73. apbalvota ar DV nozīmi zeltā.
365. Zariņš Jānis, dz. 7. 9. 23. DV no 1952. g. Nepārtraukti darbojies DV
apv. Bostonā valdē. Ļoti aktīvs DV org. darbinieks. 19. 5. 73. apbal
vots ar DV noz. zeltā.
366. Ādlere Rozālija, dz. 22. 12. 02. DV no 1960. g. Ilggadēja DVF biroja
darbiniece. Aktīvi piedalās visos DVF pasākumos. 19. 5. 73. apbalvota
ar DV noz. zeltā.
367. Krūmiņš Krišjānis, dz. 19. 12. 26. DV no 1951. g. Ilggadējs DVF
Londonas nod. valdes loceklis un pr-dis. DVF rev. kom. loceklis kopš
1962. g. Aktīvs un dedzīgs sabiedrisks darbinieks. 19. 5. 73. apbalvots
ar DV nozīmi zeltā.
368. Lazdiņa Terēze, dz. 1. 3. 08. DV no 1951. g. Aktīva vanadžu darbi
niece Anglijā. No 1966. g. DVF grāmatnīcas vadītāja. Skolu darbi
niece. Vairāku mācības grāmatu autore. Latviešu kultūras veicinātāja.
19. 5. 73. apbalvota ar DV nozīmi zeltā.
369. Pālītis Imants, dz. 12. 9. 16. DV no 1948. g. Ilggadējs DVF Korbijas
nod. valdes loceklis. 6 gadus DVF valdes loceklis. Apzinīgs pienākumu
veicējs. 19. 5. 73. apbalvots ar DV nozīmi zeltā.
370. Tamsons Gunārs, dz. 1. 10. 29. DV no 1948. g. Ilgus gadus darbojies
DVF Notinghamas un Bradfordas nodaļu valdēs. Ilgus gadus rediģējis
nod. biļetenus. Pārstāvējis latviešus Apspiesto nāciju komitejā. Kopš
1971. g. DVF valdes loc. Ļoti apzinīgs DV darbinieks. 19. 5. 73. apbal
vots ar DV nozīmi zeltā.
371. Zariņa Marie - Anne, dz. 30. 9. 27. DV no 1957. g. Bijusi DVF Lon
donas nod. valdes locekle. Vispusīga sabiedriska darbiniece. Ar lielu
sirdsdegsmi pilda savus pienākumus. 19. 5. 73. apbalvota ar DV nozīmi
zeltā.
372. Eglītis Andrejs, dz. 21. 10. 12. Dzejnieks. DV no 1950. g. Bijis DV
Zviedrijā valdes loceklis. 25 gadus bijis Latviešu Nacionālā Fonda
ģenerālsekretārs un dvēsele. Pašaizliedzīgs Latvijas brīvības un tiesību
cīnītājs. 19. 5. 73. apbalvots ar DV nozīmi zeltā.
373. Freimanis Imants dz. 30. 9. 21. DV no 1950. g. Ilggadējs DV Zvied
rijā valdes rev. kom loceklis. Kopš ZLCP dibināšanas pārstāv DV
zemes latv. pārstāvniecībā. LAK EC, PBLA loceklis, ZLCK pr-dis.
Ar lielu sirdsdedzi strādā par Latvijas tiesībām un brīvību. 19. 5. 73.
apbalvots ar DV nozīmi zeltā.
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374. Bendrups Rūdolfs, dz. 21. 9. 06. DV no 1966. g. Kopš 1966. g. DV
Hamburgas nod. valdes loceklis. Daudz darījis sociālā laukā, kārtojot
rentes, soc. pabalstus u. tml. 19. 5. 73. apbalvots ar DV nozīmi zeltā.
375. Čežis Ādolfs, dz. 7. 12. 22. DV no 1948. g. Kopš 1960. gada vada
DV Ulmas nod. Neatlaidīgs latviešu kultūras un sabiedriskās dzīves
veidotājs un priekšzīmīgs DV mērķu sekmētājs. 19. 5. 73. apbalvots ar
DV nozīmi zeltā.
376. Lapiņa Valija, dz. 21. 11. 13. DV no 1951. g. Darbojusies DV Men
chengladbachas nod. valdē un kopš 1967. g. nod. vanadžu vadītāja.
Laba organizētāja un neatlaidīga uzdevumu pildītāja. 19. 5. 73. apbal
vota ar DV nozīmi zeltā.
377. Aire Egons, dz. 26. 9. 22. DV no 1953. g. Piedalījies DV Ņūkāsles
nod., Austrālijā, dibināšanā un nepārtraukti darbojies nod. valdē. Kopš
1969. g. nod. valdes pr-dis. Pašaizliedzīgs DV un latviešu sabiedrības
darbinieks. 19. 5. 73. apbalvots ar DV nozīmi zeltā.
378. Balode Marta, dz. 23. 4. 16. DV no 1962. g. DV Melburnas nod. va
nadžu darbiniece, kopš 1967. g. vanadžu pr-ce un nod. valdes locekle.
Nesavtīga DV darbiniece. 19. 5. 73. apbalvota ar DV nozīmi zeltā.
379. Gelsens Henrijs, dz. 8. 6. 22. DV no 1953. g. Kopš 1958. g. DV
Adelaides nod. valdes loceklis. Nesavtīgs DV un latviešu sabiedrības
darbinieks. 19. 5. 73. apbalvots ar DV nozīmi zeltā.
380. Kenne Artūrs, dz. 8. 6. 24. DV no 1950. g. DV Melburnas nod. valdes
loceklis un kopš 1969. g. pr-dis. Ilggadējs un priekšzīmīgs DV darbi
nieks, kas piedalās aktīvi visā vietējā latviešu sabiedrībā. 19. 5. 73.
apbalvots ar DV nozīmi zeltā.
381.Mieze Otilija, dz. 21. 3. 02. DV no 1959. g. Ilggadēja DV Adelaides
nod. vanadžu kopas valdes locekle. Sevišķi daudz darījusi aprūpes
laukā. 19. 5. 73. apbalvota ar DV nozīmi zeltā.
382. Renbuša Marta, dz. 13. 3. 99. DV no 1953. g. DV Sidnejas nod. va
nadžu darbiniece. Pašaizliedzīga DV dažādos pasākumos. 19. 5. 73.
apbalvota ar DV nozīmi zeltā.
383. Žagars Kārlis, dz. 3. 3. 24. DV no 1962. g. No 1963. g. DV Brisbenas
nod. valdē un kopš 1969. g. pr-dis. Piedalās DV teātrī, dzied korī.
Izcils DV darbinieks. 19. 5. 73. apbalvots ar DV nozīmi zeltā.
384. Freimane Ārija, dz. 21. 9. 23. DV no 1952. g. Ilggadēja DV St. Catha
rines nod., Kanadā, vanadžu valdes loc. un pr-ce. Izcila DV darbiniece.
Latviešu vārda propagandētaja kanadiešu sabiedrībā. 19. 5. 73. apbal
vota ar DV noz. zeltā.
385. Kalniņš Aleksandrs, DV Druvas nod., Kanadā, valdes pr-dis kopš 1965.
g. Pašaizliedzīgs DV darbinieks. Gaidu un skautu atbalstītājs. 19. 5. 73.
apbalvots ar DV nozīmi zeltā.
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386. Šterns Alberts, dz. 1. 8. 04. DV no 1962. g. Ilggadējs DV Toronto
nod. darbinieks. Vadījis DV Ziemsvētku tirdziņu, DV 2. globālo dienu
rīcības kom. loceklis, piedalījies dziesmu svētku rīkošanā, darbojies
DV teātŗa kopā. Pašaizliedzīgs DV mērķu sekmētājs. 19. 5. 73. ap
balvots ar DV nozīmi zeltā.
387. Zers Ojārs, dz. 15. 4. 21. DV no 1952. g. No 1961. g. DV Londonas
nod., Kanadā, valdes loceklis. Atsaucīgs un izpalīdzīgs ikvienā DV
darbā. 19. 5. 73. apbalvots ar DV nozīmi zeltā.
388. Selga Aina, dz. 10. 11. 30. DV no 1958. g. Ilggadēja DV Toronto
nod. vanadžu valdes locekle. Priekšzīmīga DV darbiniece. 19. 5. 73.
apbalvota ar DV nozīmi zeltā.
AR DV CV ATZINĪBAS RAKSTU APBALVOTIE:
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14.
15.
16.
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18.
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20.
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22.
23.
24.
25.
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Kļaviņš K., ASV.
Bagātais Heinrichs, ASV.
Bērziņš J., ASV.
Balodis I., ASV.
Karlsons Haralds, ASV.
Aparjods Voldemars, ASV, dz. 20. 2. 10.
Poruks Rūdolfs, ASV — miris 13. 10. 67.
Matuzelis V., ASV.
Abakuks Augusts, Anglijā, dz. 12. 12. 14.
Zariņš Jānis, Anglijā, dz. 8. 9. 93.
Skujēvics Jānis, Anglijā.
Kursietis Fricis, Anglijā, dz. 20. 11. 11.
Bergmanis Oskars, Anglijā, dz. 22. 7. 01., miris 25. 3. 69.
Cukurs Voldemārs, Anglijā, dz. 30. 1. 07.
Putniņš Jānis, Anglijā, dz. 11. 7. 06.
Frišvalds Jānis, Anglijā, dz. 10. 6. 23.
Landavs Ziedonis, Dānijā.
Krastiņš Artūrs, Dānijā.
Stārķe Dagmāra, Dānijā.
Peniķis Edgars, ASV, dz. 21. 4. 06.
Jankavs Rūdolfs, ASV, dz. 21. 4. 05.
Lazdiņš Jānis, ASV, dz. 18. 4. 13.
Kiperts Henrijs, ASV, dz. 18. 11. 14.
Endziņš Jānis, ASV, dz. 5. 7. 10.
Šteins Ernests, ASV.
Skrīveris Juris, ASV, — miris.
Radziņš Jānis, ASV, dz. 14. 8. 03.
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28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
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Mednieks Voldemārs, ASV, dz. 16. 8. 06.
Treimanis Edgars, ASV, dz. 3. 11. 22.
Valtere - Einberga Millija, ASV, dz. 25. 9. 03.
Vanags Kārlis, ASV, dz. 30. 9. 16.
Bērziņš Jānis, ASV, dz. 31. 10. 04.
Skulte Antonija, ASV, dz. 17. 2. 11.
Beitāns Arvīds, Kanadā, dz. 9. 11. 23;
Tirzītis Kārlis, Kanadā, dz. 4. 11. 98.
Bergs Boriss, Kanadā, dz. 7. 10. 16.
Putniņš Arnolds, Kanadā, dz. 5. 4. 11.
Jonāne Monika, Kanadā, dz. 20. 9. 25.
Vērsāns Ēvalds, Kanadā, dz. 6. 3. 98.
Grāvītis Roberts, Kanadā, dz. 22. 7. 05.
Treilons Egons, Kanadā, dz. 28. 12. 18.
Vītols Pēteris, Kanadā, dz. 26. 2. 15.
Riekstiņš Konrads, Kanadā, dz. 31. 5. 22.
Dreimanis Aleksis, Kanadā, dz. 13. 8. 14.
Ratnieks Pēteris, Kanadā, dz. 17. 4. 20.
Akmenis Arnolds, Kanadā, dz. 15. 10. 13.
Krūka Elmārs, Kanadā, dz. 18. 5. 15.
Arājs Jānis, Kanadā, dz. 12. 7. 12.
Kļavenieks Osvalds, Kanadā, dz. 20. 2. 20.
Jankovskis Ilmārs, Kanadā, dz: 23. 10. 16;
Britāls Rūdolfs, Kanadā, dz. 21. 6. 10.
Broks Pēteris, Kanadā, dz. 26. 5. 23.
Čivželis Aleksandrs, Kanadā, dz. 16. 8. 10.
Neimanis Žanis, Kanadā, dz. 12. 1. 21.
Gributs Jānis, Kanadā, dz. 13. 7. 15.
Celms Jānis, Kanadā, dz. 22. 12. 09.
Treijs Jānis, Kanadā, dz. 31. 5. 13.
Kvēps Arnolds, Kanadā, dz. 2. 8. 10.
Immurs Pēteris, Kanadā, dz. 15. 4. 16.
Ūdris Alfs, Kanadā, dz. 23. 2. 23.
Gulbis Jānis, Kanadā, dz. 29. 1. 06.
Grāvelis Voldemārs, Kanadā, dz. 15. 10. 97.
Zeltiņš Atis, Kanadā, dz. 11. 11.08.
Sisenis Kārlis, Kanadā, dz. 28. 10. 01.
Memenis Arvīds, Kanadā, dz. 28. 4. 19.
Kalniņa Vilma, Holandē.
Maksteniece Vera, Holandē.
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74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
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89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
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Makstenieks Otto, Holandē.
Pavasars Bruno, Holandē.
Koslovs Aleksandrs, Holandē.
Ģinters Voldemārs, Zviedrijā, dz. 24. 2. 95.
Launics Fricis, Zviedrijā, dz. 18. 4. 01.
Rosenbachs Ansis, Zviedrijā.
Tamsons Žanis, Zviedrijā, dz. 11. 1. 11.
Prūsis Raimunds, ASV, dz. 23. 2. 17.
Zemesarājs Viktors, ASV, dz. 10. 4. 24.
Bilkens Alans, Austrālijā, dz. 28. 7. 27., miris 23. 12. 66.
Platais Jānis, Vācijā, dz. 19. 12. 21.
Burmeisters Aleksandrs, Vācijā, dz. 15. 3. 17.
Breikšs Edgars, Kanadā, dz. 17. 6. 11.
Delveris Eduards, Kanadā, dz. 2. 4. 02.
Ieviņš Ojārs, Kanadā, dz. 16. 2. 24.
Staudžs Julijans, Kanadā, dz. 20. 1. 15.
Silgailis Artūrs, Kanadā, dz. 13. 11. 95.
Šņore Artūrs, Kanadā, dz. 23. 12. 16.
Freimanis Arvīds, ASV.
Vilciņš Jānis, ASV, dz. 25. 6. 04.
Polleitis Jānis, ASV, dz. 2. 4. 20.
Augstkalns Kārlis, ASV, dz. 11. 10. 04.
Priedulājs Ilgonis, ASV.
Eglājs Alfreds, ASV, dz. 19. 6. 10, miris 3. 12. 67.
Bračiņš Otto, ASV, dz. 12. 9. 94., miris 13. 9. 66.
Liepiņš Rūdolfs, ASV, dz. 13. 5. 21.
Auģe Ērika, ASV, dz. 28. 2. 16.
Baumanis Osvalds, ASV, dz. 26. 2. 26.
Groskopfa Jette, ASV, dz. 26. 6. 00.
Rudzroga Voldemars, ASV, dz. 10. 9. 21.
Sisenis Roberts, ASV, dz. 20. 4. 15.
Svētulis Voldemārs, ASV, dz. 8. 4. 21.
Sķobe Ebba, ASV, dz. 14. 10. 96, mirusi 28. 12. 71.
DV Jaunais teātris Bostonā, ASV.
Andersons Žanis, Kanadā, dz. 10. 7. 99.
Kadiķis Rūdolfs, Kanadā, dz. 8. 2. 22.
Grīnbergs Arnolds, Kanadā, dz. 7. 2. 10.
Puriņš Roberts, Kanadā, dz. 26. 2. 13.
Verlis Jānis, Kanadā, 5. 11. 05.
Bērziņš Tālivaldis, Kanadā, 9. 7. 21.
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108.
109.
110.
111.
112.
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114.
115.
116.
117.
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119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
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131.
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143.
144.
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Alksnis Ralfs, Kanadā.
Kalviņš Alberts, Kanadā, 18. 8. 24.
Breikša Ilga, Kanadā, dz. 1. 10. 24.
Vītola Milda, Kanadā, dz. 29. 6. 12.
Andersone Irma, Kanadā, 23. 3. 09.
Gaile Tatjana, Kanadā, 9. 2. 15.
Grekere Zelma, Kanadā, 1. 7. 06.
Bencone Anete, Kanadā, 1. 12. 01.
Gailīte Tamāra, Kanadā, 5. 9. 20.
Pommere Milda, Anglijā, 28. 10. 05.
Cekuliņš Egils, Austrālijā, 23. 9. 25.
Pelše Konstantīns, Austrālijā, 25. 3. 20.
Norvelis Jānis, Kanadā, 20. 5. 19.
Saliņš Jūlijs, Kanadā.
Treilona Svetlana, Kanadā.
Kārkliņš Vitolds, Kanadā, 4. 2. 21.
Kāps Indulis, ASV.
Pružinskis Jānis, ASV, 31. 1. 21.
Zālītis Viktors, ASV, 23. 2. 22.
Ceriņš Juris, ASV.
Martinsons Laimonis, ASV, 1923. g.
Bērziņš Jānis, ASV, 31. 10. 04.
Ziedonis Viktors, ASV.
Andreiks Kārlis, ASV.
Kļaviņš Jānis, ASV, 13. 4. 21.
Liepiņš Alfreds, ASV.
Ozoliņš Rolands, ASV, dz. 16. 7. 18.
Rasiņš Nikolajs, ASV, 22. 5. 15.
Palks Voldemars, ASV, 31. 7. 24.
Daniels Ernests, ASV, 20. 2. 17, miris 23. 2. 71.
Pļavnieks Paulis, ASV.
Krasts Edgars, ASV.
Zaķis Roberts, ASV.
Altmane Milda, ASV.
Baumanis Arvīds, ASV.
Hervarte Milda, ASV.
Bārs Alfons, ASV, 18. 12. 21.
Sotniece Zenta, Anglijā, 21. 1. 09.
Usāns-Erts Roberts, Anglijā, 2. 9. 19.
Klauss Rūdolfs, Vācijā, 31. 3. 21.

148. Birzgale Džilda, Vācijā, 22. 4. 24.
149. Žukovskis Aloizs, Vācijā, 12. 9. 17.
150. Immerfreiss Jānis, Vācijā, 8. 12. 95., miris.
151. Šķipsna Ēriks, Vācijā, 25. 2. 15., miris 15. 6. 72.
152. Brunovskis Oskars, Vācijā, 12. 1. 21.
153. Barkāns Vladislavs, Vācijā, 24. 12. 19.
154. Vinčels Alfrēds, Vācijā, 5. 7. 20.
155. Šternbergs Alfrēds, Vācijā, 17. 5. 21.
156. Gūtmanis Jānis, Vācijā, 8. 12. 19., miris 14. 5. 71.
157. Rudzītis Jānis, Vācijā, 7. 3. 13.
158. Podiss Edgars, Vācijā, 14. 11. 98., miris 8. 2. 69.
159. Rožkalns Arnolds, Vācijā, 13. 8. 12.
160. Kleķeris Jānis, Kanadā, 29. 9. 01.
161. Grava Voldemārs, Kanadā, 14. 2. 02.
162. Selga Aina, Kanadā, 10. 11. 30.
163. Rudzītis Pēteris, Kanadā, 1. 7. 91., miris 5. 4. 73.
164. Dīriķis Ernests - Bernhards, Anglijā.
165. Ābrams Vilis, ASV, 8. 3. 25.
166. Ādamsone Elza, ASV.
167. Cepurniece Vilma, ASV.
168. Indriksons Jānis, ASV.
169. Liepiņš Kārlis, ASV, 1. 3. 10.
170. Lincis Kārlis, ASV.
171. Minka Alfreds, ASV, 6. 6. 25.
172. Skara Ana, ASV, 20. 9. 13.
173. Vītols Uldis, ASV, 27. 12. 26.
174. Zāģeris Arvīds, ASV, 3. 9. 12.
175. Stulmanis Nikolajs, ASV.
176. Šmitchens Voldemars, ASV, 13. 7. 97.
177. Āre Arvids, Anglijā, 31. 3. 00., miris 7. 5. 70.
178. Ausala - Pālīte Margarita, Anglijā.
179. Bisenieks Nikolajs, Anglijā, 3. 1. 15.
180. Kurzemniece Biruta, Anglijā.
181. Liepiņš Alfons, Anglijā, 12. 10. 24.
182. Liģeris Jānis, Anglijā.
183. Miklucāns Aleksandrs, Anglijā.
184. Pulers Alfreds, Anglijā.
185. Rudzītis Ēriks, Anglijā.
186. Rulliņa Vēra, Anglijā, 21. 3. 05.
187. Rolavs Jānis, Anglijā, 25. 6. 26.
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188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
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211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
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Deksnis Kazimirs, Kanadā, 24. 11. 21.
Grāpena Iraida, Kanadā, 9. 7. 26.
Pulciņš Edmunds, Kanadā, 25. 8. 27.
Pulciņa Nora, Kanadā, 28. 7. 33.
Zers Ojārs, Kanadā, 15. 4. 21.
Šmits Jānis, Kanadā, 31. 10. 04.
Siliņš Heinrichs, Arģentīnā, 24. 8. 24.
DV apvienība Čikāgā.
DV apv. Milvokos vīru koris,
Barkāns Andrejs, ASV.
Brūna Elvīra, ASV, 25. 1. 07.
Čakāns Edgars, ASV, 29. 4. 11.
Dreiškins Andrejs, ASV, 10. 10. 18.
Hervarts Fricis, ASV.
Jansons Maksis, ASV.
Jenzis Jānis, ASV, 16. 7. 95.
Krēlis Vilhelms, ASV.
Krēsliņa Nadežda, ASV, 22. 9. 27.
Līgotnis Arnolds, ASV, 12. 2. 20.
Niedols Alfreds, ASV.
Ozoliņš Jānis, ASV.
Peniķe Lūcija, ASV, 19. 4. 03.
Šile Marta, ASV.
Spolītis Kārlis, ASV.
Stundiņš Arvīds, ASV, 14. 7. 09.
Vilciņa Zenta, ASV.
Zariņš Jānis, ASV.
Žubura Velta, ASV, 22. 2. 22.
Ceriņš Laimonis, Anglijā, 6. 6. 26.
Dūdars Pēteris, Anglijā.
Freimane Austra, Anglijā, 24. 11. 27.
Kažociņš Indulis, Anglijā, 8. 6. 17.
Kleperis Aleksandrs, Anglijā.
Mičulis Florians, Anglijā, 23. 11. 18.
Osis Leons, Anglijā.
Pampe Irma, Anglijā, mirusi 16. 10. 71.
Rītiņš Henrichs, Anglijā, 27. 4. 11.
Šmits Jānis, Anglijā.
Tauriņš Jānis, Anglijā, 21. 10. 17.
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Tavars Jēkabs, Anglijā.
Veichelis Austris, Anglijā.
Zauers Roberts, Anglijā.
Balode Milda, Austrālijā, 29. 6. 19.
Auniņš Alfreds, Austrālijā, 1. 10. 11.
Flugins Jānis, Austrālijā.
Līcis Osvalds, Austrālijā, 21. 7. 14.
Podziņš Oskars, Austrālijā, 23. 7. 15.
Rolavs Valentīns, Austrālijā, 19. 1. 23.
Sakne Paulīne, Austrālijā, 25. 11. 06.
Ābele Edgars, Kanadā, 11. 4. 24.
Albertiņa Ludmilla, Kanadā, 7. 4. 12., mirusi.
Ancāns Aleksandrs, Kanadā, 11. 12. 15.
Cinis Verners, Kanadā, 4. 10. 27.
Gādīga Katrīna, Kanadā, 28. 10. 01.
Grasis Leonīds, Kanadā, 7. 6. 12.
Purva Inta, Kanadā, 5. 1. 31.
Purvs Rūdolfs, Kanadā, 3. 4. 31.
Perro Oskars, Kanadā, 26. 9. 18.
Strautmanis Jānis, Kanadā, 19. 7. 16.
Vasariņš Pēteris, Kanadā, 16. 1. 24.
Zamlovska Rasma, Kanadā, 29. 10. 22.
Zamlovskis Irmands, Kanadā, 19. 4. 23.
Biezais Pēteris, Vācijā, 8. 1. 07.
Čežis Ādolfs, Vācijā, 7. 12. 22.
Lēmanis Valfrīds, Vācijā, 23. 9. 14.
Valters Pramvalds, Vācijā, 29. 8. 17.
Līvena Ārija, Vācijā, 30. 7. 28.
Vilipsons Arnolds, Vācijā, 12. 9. 20.
Kārkliņš Ēvalds, Austrālijā.
Klišāns Jānis, Arģentīnā.
Gaišais Fricis, Arģentīnā.
Zandersons Teodors, Kanadā, 13. 7. 02.
Minkevica Emma, Kanadā, 14. 5. 12.
Smolinska Ludviga, Kanadā, 27. 4. 20.
Jandavs Voldemārs, Kanadā, 14. 10. 12.
Simsons Andrejs, Kanadā, 16. 4. 20.
Preiss Alfons, Kanadā, 1. 12. 22.
Blāķe Irina, ASV.
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275.
276.
277.
278.
297.
280.
281.
282.
283.
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296.
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299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
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Bleķis Leonīds, ASV, 18. 6. 24.
Bulāte Zelma, ASV, 16. 12. 13.
Čaks Raimunds, ASV, 6. 12. 15.
Elstiņš Emīls, ASV.
Evaltovičs Richards, ASV, 14. 2. 09.
Inde Otilija, ASV, mirusi 2. 6. 71.
Kņezs-Kņezinskis Gustavs, ASV, 3. 4. 03.
Krūms Alfreds, ASV, 23. 1. 12.
Kupreičiks Viktors, ASV, 9. 5. 17.
Lenšs Verners, ASV, 28. 8. 09.
Līgotne Velta, ASV, 2. 9. 26.
Lūkina - Stremke Ilona, ASV.
Mačs Edmunds, ASV, 9. 4. 04.
Matulis Roberts, ASV, 21. 8. 09.
Ozols Vilis, ASV, miris 11. 10. 71.
Pētersone Lija, ASV, 5. 6. 32.
Raestas Leontīne, ASV, 17. 1. 23.
Reks Arvīds, ASV, 31. 8. 05.
Rudzītis Paulis, ASV.
Sīle Liene, ASV.
Spuriņš Artūrs, ASV, 26. 7. 08.
Skudra Eduards, ASV.
Stabule Mārīte, ASV.
Stabulis Laimonis, ASV.
Staģītis Artūrs, ASV.
Straumēns Gunārs, ASV.
Strēlnieks Herberts, ASV, 1908.
Treize Artūrs, ASV, 14. 6. 25.
Ullis Artūrs, ASV.
Upesleja Kārlis, ASV.
Vecozols Voldemārs, ASV.
Vilks Aleksandrs, ASV, atteicies!
Zariņš Jūlijs, ASV.
Zaube Aleksandrs, ASV, 3. 2. 11.
Zelmenis Paulis, ASV, 7. 8. 10.
Balodis Elmārs, Anglijā.
Balode Valija, Anglijā.
Bebera Hermīne, Anglijā.
Dzītars Artūrs, Anglijā.
Dzītara Biruta, Anglijā.
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317.
318.
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329.
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332.
333.
334.
335.
336.
337.
338.
339.
340.
341.
342.
343.
344.
345.

Dombrovskis Voldemārs, Anglijā.
Graveniece Lūcija, Anglijā.
Kalniņa Zelma, Anglijā.
Koškins Eberhards, Anglijā.
Krūmiņš Krišjānis, Anglijā, 19. 12. 26.
Lazdiņš Alberts, Anglijā, 30. 12. 99.
Lieģis Žanis, Anglijā.
Liepiņš Eduards, Anglijā.
Muceniece Paulīne, Anglijā.
Ozols Mārtiņš, Anglijā.
Pētersons Jānis, Anglijā, 10. 5. 21.
Pālītis Imants, Anglijā, 12. 2 16.
Pitāne Biruta, Anglijā.
Radiņš Pēteris, Anglijā.
Rītiņa Hermīne, Anglijā.
Štrausa Herta, Anglijā.
Sīlis Ādolfs, Anglijā, 10. 10. 25.
Šķietnieks Antons, Anglijā.
Tauriņš Arnolds, Anglijā, 16. 2. 14.
Tomsons Voldemārs, Anglijā.
Vītola Emma, Anglijā.
Zariņa Marie - Anne, Anglijā, 30. 9. 27.
Dzelzītis Egons-Juris, ASV.
Fogelis Arvīds, ASV, 3. 10. 22.
Hermane - Daly Valentīne, ASV.
Igalis Brunis, ASV.
Kļaviņa Hortenzija, ASV.
Kovaļenko Jānis, ASV.
Mundeciems Artūrs, ASV, 1. 7. 23.
Ozoliņa Olga, ASV.
Peniķis Jānis, ASV, 29. 7. 33.
Priedulāja Marta, ASV.
Šmita Marta, ASV.
Strīķis Roberts, ASV.
Ūdenāns Alfreds, ASV.
Tālmane Edīte, ASV, 28. 1. 35.
Vītols Jānis, ASV, 12. 7. 18.
Gelzens Henrijs, Austrālijā, 8. 6. 22.
Kukurs Laimons, Austrālijā, 19. 9. 12.
Priedītis Jūlijs, Austrālijā.
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Bērziņš Voldemārs, Austrālijā.
Vanaga Anna, Austrālijā.
Zods Jānis, sen., Austrālijā.
Sprince Biruta, Austrālijā.
Volgaste Tatjana, Austrālijā.
Žagars Kārlis, Austrālijā, 3. 3. 24.
Žēlastība Arvīds, Austrālijā, 8. 4. 26.
Rozentāls Edgars, Austrālijā, 26. 4. 20.
Ozols Arnolds, Austrālijā.
Milnis Pēteris, Austrālijā.
Freimane Ārija, Kanadā, 21. 9. 23.
Vecziediņa Vija, Kanadā.
Vītiņa Ērika, Kanadā, 25. 11. 25.
Robežgruntniece Astrīda, Kanadā, 19. 9. 26.
Adītājs Alberts, Kanadā, 15. 2. 13.
Amoliņš Artūrs, Kanadā, 11. 12. 22.
Lucs Alberts, Kanadā, 22. 10. 23.
Ozols Edmunds, Kanadā, 20. 2. 20.
Āpše Gaida, Kanadā, 17. 11. 19.
Briede Lūcija, Kanadā, 2. 2. 99.
Liepiņa Austra, Anglijā, 2. 11. 13.
Canders Vilnis, Anglijā.
Ceske Jānis, Anglijā.
Kazainis Mārtiņš, Anglijā.
Grigulis Alfreds, Anglijā.
Rūtenbergs Aleksandrs, Anglijā.
Tamsons Gunārs, Anglijā, 1. 10. 29.
Kļaviņš Jānis, Arģentīnā.
Stanga Žanis - Artūrs, Arģentīnā.
Gūtmane Tamāra, Vācijā, 7. 8. 13.
Krastiņš Edgars, Vācijā, 17. 10. 17.
Sīlis Aleksandrs, Vācijā, 2. 2. 20.
Skultāns Vilis, Vācijā, 17. 2. 14.
Ārste Kārlis, ASV.
Cinis Jānis, ASV.
Kluce Lilija, ASV, 23. 3. 10.
Lince Alma, ASV.
Mednis Alfreds, ASV.
Mīlbergs Edgars, ASV.
Odumiņš Jānis, ASV, 20. 4. 24.
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Osis Augusts, ASV.
Tīdemane Anna, ASV, 5. 11. 18.
Upmane Ilga, ASV.
Zvaners Jānis, ASV.
Ādmine Anna-Marija, Kanadā, 1. 2. 10.
Fišere Emma, Kanadā, 6. 5. 02.
Plūmīte Jānis, Kanadā, 23. 3. 27.
Stepermane Zenta, Kanadā, 31. 3. 15.
Tuklers Valdis, Kanadā, 28. 3. 24.
DV Melburnas nod. dubultkvartets Kursa.
Andersons Brunis, Austrālijā, 28. 7. 15.
Balode Marta, Austrālijā, 23. 4. 16.
Beišāns Pāvils, Austrālijā, 7. 3. 19.
Brālītis Oskars, Austrālijā, 22. 9. 23.
Bumbieris Miervaldis, Austrālijā, 1. 11. 21.
Grimms Aleksandrs, Austrālijā, 20. 8. 26.
Iesals Voldemārs, Austrālijā, 16. 4. 10.
Holcmanis Rūdolfs, Austrālijā, 20. 8. 17.
Kaņepe Jānis, Austrālijā, 15. 1. 09.
Kenne Artūrs, Austrālijā, 8. 6. 24.
Piebalgs Osvalds, Austrālijā, 20. 4. 06.
Pommers Juris, Austrālijā, 11. 12. 16.
Siliņš Rūdolfs, Austrālijā, 1. 9. 21.
Vērpele Anna, Austrālijā, 4. 11. 99.
Tautas deju kopa Sakta, Anglijā.
Berga Valentina, Anglijā.
Bisteris Boļeslavs, Anglijā.
Grosbārds Kārlis, Anglijā.
Lazdovskis Pēteris, Anglijā.
Lērums Jānis, Anglijā, 3. 7. 25.
Liepiņa Anna, Anglijā.
Krieviņa Anna, Anglijā.
Pelīte Paulīne, Anglijā.
Pumpainis Elmārs, Anglijā.
Šulca Olga, Anglijā.
Vanags Paulis, Anglijā.
Vītoliņš Aleksandrs.
Baltputns Oskars, Vācijā, 8. 7. 21.
Grendziņš Artūrs, Vācijā, 29. 4. 10.
Korns Artūrs, Vācijā, 16. 11. 26.

333

426.
427.
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Lapiņš Oļģerts, Vācijā, 3. 2. 97.
Leitītis Jēkabs, Vācijā, 1. 5. 15.
Skadiņš Reinholds, Vācijā, 27. 4. 24.
Šņoriņš Visvaldis, Vācijā, 31. 8. 18.
Zariņš Kārlis, Vācijā, 19. 2. 23.
Olsena Biruta, Zviedrijā.
Orbis Ansis, Zviedrijā.
Ārums Rūdolfs, ASV.
Smith Elfrīda, ASV, 15. 9. 09.
Leimane Vilma, ASV, 26. 7. 12.
Saulīte Emma, ASV.
Vilcāne Marianna, ASV.
Zuika Jānis, ASV.
Grundsbergs Jānis, ASV.
Brīvkalns Teodors, ASV.
Vizulis Voldemārs, ASV.
Jaunzema Teofilija, ASV.
Kopāne Nadija, ASV.
Minka Grieta, ASV.
Upmanis Kārlis, ASV.
Upmanis Valdis, ASV.
Reicis Jūlijs, ASV.
Puriņa Lilija, Anglijā.
Paševska Lilija, Anglijā.
Zariņa Henriette, Anglijā, 28. 7. 02.
Pāvulāne Marija, Anglijā.
Šneidere Antonija, Anglijā.
Zaķe Maija, Anglijā.
Pētersone Irēne, Anglijā.
Strēlerts Teodors, Anglijā.
Ķēpulis Ēriks, Anglijā.
Dumpis Arnolds, Anglijā.
Plūme Jānis, Anglijā.
Ločs Bernhards, Anglijā.
Emsis Eriks, Anglijā.
DVF Koventrijas nod.
Māldere Valija - Astra, Kanadā, 3. 9. 30.
Krūka Tonija, Kanadā, 24. 7. 18.
Norītis Rūdolfs, Kanadā, 6. 5. 20.
Šterns Alberts, Kanadā, 1. 8. 04.
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Zvirgzdgrauds Oskars, Kanadā, 16. 4. 18.
Bendrups Rūdolfs, Vācijā, 21. 9. 06.
Indriksons Žanis, Vācijā, 17. 3. 22.
Aigars Herberts, Vācijā, 25. 4. 12.
Jansons Krišs, Zviedrijā.
Kadiķis Mārtiņš, Zviedrijā.
Kice Marta, ASV.
Pāvele Emma, ASV, 6. 1. 07.
Brūns Jānis, ASV.
Vēliņa Zelma, ASV.
Jansone Olga, ASV.
Stundiņa Anna, ASV.
Vaisvile Kristīne, ASV.
Logins Staņislavs, ASV.
Pareizs Haralds, ASV.
Trubačs Jānis, ASV.
Vērinieks Jēkabs, ASV.
Vēriniece Anna, ASV.
Muižnieks Jānis, ASV.
Antonišķis Dzintars, ASV.
Daniele Marta, ASV.
Zemesarāja Valda, ASV.
Ozoliņš Teodors, ASV.
Rudzīte Aleksandra, ASV.
Gulbe Emma, ASV.
Krauklis Arnolds, ASV.
Grīnvalds Valdis, ASV.
Vīka Elza, ASV.
Balodis Arnolds, ASV.
Karlsone Ausma, ASV.
Ciekure Elvīra, Anglijā, 6. 9. 04.
Ādlere Rozālija, Anglijā, 22. 12. 02.
Lazdiņa Terēze, Anglijā, 1. 3. 08.
Uskalis Kārlis, Anglijā, 13. 12. 31.
Frīde Viktors, Kanadā, 13. 4. 14.
Leitēns Jānis, Kanadā, 13. 4. 22.
Lāsums Eduards, Kanadā, 21. 4. 97.
Dumpe Lidija, Kanadā, 27. 2. 23.
Miglinieks Jānis, Kanadā, 12. 5. 18.
Dumpis Roberts, Kanadā, 18. 12. 20.
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541.
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545.
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Smolinskis Kazimirs, Kanadā, 23. 11. 07.
Stenders Voldemārs, Kanadā, 12. 9. 16.
Jandava Aina, Kanadā, 7. 4. 23.
Kēleris Armands, Kanadā, 8. 6. 29.
Reiss Augusts, Kanadā, 22. 3. 25.
Brasliņš Nikolajs, Kanadā, 10. 10. 09.
Plūme Edgars, Kanadā, 17. 11. 15.
Grīnbergs Jānis, Kanadā, 1. 10. 08.
Renbuša Marta, Austrālijā, 13. 3. 99.
Zaķe Skaidrīte, Austrālijā, 18. 1. 20.
Bisenieks Ojārs, Austrālijā, 6. 8. 24.
Eglītis Elmārs, Austrālijā, 20. 5. 23.
Ložeņicins Ārijs, Austrālijā, 31. 12. 34.
Renbušs Rūdolfs, Austrālijā, 2. 3. 14.
DV Balaratas nod. vanadžu kopa.
Altments Teodors, Vācijā, 8. 1. 95.
Kalniņš Arvīds, Vācijā, 2. 4. 26.
Lapiņa Valija, Vācijā, 21. 11. 13.
Odziņš Augusts, Vācijā, 20. 8. 14.
Smilga Pēteris, Vācijā, 4. 8. 27.
Vaļuks Eduards, Vācijā, 13. 11. 19.
Blaževics Ignats, Vācijā, 31. 8. 13.
Grotiņa Irēna, Vācijā, 18. 6. 19.
Alksnis Edvīns, Anglijā.
Bērziņš Kārlis, Anglijā.
Blauss Aleksandrs, Anglijā.
Buševics Viktors, Anglijā.
Bradfordas nod. vīru koris Daugava.
Fenglere Luize, Anglijā.
Gailis Antons, Anglijā.
Griķe Zeltīte, Anglijā.
Jēkabsone Anna, Anglijā;
Krieva Līvija, Anglijā.
Krivonosovs Jevgenijs, Anglijā.
Pommers Andrejs, Anglijā.
Pureniņš Richards, Anglijā, 20. 2. 09.
Ričardsone Alma, Anglijā.
Rozenfelds Zigfrīds, Anglijā.
Uijerts Leonīds, Anglijā.
Zīra Staņislavs, Anglijā.
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Āboliņš Jānis, ASV.
Ābrama Ausma, ASV.
Auzāns Valdis, ASV.
Bērziņš Alfrēds, ASV.
Ceriņa Aida, ASV.
Cine Ilga, ASV.
Cukura Mirdza, ASV.
Gavars Paulis, ASV.
Glagava Berta, ASV.
Gulbis Augusts, ASV.
Kalējs Kārlis, ASV.
Karlsons Arvīds, ASV.
Millere Irēna, ASV.
Muižnieks Valdis, ASV.
Melbārdis Jānis, ASV.
Pāža Ilze, ASV.
Pogenbergs Jānis, ASV.
Rasiņa Alma, ASV.
Reka Gunta, ASV.
Saulītis Vitālijs, ASV.
Straumēna Valda, ASV.
Valdmane Rita, ASV.
Daugavas Vanadžu dubultkvartets Čikāgā.
Ādamsone Ženija, Austrālijā, 16. 11. 02.
Apinis Linards, Austrālijā, 27. 2. 21.
Bandere Valda, Austrālijā, 28. 3. 24.
Bagun - Bērziņa Marta, Austrālijā, 28. 8. 16
Bērziņš Juris, Austrālijā, 8. 5. 26.
Bīviņš Verners, Austrālijā, 20. 8. 23.
Collie Elmīra, Austrālijā, 4. 1. 22.
Dišlers Jānis, Austrālijā, 11. 7. 16.
Eizenbergs Jānis, Austrālijā, 23. 2. 18.
Kārkliņa Ārija, Austrālijā, 10. 3. 21.
Koris Fridrichs, Austrālijā, 29. 3. 23.
Lielbeitiņa Zelma, Austrālijā.
Mieze Otilija, Austrālijā, 21. 3. 02.
Mikolajs Jānis, Austrālijā, 26. 6. 19.
Piekuse Lilija, Austrālijā, 2. 1. 01.
Ridūzis Kārlis, Austrālijā, 14. 5. 17.
Sala Fricis, Austrālijā, 11. 4. 16.
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Zīle Arvīds, Austrālijā, 21. 11. 21.
Barkāns Francis, Kanadā, 18. 3. 12.
Bērziņa Ilga, Kanadā, 8. 11. 23.
Birzgalis Reinis, ASV.
Celma Alma, Kanadā, 25. 7. 07.
Indāne Mirdza, Kanadā, 9. 2. 19.
Irbe Viktors, Kanadā.
Kinstleris Kārlis, Kanadā, 2. 12. 05.
Miķelsons Voldemars, Kanadā, 28. 8. 25.
Pelēna Vija, Kanadā, 29. 11. 30.
Sakss Imants, Kanadā, 16. 1.18.
Vīķelis Jānis, Kanadā, 9. 2. 08.
Bergholcs Matīss, Vācijā, 30. 11. 16.
Bullītis Artūrs, Vācijā, 15. 6. 13.
Damroze Leontīne, Vācijā, 10. 9. 09.
Rēboks Vilhelms, Vācijā, 16. 5. 11.
Rungaine Lilija, Vācijā, 30. 4. 18.
Silmalis Alfrēds, Vācijā, 11. 11. 10.
Lediņš Alberts, Francijā, 30. 12. 08.
Āboliņa Nellija, ASV.
Arbeiters Alfreds, ASV.
Balode Irma, ASV.
Bērziņa Zeltīte, ASV.
Gagainis Edgars, ASV.
Grietēns Aleksandrs, ASV.
Jordāns Aleksandrs, ASV.
Kalniņš Jānis, ASV.
Kitners Kārlis, ASV.
Lincis Kārlis, ASV.
Misiņš Herberts, ASV.
Pareiza Herta, ASV.
Peniķis Āris, ASV.
Reinholds Otto, ASV.
Richters Jānis, ASV.
Rolle Zenta, ASV.
Švānfelds Ivars, ASV.
Vaisvilas Emīls, ASV.
Vērzemnieks Emīls, ASV.
Zaķe Vanda, ASV.
Barbāns Nikolajs, Anglijā.
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Blīgzna Jānis, Anglijā.
Breikšs Džems, Anglijā.
Ceiske Aina, Anglijā.
Heistere Elza, Anglijā.
Liepiņš Jānis, Anglijā.
Miķelsone Natālija, Anglijā.
Rulliņš Jānis, Anglijā.
Āboliņš Aleksandrs, Vācijā, 9. 6. 13.
Daniševskis Raimonds, Vācijā, 22. 2. 13.
Januma Velta, Vācijā, 20. 9. 24.
Liepa Lizete, Vācijā, 6. 2. 10.
Niedra Reinhards, Vācijā, 4. 11. 24.
Petrikalns Vilis, Vācijā, 7. 8. 25.
Šica Alīse, Vācijā, 6. 12. 21.
Zālītis Kārlis, Vācijā, 27. 12. 02.
Jaunalksnis Guntars, Austrālijā.
Putns Eduards, Austrālijā, 7. 3. 16.
Zilberts Gunnardes, Austrālijā. 31. 7. 24.
Zods Jānis, Austrālijā, 22. 8. 30.
Beņķīte Marija, Kanadā, 26. 7. 20.
Bērziņš Jānis, Kanadā, 15. 7. 15.
Dāboliņš Vilis, Kanadā, 23. 12. 24.
Janitēna Aina, Kanadā, 10. 2. 25.
Neimane Tamāra, Kanadā, 19. 6. 26.
Ozoliņa Maija, Kanadā.
Plūduma Tālija, Kanadā, 14. 7. 25.
Robežgruntnieks Ēriks, Kanadā, 15. 9. 16.
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IV
DV DARBS LATVIEŠU CENTRĀLĀS
ORGANIZĀCIJĀS UN CITU ORGANIZĀCIJU
IETVAROS.
DV SADARBĪBA AR BALTIEŠU BRĪVĪBAS
CĪNĪTĀJU UN VETERĀNU ORGANIZĀCIJĀM.

Daugavas Vanagu darbs Latviešu centrālās
organizācijās un citu organizāciju ietvaros
Pirmā latviešu centrālā organizācija pēckaŗa Vācijā nodibinājās
Latviešu Centrālā Komiteja (1945. gada 15. augustā) — laikā,
kad vēl viss vairums latviešu kaŗavīru mita dažādās gūsta un inter
nēto nometnēs. Tai laikā sekmīgi sāka darboties Latvijas Sarka
nais Krusts, kas no Rīgas bija evakuējies uz Vāciju. Šīs abas orga
nizācijas, saīsināti LCK un LSK, bija pirmās, kuŗas sāka darboties
latviešu kaŗavīru labā tiesību ziņā. Blakus tām Vācijā darbojās
Latviešu Kaŗavīru Palīdzība, kuŗa arī bija evakuējusies no Rīgas
uz Vāciju.
Ar minētajām iestādēm latviešu kaŗavīru vadība sāka meklēt
sakarus tūdaļ pēc kaŗa beigām un tos uzturēja gūstā un internēto
nometnēs. Galvenā sadarbošanās sāka izpausties dažādu liecību
un dokumentu sagādē, lai tā palīdzētu noskaidrot un atvieglināt
izolēto kaŗavīru stāvokli.
Tiešā līdzdalība latviešu centrālās organizācijās Daugavas Va
nagiem sākās tikai pēc atbrīvošanās no gūsta.
1945. gada 18. novembrī nodibinātā Latviešu Centrālā Padome
(LCP) 1946. gada 4. maija sesijā aicināja tajā darboties arī DV
organizācijas trīs pārstāvjus. DV izraudzīja V. Janumu, G. Odiņu
un J. Utinānu. Sākot ar šo, DV savu darbošanos LCP nekad nav
pārtraukuši un turpina to vēl tagad. LCP darbojās, pārstāvot lat
viešu bēgļus Vācijā, Austrijā un Dānijā, bet sākot ar 1951. gada
22. septembri, to pārdēvēja par LCP Vācijā.
Par LCP resp. LCPV priekšsēžiem bijuši šādi izcili DV darbi
nieki — J. Lavenieks, J. Celms, J. Zēgners un O. Mazarkevics.
Bet par LCK resp. LCK Vācijā vicepriekšsēdi darbojies DV orga
nizācijas vadītājs V. Janums kopš 1947. gada, par priekšsēdi
kopš 1950. gada 7. maija līdz 1969. gada septembrim. LCK
vicepriekšsēža amatos bijuši J. Celms un V. Skaistlauks. LCK
locekļu amatu ieņēmuši V. Hāzners, P. Valters un citi.
Vēl jāatzīmē Baltiešu Centrālā Padome (BCP), kas darbojās no
1946. gada 8. jūlija līdz 1950. gada 30. jūnijam kā Britu kontrol
komisijas padomdevējs organs angļu okupācijas joslā. Šai padomei
divus locekļus deva LCK. Pirmie BCP locekļi bija K. Kundziņš
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LCK sēde 1952. gadā Ludvigsburgā. No kreisās: V. Ždanovskis, V. Hāzners,
V. Janums, V. Skaistlauks, A. Šilde, R. Liepiņš, pa labi aizmugurē sēž H.
Zāgars un R. Purs.

un A. Švābe, bet vēlāk J. Miezis, V. Janums un A. Trapāns. Šīs
padomes Lejassaksijas pārstāvis bija izcils DV darbinieks R. Ku
kainis. Padomes darbs bija visai nozīmīgs dažādu bēgļu jautājumu
kārtošanai, kā jau norāda pats nosaukums angļu valodā — Baltic
Welfare, Education and Employment Organization.
Latviešu Kaŗavīru Palīdzībā, vēlāk pārdēvēta par Latviešu Kaŗa
vīru Palīdzības Pārvaldi, jau sākot ar 1946. g. 28. martu, tātad tūdaļ
pēc ierašanās no Beļģijas Vācijā, DV pārstāvēja V. Janums, ieņem
dams priekšsēža vietnieka amatu tā paša gada 11. jūnijā un tajā
palikdams līdz LKPP likvidācijai 1949. gada 16. martā, kad
tā savus pienākumus uzticēja DV organizācijai. LKPP dažādos
amatos darbojušies arī E. Stīpnieks un citi vadītāji DV darbinieki.
LCP un LCK darba nozīmīgums pieauga, sākot ar 1950. gada
1. jūliju, kad visu bēgļu aprūpi pārņēma Vācijas iestādes, bet it
sevišķi 1951. gada beigās, kad IRO darbību izbeidza un visus
Vācijā palikušos latviešus, no tiem vairumu DV biedru — kaŗa
invalidu, iekļāva Vācijas saimniecībā.
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LCPV pēc emigrācijas procesa beigšanas pirmajā sēdē pulcējās
1951. gada 22./23. septembrī. Tad tās sastāvu gandrīz pilnībā
veidoja DV organizācijas biedri. Priekšsēdis gan kļuva V. Šilde,
bet nākamie divi prezidijā jau bija DV pazīstami darbinieki — A.
Abakuks un V. Hāzners, par LCK locekļiem ievēlēja priekš
sēdi V. Janumu, priekšsēža vietnieku V. Skaistlauku, saimniecī
bas nozares vadītāju V. Hāzneru un juridiskās — K. Ozoliņu (DV
juridiskais padomnieks). Vēlāk LCK amatos bijuši arī citi DV dar
binieki (P. Valters).
Viss minētais norāda uz lomu, kāda DV organizācijas ļaudīm
bijusi Vācijas latviešu centrālās organizācijas vadībā. Arī vairums
LCK apgabalu pārstāvju bija DV biedri.
Ļoti liela nozīme Vācijas aprūpes un sabiedriskajā dzīvē tai
laikā bija (un ir vēl pašreiz) pie ASV un angļu armijas nodibinā
tajām darba un sardžu vienībām. To vīru kopskaits sākumā bija
ap 2000.
Ieejot darbos citās organizācijās, DV priekšnieks V. Janums
uzrunā — atklājot DV delegātu sapulci 1948. gada 2. jūnijā Hal
lendorfā — deklarēja: „Mūsu mērķis — cīņa par brīvu Latviju.
Ceļā uz šo mērķi esam centušies iet kopsolī ar visiem latviešiem,
kas iet to pašu ceļu. Mēs esam centušies ielikt katru tai vietā, kur
viņš var kaut ko darīt un dara, skatoties tieši reālai dzīvei acīs.
vienalga, kādā dienesta pakāpē viņš ir, jo ir dzīvē un vēsturē
momenti, kad viens diplomāts atsveŗ divīziju, tāpat cīņās labs
kaŗavīrs atsveŗ parlamentu”.
Saviem pārstāvjiem citās organizācijās DV organizācijas vadība
lūdza ieturēt vidusceļu, nepieslienoties nevienam grupējumam, ja
tie veidotos. DV vadība savus pārstāvjus citās centrālās organizā
cijās parasti neiecēla, bet gan tos izraudzīja par kandidātiem
vēlēšanās, kur tās notika. Piem., LCPV vēlēšanās 1951. gadā pie
dalījās 20 DV izraudzīti un atbalstīti kandidāti.
Zināmās kombinācijās DV organizācija bija spiesta piedalīties
Vācijā, dibinot Latviešu nacionālo padomi (LNP). Tās mūžs gan
bija ļoti īss (dibināta 1948. gada 8. aprīlī un likvidējusies 1951.
gada 23. septembrī), kaut toreiz iecerēta par latviešu polītiskā
darba jumta organizāciju. LNP locekļu pamatsastāvu saskaņā ar
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šīs organizācijas statūtiem veidoja „trīs lielie” — jau Latvijā
nodibināta pagrīdes organizācija — Latvijas Centrālā Padome,
Latviešu Centrālā Padome Vācijā un kaŗavīru organizācijas, katra
pa 12 delegātiem. Runājot par pēdējiem, radās vajadzība radīt
kādu jaunu starporganizāciju, kas izraudzītu 12 vajadzīgos bij.
kaŗavīru pārstāvjus, jo kaŗavīru organizācijas, kas vēl nebija ap
vienojušās DV, pēdējiem vien šo izraudzīšanu negribēja uzticēt.
K. Lobes ierosmē risinājās sarunas starp bijušo kaŗavīru orga
nizācijām par jaunas kaŗavīru jumta organizācijas radīšanu,
Lobem runājot par cīnītāju apvienības dibināšanu.
Ierosinājumu DV Rietumvācijā (centrālā) valde pirmoreiz iz
skatīja 1948. gada 29. janvāŗa sēdē Klaustālē, to noraidot, bet
vēlāk piekrita, un jau tā paša gada 23. martā DV pārstāvji piedalī
jās kaŗavīru organizāciju kopsanāksmē Hamburgā. Nolēma, ka
jaundibinātās Cīnītāju apvienības padomē „vēsturiskās organizā
cijas” (Latviešu veco strēlnieku b-ba, 1905. gada cīnītāji, troic

DV pārstāvji Zviedrijas LCP 1953. gadā. No kreisās: A. Kalniņš, R. Šmit
manis, A. Oše, N. Grīslis, H. Tepfers, Z. Dzelme un F. Malnačs.
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kieši, imantieši, kalpakieši, ziemeļnieki, LKOK b-ba un Latviešu
atvaļināto kaŗavīru biedrība) sūtīs pa divi pārstāvjiem, bet pārējās
pēc biedru skaita. Nolēma arī, ka jaunā Cīnītāju apvienība savus
delegātus LNP sastāvam sūtīs šā: Daugavas Vanagi — 6, Kaŗa
skolu beigušo virsnieku apvienība — 2, bet pa vienam vecie strēl
nieki, kalpakieši, ziemeļnieki un LKOK biedrība.
DV R-Vācijā (centrālās) valdes sēdē 1948. gada 15. aprīlī šo
izkārtojumu atzina, kaut par to vēl runāja 1948. gada 1. jūnija
valdes sēdē un 2. jūnija delegātu sapulcē Hallendorfā.
Par locekļiem Cīnītāju apvienības padomē DV izraudzīja J.
Lavenieku, E. Stīpnieku, P. Balodi (no ASV joslas) un pārējos
no valdes un rev. kom. sastāva. Par DV pārstāvjiem Cīnītāju ap
vienības delegātiem LNP izraudzīja E. Lauvu, V. Janumu, E.
Stīpnieku, P. Balodi, H. Zāgaru un J. Utinānu.
Cīnītāju apvienības padome vienīgajā sēdē pulcējās 1948. gada
6. jūlijā Hamburgā, un tā arī tās darbība izbeidzās, atstājot vienīgi
deklarāciju par Latvijas nākotnes veidošanu.
Latviešu Nacionālās Padomes (LNP) mūžs ilga trīs un pus gadu,
šai laikā notika 5 sesijas un 32 prezidija sēdes. Prezidijā ievēlēja
deviņus locekļus, to starpā trīs bija atbildīgi DV darbinieki: J.
Lavenieks bija prezidija priekšsēdis, locekļi — J. Celms un V.
Janums.
LNP savā darbības laikā lielu polītisku aktīvitāti neattīstīja,
jo daudz laika aizņēma gaŗas un neauglīgas debates par Latvijas
pagātnes jautājumiem. Sākoties izceļošanas gaitai, kad vairums
Vācijas latviešu devās prom, arī LNP darbs izbeidzās un, dibino
ties jaunām latviešu centrālām organizācijām trimdā, DV no LNP
izstājās 1951. gada 23. septembrī. Tā arī LNP lēma savu darbību
izbeigt.
Pirmā latviešu centrālā organizācija ārpus Vācijas nodibinājās
Kanadā 1950. g. 6. maijā — Latviešu Nacionālā Apvienība Ka
nadā (LNAK), tātad, pirms DV Kanadā darbības sākšanas. To
uzsākot (tā paša gada 30. jūnijā), DV saime tūdaļ arī pauda pilnu
uzticību un atbalstu LNAK darbam. Vēlāk DV šīs Kanadas lat
viešu centrālās organizācijas vēlēšanās piedalījās ar saviem sarak
stiem un ieņēma atbildīgus amatus tās pārvaldē. LNAK padomē
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LNP Prezidijs. No kreisās sēž: R. Liepiņš, V. Bastjānis, J. Lavenieks, A.
Klīve, J. Celms, otrā rindā stāv — V. Lambergs, V. Janums, A. Endziņš un
L. Bērziņš.

un valdē kā vēlētas amatpersonas darbojušies vai darbojas šādi
DV Kanadā atbildīgi darbinieki: K. Bencons, G. Brikmanis, E.
Breikšs, E. Dobelis, R. Epneris, J. Gailītis, O. Ieviņš, I. Jankovskis,
M. Jonāne, B. Šmita-Kalēja, E. Krūka, T. Krūka, A. Liepiņš, V.
Mukts, R. Norītis, A. Sprūdžs, K. Tannis, R. Veckalniņš, I. Zam
lovskis un V. Liepiņš, bez tam ilggadējais padomes priekšsēdis
prof. A. Dreimanis ir DV organizācijas biedrs, tāpat arī divi
LNAK valdes ilggadējie priekšsēži J. Niedra un T. Kronbergs.
Vairākus gadus aktīvs LNAK darbā bija arī DV biedrs O. Breņķis.
Sadarbībā ar LNAK DV Kanadā 1970. gadā izdarīja parakstu
vākšanu apsūdzībai pret krievu genocīdu Latvijā, savācot pāri
par 10.000 parakstu.
Latviešu Nacionālā Padome Lielbritanijā (LNPL) dibināta
1950. gada 30. septembrī un visumā visus darbības gadus ir DV
iespaida sfairā. Tās pirmais prezidija priekšsēdis bija plkv. V.
Janums, kaut gan pie pienākumu pildīšanas netika, jo nevarēja
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Augusts Abakuks

ieceļot Anglijā, tā viņa vietā izvirzījās Augusts Abakuks (1951.
gadā), kas pienākumus pilda vēl tagad, ar nelielu pārtraukumu
(no 1966. līdz 1969. gadam), kad prezidija priekšsēža pienāku
mus uzņēmās Jānis Ranka.
Viss vairums prezidija locekļu ir atbildīgi DV darbinieki, arī
padomes sastāvu vairumā veido DV organizācijas biedri, jo DV
ir lielākā organizētā latviešu saime Anglijā.
LNLP ciešā sadarbībā ar DVF jau 20 gadu (kopš 1953. gada)
piedalās latviešu mājas Almelijā uzturēšanā. Jau šīs mājas nomā
šanas sākuma gados DVF bija ļoti izpalīdzīgs ar līdzekļu piešķī
rumiem un aizdevumiem. DVF arī ik gadu Almelijā rīkojis
Līgo svētkus, vanadžu salidojumus, DV jaunatnes sagaitas un
kongresus, koncertus, filmu izrādes, teātŗa un deju kopu uzve
dumus. Šajā mājā arī notikušas vairākas DVF valdes sēdes, to
vairākkārt apmeklējuši DV priekšnieki V. Janums un V. Hāz
ners, kā arī vairāki citu valstu vadītāji DV darbinieki. Visi mājas
pastāvīgie iemītnieki, pārvaldi ieskaitot, nāk no DVF saimes.
(Londonas Avīze, 1973. gada 3. augustā.)
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Visciešākā sadarbība D V organizācijai ar kādas zemes centrālo
iestādi ir tieši Lielbritanijā. Atzinība par to pienākas minētajiem
L N P L vadītājiem, it sevišķi Augustam Abakukam par lielisko
prasmi veidot sadzīves attieksmes, bet, šķiet, visvairāk nopelnu
sadzīves ziņā bija gan D V F , gan L N P L „protektoriem” — Latvi
jas bij. sūtnim Lielbritanijā Kārlim Zariņam un pašreizējam sūt
niecības vadītājam T. V. Ozoliņam.
Toreiz L N P L bija arī daudz tādu problēmu, kas šogad liekas
neiedomājamas. Pieminot kaut vienu n o tām, lai liecina plkv.
V. J a n u m a vēstule toreizējam L N P L vicepriekšsēdim Londonā.
Tās saturs šāds:
Vilis Janums
21a, Augustdorf b. Detmold
Lager.
Augustdorfā. 30. 3. 51.
Augsti godājamam
A. Abakuka kungam,
LNPL vicepriekšsēdim,
Anglijā.
Tālākai emigrācijai noslēdzoties jārēķinājās, ka Eiropas kontinentā
vēl vienmēr paliks apm. 15.000 latviešu bēgļu, kam vienu vai otru
iemeslu dēļ nebūs iespējams rast patvērumu Anglijā vai tālākās aiz
okeanu zemēs. No tiem apm. 10.000 Vācijā un 4.-5.000 Zviedrijā.
Vācijā paliekošie galvenokārt komplektēsies no veciem ļaudīm un inva
lidiem. Dabīgi, ka saspīlējoties starptautiskam polītiskam stāvoklim
pasaulē, šos mūsu tautiešus māc bažas, kas notiks ar viņiem konkrētu
briesmu gadījumā.
Manā uztverē, tuvākā un vienīgi reālā zeme ārpus Eiropas konti
nenta, kur šeit paliekošie tautieši varētu rast patvērumu, ir Anglijas salas.
Šinī sakarībā pagodinos lūgt Jūs LNPL prezidijā pārrunāt un
rūpīgi apsvērt jautājumu par iespējamās palīdzības sniegšanu eventuālo
briesmu gadījumā tautiešiem Eiropas kontinenta zemēs (evakuējot ar
peldošiem līdzekļiem). Mūsu rocība trimdā protams ir ļoti ierobežota,
tomēr ar labu gribu dažkārt arī visgrūtākos apstākļos var rast iespējas
un līdzekļus.
Pārrunājot un apsveŗot šo jautājumu, domāju, ka būtu lietderīgi
pieaicināt DVF valdi, sevišķi vecākos virsniekus. Tāpat būtu vēlams
iespējamību robežās izstrādāt kaut vai aptuvenu plānu.
Piezīmēju, ka augšminētā jautājumā ar lūgumu pie manis ir grie
zušies arī Zviedrijas tautieši un organizācijas.
Novēlot Jums vislabākās sekmes,
patiesā cieņā
V. Janums,
LNPL prezidija priekšsēdis.
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Līgo svētku sarīkojumā 1966. gada Almelijā. Priekšā Latvijas sūtniecības
Lielbritanijā vadītājs T. V. Ozoliņš un DV priekšnieks V. Janums.

Amerikas Latviešu Apvienība (ALA) dibināta 1951. gada 24.
februārī. Arī tās dibināšanā aktīvi piedalījās vietējā DV organi
zācija, visus darbības gadus arī sniegdama morālu un materiālu
atbalstu. Jau no pirmajiem darbības gadiem DV organizācija sūtīja
divus pārstāvjus resp. kandidātus ALAs valdes vēlēšanām. Gadu
tecējumā ALA darbojušies šādi atbildīgie DV ASV darbinieki:
J. Vinters, A. Līdacis, A. Puķīte, D. Maļinovskis, V. Hāzners.
A. Bērziņš, A. Zāģeris, A. Valters, arī citi. ALAs kongresu prezi
dijos ir bijuši A. Gulbis, J. Lavenieks, K. Zeniņš, J. Priede un
citi, bet ALAs birojos darbojušies T. Sīlis, V. Aparjods, B. Skulte
un citi.
Latviešu apvienība Austrālijā (LAA) dibināta 1951. gada 22.
jūlijā. Arī te kopš darbības pirmajām dienām DV organizācija ir
piešķīrusi savu pilnu atbalstu. LAA valdē darbojušies daudzi DV
atbildīgie darbinieki — J. Liepiņš, V. Aufmanis, A. Bagun-Bēr
ziņš, V. Rolavs, E. Voitkūns, A. Kenne u. c., bet LAA priekš
sēži bijuši A. Krīpens (1953.-1954.) un V. Eglīte (1971.-1972.).
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Latvijas Atjaunošanas Komitejas Eiropas Centrs (LAKEC) di
bināts 1951. gada 30. jūlijā kā augstākā latviešu pārstāvība
Eiropā. Toreiz bija iecerēta pasaules latviešu vadības organizācijas
radīšana (kā liecina vārda „Eiropas centrs” piekabināšana), tādēļ
DV organizācija iestājās par pilnīgu šīs organizācijas atbalstīšanu,
jo DV polītiskā domāšanā jau izpaudās 1951. g. prasība dibināt
latviešu globālu pārstāvību brīvajā pasaulē. Eiropas centra radī
šanai DV pievērsās ar lielu atsaucību, arī pirmie trīs LAKEC
prezidija priekšsēži — A. Alksnītis, A. Abakuks un J. Ranka —
nāca no DV vadības. Prezidijā darbojušies A. Abakuks, V. Ja
nums, A. Oše, P. Valters u. c.
Zviedrijas Latviešu Centrālā Padome (ZLCP) nodibinājās tikai
1953. gada 15. februārī, un ja tā vispār radās, tad tas ir vienīgi
DV organizācijas nopelns. Tās priekšsēži bijuši H. Tepfers un I.
Freimanis, abi aktīvi DV darbinieki, bet padomē un valdē darbo
jušies daudzi DV Zviedrijā darbinieki.
Bez tam DV organizācijas biedri darbojušies Dānijas, Holan
des, Beļģijas un Francijas latviešu organizācijās, kā arī Šveicē,
Italijā un citur.
Arī divās pavisam polītiskās organizācijās — Komitejā Latvijas
Brīvībai (KLB), dibināta 1951. gada 11. maijā, un Apspiesto
Eiropas Tautu Asamblejā (ko labāk pazīst ar angļu nosaukuma
saīsinājumu — ACEN), dibināta 1954. gada 20. septembrī, DV
organizācijas vadītāji aktīvi darbojušies. KLB locekļa amatā kopš
1953. gada 1. maija ievēlēts Vilis Hāzners, kuŗš kļuva tās priekš
sēdis 1961. gada 7. aprīlī. KLB vēl darbojas DV darbinieks A.
Bērziņš, bet ACEN latviešu delegāciju pēdējos gados pārmaiņus
vadījuši V. Hāzners un A. Bērziņš, abi ieiedami arī ACEN ģene
rālkomitejā. DV biedri darbojās arī ACEN latviešu delegācijā.
Sākot ar 1956. gadu, KLB izdod mazformāta laikrakstu „Latvi
jas brīvībai', kas iznāk neregulāri, pēc vajadzības. To iesūta oku
pētajā Latvijā. Šī laikraksta redaktori visus gadus bijuši A. Bēr
ziņš un V. Hāzners, bet pēdējos gados, kad KLB ierobežoti līdzekļi
darbībai, laikraksta izdošanu materiāli atbalstījuši DV ASV. Ar
šī laikraksta palīdzību okupēto Latviju sasniedza arī divi DV CV
vēstījumi — Latvijas 50. gadā un latviešu kaŗavīru 50. gadā
(1968. un 1969. gadā).
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BPLA valdes sēde 1966. gadā Vašingtonā, DC. No labās sēž: S. Rudzītis, B. Albāts. V. Hāzners, J. Masulāns (DV
priekšnieks Austrālijā), prof. Dr. P. Lejiņš, V. Janums, J. Niedra, Dr. A. Dinbergs, un A. Bērziņš. Otrā rindā: Dz.
Bērziņš, A. Zāģeris, I. Bērziņš, E. Lēvenšteins, R. Kiršteins, J. Blumbergs, A. Puķīte, K. Balodis, Dr. P. Norvilis,
Dr. V. Klīve, A. Lejiņš un L. Bērziņš.

DV organizācijas vadība tomēr visvairāk rūpējusies par Brīvās
Pasaules Latviešu Apvienības (sākot ar 1972. gada 18. novembri,
tā pārdēvēta par Pasaules Brīvo Latviešu Apvienību — PBLA)
nodibināšanu. Tas notika 1955. gada 14. septembrī, pirms tam DV
organizācijai vairākkārt mudinot visu zemju centrālās organizā
cijas šo darbu paātrināt. Pēdējo reizi DV CV sēdē par to runāts
1955. gada 11./12. aprīlī Londonā. Pēc apvienības nodibināšanās
DV piešķīruši savu pilnu morālo un materiālo atbalstu tās dar
bam, arī paši uzņemdamies atbildīgus amatus tās valdē. Daudz
gadu par priekšsēža vietnieku darbojās V. Janums, bet valdē
bijuši V. Hāzners, A. Bērziņš, A. Puķīte, A. Abakuks, V. Eglīte,
I. Freimanis u. c. Arī abi līdzšinējie priekšsēži un ģenerālsekretārs
— P. Lejiņš, U. Grava un B. Albāts ir DV biedri, kā arī daži citi
PBLA valdes locekļi.
BPLA līdz 1972. gada beigām pulcējusies pavisam astoņās sē
dēs — sešās klātienes un divās rakstveida. Klātienes sēdes noti
kušas: 1962. gada 9 . - 1 3 . novembrim Vašingtonā D C , 1966. g.
10. septembrī turpat, 1968. gada 15. un 16. oktobrī turpat, 1970.
g. 4. jūlijā Toronto, 1971. gada 2. un 3. jūlijā arī Toronto un
1972. g. 13. - 18. novembrī Katskilos un Ņujorkā. Neklātienes
sēdes notikušas 1971. gada 15. janvārī un tā paša gada 15. sep
tembrī. Klātienes sēdēs savas patvēruma zemes reprezentējuši DV
atbildīgie darbinieki J. Masulāns (Austrāliju), N. Bisenieks (Angli
ju) un O. Freivalds (Zviedriju). Visās klātienes sēdēs piedalījies
arī KLB priekšsēdis, DV darbinieks V. Hāzners (izņemot pēdējo
— 1972. gadā).
DV organizācija BPLA darbam sniegusi ne vien morālu, bet
arī nozīmīgu materiālo atbalstu.
DV biedri atrodami arī citās nacionālā, polītiskā, sabiedriskā
vai kultūras darba organizācijās, piem., Latviešu nacionālā fon
dā (L. Talters, O. Freivalds), Ģen. Goppera fondā, bet it sevišķi
Latviešu Virsnieku Apvienībā ASV un Austrālijā.
Latviešu Virsnieku Apvienības priekšnieki bijuši ASV — V.
Hāzners un F. Ļucis, valdē darbojušies M. Kārkliņš, E. Sproģis,
H. Karlsons u. c.; Austrālijā valdes priekšsēdis ilgu laiku bija A.
Krīpens, valdē darbojušies (vai ir) V. Tauriņš, J. Masulāns u. c.
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ALAS 1966. gada kongresa vadība. Vidū (piecēlies) kongresa vadītājs prof.
Dr. P. Lejiņš, no viņa pa labi V. Hāzners, J. Lavenieks un K. Balodis, pa
kreisi — prof. Dr. V. Klīve, M. Ķirsons, Z. Lēvenšteins un prof. A. Spekke.

Sevišķi aktīvi DV darbinieki piedalījušies Latviešu skautu or
ganizācijas darbos, ieņemdami atbildīgus amatus, piem. Austrāli
jā — J. Liepiņš, Z. Leitis, Vācijā — V. Hāzners, O. Baltputns,
B. Rubess, Anglijā — I. Kažociņš, Kanadā — E. Ozols, O. Kļa
venieks, ASV — R. Čaks, A. Mundeciems u. d. c.
Ilgus gadus par valdes locekli Ģen. Goppera fondā darbojies V.
Hāzners.
DV organizācija visur, kur vien bijusi vajadzība pielikt roku vai
plecu, ir nākusi talkā, nekad neprasīdama: „Kas man par to būs”,
bet apzinādamās, ka vienībā ir spēks un darbos aug gars. DV
bijuši ne vien rosinātāji, bet arī darītāji. Vienmēr meklēts labais
vidusceļš sadarbībā, un ja ne vienmēr viss ritējis nepieciešami
gludi, visi grumbuļi tomēr nobīdīti pie malas, ja runa par latvieti,
par Latvijas nākotni. (DV darbības pārskati. 1947.-1972., DV
archīvs.)
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Baltiešu bij. kaŗavīru organizāciju sadarbība
Cieša draudzība ar igauņu un lietuvju bij. kaŗavīriem radās jau
Cēdelgemas gūsta laikā, jo kopā ar latviešiem tur bija novietoti arī
pāri par 1.200 igauņu un vairāki simti lietuvju kaŗavīru. Igauņu
grupa veidojās no Igauņu leģiona sastāva, bet lietuviešu grupā
bija kaŗa izpalīgi vācu armijā, jo Lietuvai sava leģiona nebija.
Igauņu vienību Cēdelgemā pārzināja pltn. H. Stokebijs (H. Stocke
by), bij. Igaunijas armijas 7. pulka komandieŗa palīgs, kas jau
neatkarības laikā bija pazīstams kā īsts latviešu draugs, bija vieso
jies Alūksnē 7. Siguldas pulka gadasvētkos (abiem — Igaunijas un
Latvijas 7. pulkiem neatkarības laikā bija draudzības līgums), bez
tam Stokebija kundze bija latviete, kuŗas abi brāļi bija virsnieki
Latvijas armijā (Baigajā gadā deportēti). Lietuvju grupu pārzināja
pltn. J. Žukauskas.
DV dibināšanas laikā mēs aicinājām arī igauņus radīt līdzīgu
bij. cīnītāju organizāciju, bet viņi atrunājās, ka Cēdelgemas grupa
esot pārāk maza vienība un gan jau vēlākās dienās arī igauņi radī
šot līdzīgu organizāciju. Ar lietuvjiem iespēju par viņu bij. cīnītāju
apvienošanos Cēdelgemā nepārrunāja.
Drīz pēc atbrīvošanās no gūsta igauņi arī nodibināja DV līdzīgu
organizāciju, nosaukdami to Eesti Voitlejate Ühing, un sakarus
ar DV organizāciju tūdaļ sāka veidot draudzīgā garā, kas it seviš
ķi izpaudās kopīgās dienesta gaitās pie ASV armijas pastāvošās
latviešu un igauņu darba un sardžu vienībās.
Šīs draudzības rezultātā 1954. gada 12. jūlijā Etlingenā, Rein
landes kazarmu amerikāņu armijas virsnieku klubā starp minēto
igauņu organizāciju un DV parakstīts draudzības līgums. No DV
puses šo līgumu visas organizācijas pilnvarā parakstīja DV priekš
nieks plkv. V. Janums un DV CV sekretārs V. Hāzners, bet no
igauņu puses viņu organizācijas pilnvarotie pārstāvji kpt. K. Meri
oja un V. Ruus. Abas līguma slēdzējas organizācijas tai laikā jau
bija kļuvušas globālas savu nāciju organizācijas.
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Līguma teksts ir šāds:
„Latviešu un igauņu kaŗavīri, jau Pirmā pasaules kaŗā ieroču brālībā
vienoti, kopīgi cīnījās arī 1918.-1920. g. Latvijas un Igaunijas atbrīvo
šanas cīņās. Otrā pasaules kaŗā latviešu un igauņu leģionāri cīnījās
plecu pie pleca pret mūsu seno ienaidnieku austrumos. Pēdīgi abu
nāciju cīnītājus vēl vairāk vienoja kopīgais pametums, pazemojumi un
gūsts. Kopīgā likteņa dēļ pagātnē abu zemju bij. kaŗavīru organizā
cijas LAB Daugavas Vanagi un Eesti Voitlejate Ühing nolemj 1954.
gada 12. jūlijā slēgt draudzības līgumu.
Abas līguma slēdzējas puses apņemas: apvienot visus spēkus mūsu
apspiesto dzimteņu atbrīvošanai; uzturēt un stiprināt jau pastāvošo
draudzību un ieroču brālību; saglabāt trimdā brālīgu uzticību un, ja
būtu lemts atgriezties mūsu atbrīvotajās dzimtajās zemēs, nostiprināt
vēl ciešāk uz ieroču brālības dibināto draudzību; turēt cieņā latviešu
un igauņu kaŗavīru godu un padziļināt abu tautu jaunatnes kareiviski na
cionālo garu; vienot visus spēkus kopīgai cīņai un attīstīt sadarbību
militāros jautājumos pēc atgriešanās dzimtajās zemēs.”

Teksts bija divās — igauņu un latviešu valodā.
(DVM, 1954. g. 4. n-rs)
Šī draudzības līguma praktiska iedzīvināšana līdz 1962. ga
dam noritēja gandrīz vienīgi abu organizāciju izdevumu — DV
Mēnešraksta un mēnešlaikraksta Voitleja — apmaiņā, un tikai pēc
tam sākās ciešākas sadarbības gaita. Starplaikā arī bija radusies
jauna igauņu bij. kaŗavīru organizācija — Igaunijas atbrīvošanas
leģions, kas sevī ieslēdza arī Eesti Voitlejate Ühing. Visas igauņu
darbības aktivitātes centrs bija pārcēlies uz ASV, kur atradās
jaunās organizācijas centrālā valde. Vienīgi laikraksts Voitleja vēl
arvien iznāk Heidelbergā, Vācijā.
Kad ASV viesojās DV priekšnieks V. Janums 1962. gada 12.
decembrī, Ņujorkā, Igauņu namā, igauņu atbrīvošanas leģiona
valde bija rīkojusi kopīgu apspriedi ar DV vadību. Šai apspriedē
piedalījās DV priekšnieks V. Janums un DV ASV priekšnieks
V. Hāzners. Sarunu temats bija ciešāka sadarbība nākotē.
Sanāksmes noorganizēšanā lieli nopelni Igaunijas armijas kap
teinim Elmaram Lipingam, kuŗš savā laikā komandēja igauņu
sardžu rotu Vācijā, Bruchmīlbachā, bija labos sakaros ar latviešu
sardžu vienību (toreiz to komandēja kpt. Dekters) tajā pašā no
vietojumā, bija jau pazīstams ar DV CV vadību un savos uzska
tos īsts latviešu - igauņu draugs un sadarbības veicinātājs.
357

Ar igauņiem un lietuviešiem sakarus bija meklējusi DV ASV
valde 1953. gadā, kad 9. aprīlī baltiešu veterānu organizāciju
pārstāvji bija pulcējušies kopīgā iniciātoru sanāksmē Lietuviešu
klubā, Ņujorkā, kuŗā no latviešu resp. DV puses piedalījās A.
Līdacis un H. Vītols. DV ASV vēlāk ievēlēja plānotajā baltiešu
sadarbības organā A. Līdaci, H. Vītolu un D. Maļinovski, bet pēc
tam viss plāns iegūla un konkrēti vēlāk nekas netika darīts.
Šoreiz, 1962. gada beigās, tika norunāts no jauna mēģināt radīt
sadarbību baltiešu brālīgo bij. cīnītāju organizāciju starpā. Tā
arī pēc tam turpinājās, gan lielumties tikai ASV. Vietām arī ap
vienības uzņēma ciešākus kontaktus ar igauņu veterāniem.
Ar lietuviešiem veicās daudz grūtāk. Pirmo reizi sadarbības iz
veidošanu pārrunāja DV CV sēdē 1954. gada 7. augustā Londonā
un toreiz sakarus ar lietuvjiem apņēmās nodibināt tālaika DVF
valdes priekšsēdis A. Alksnītis. Sakarus 1956. gada nobeigumā
sāka meklēt arī ASV tālaika DV ASV valdes vicepriekšsēdis V.
Hāzners. Ja Alksnītim Londonā sekmju tikpat kā nebija, Ņujorkā
Hāzneram izdevās uzņemt kontaktu ar vietējo lietuvju veterānu
apvienības Ramove valdes priekšsēdi pltn. J. Šlepeti. Viņš bija
liels latviešu draugs, viņa dzīvesbiedre rīdziniece, pārvaldīja lat
viešu valodu un Šlepetis pats bija Pirmā pas. kaŗa laikā dienējis
ģen. R. Bangerska padotībā cara armijā. Ramoves centrālās valdes
sēdeklis atradās Čikāgā, bet Igauņu atbrīvošanas leģiona — Va
šingtonā, DC. Un tā sakaru veidotājam no DV puses ne reizi neiz
devās tikties ar lietuviešu centrālo vadību, arī ar Igaunijas atbrī
vošanas leģiona komandieri (kpt. Juri Rausu) tikšanās bija pārāk
reta. Visu vairumu sadarbības jautājumu kārtoja vienīgi rakstveidā.
Ar igauņiem gan vēlākos gados, kad viņu leģiona komandieris
kļuva G. Bušmanis, radās labāka personiska saskare. Bušmanis
arī dzīvoja Vašingtonā, DC, bet viņš bija aktīvāks igauņu centrā
lās organizācijās nekā Rauss, bez tam ar Bušmani bija nodibināta
pazīšanās jau Vācijas darbības posmā.
Kad tuvojās Baltijas valstu okupācijas 30 gadu atceres laiks
1970. gada pavasarī, DV priekšnieks V. Hāzners griezās pie abām
— igauņu un lietuvju — veterānu organizācijām ar ierosinājumu
sagatavot kopīgu deklarāciju šī gadījuma atzīmēšanai, dokumentu
pēc tam plaši izsūtot atbildīgām polītiskām un valsts vadītājām
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personām visās rietumu valstīs, arī presei un kur tas pēc mūsu
ieskatiem nepieciešams. Lai deklarācijas sagatavošana būtu raitā
ka, V. Hāzners jau iepriekš sagatavoja teksta uzmetumu (projektu),
to iesūtot pārējo baltiešu organizāciju centrālo valžu vadītājiem:
igauņu — G. Bušmanim (G. A. Buschmann) un lietuvju — Sta
sim Dirmantam (prof. ģen. Stasys Dirmantas). Arī pēdējais bija
liels latviešu draugs, neatkarīgās Lietuvas kaŗa ministrs, apbalvots
ar Latvijas Triju Zvaigžņu ordeņa I šķiru.
Atsaucība no igauņu un lietuviešu kollēgām bija ļoti laba, un
dažos mēnešos vairākos lasījumos pieņemts deklarācijas teksts.
Tā saturs ir šāds:
DECLARATION BY ESTONIAN, LATVIAN AND LITHUANIAN
WAR VETERANS ON THE THIRTIETH ANNIVERSARY OF
SOVIET AGGRESSION AGAINST THE BALTIC STATES
Thirty years ago the Soviet Union opened its imperialistic westward
expansion by the armed invasion of Estonia, Latvia and Lithuania.
As a direct result of Hitler-Stalin secret agreements, some 300,000
Red Army troops poured into Lithuania on June 15, 1940 and into
Estonia and Latvia on June 17, 1940. In direct violation of all inter
national treaties, the Baltic countries were robbed of their independence
and transformed into colonies of the Soviet empire. Suppression of
human rights, denial of fundamental freedoms, economic exploitation,
russification, mass murders and deportations followed in quick order.
The Baltic people, traditionally western in their orientation, did not
give up their hopes for freedom. During the Second World War
Estonian, Latvian and Lithuanian armed forces fought fierce battles
against the Soviet until May 8, 1945. Thereafter guerilla activities were
continued in Baltic Countries up to 1953, in certain cases up to 1964.
During this long, heroic resistance the Baltic freedom fighters suffered
heavy losses — roughly 4% of the total population (in terms of United
States population this would correspond to 8 millions battle deaths).
The aftermath of the second World War has witnessed the disap
pearance of many colonial empires and the emergence of many nations.
Presently, the Soviet Union has remained the only ruling colonial
power of the XX century.
But throughout the years the Baltic peoples have not lost their
determination to regain freedom. They have resisted their oppressors,
and have not lost their faith that all colonial empires will decline and
fall — including the Soviet Union.
Throughout the years the Baltic peoples have been supported in
their hope for freedom by the continued non-recognition of the Soviet
annexation of their homeland by all the major powers of the free
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world and by a large number of declarations — from the United States
declaration on July 23, 1940 up to the House Concurrent Resolution
No 416, unanimously passed by the House and the Senate in 1966.
On the 30th anniversary of the Soviet occupation we — Estonian,
Latvian, and Lithuanian War Veterans — remain true to our distant
homelands and speak in the name of all captive nations:
WE DECLARE that our people emphatically reject the political
situation created in the Baltic States by occupation of the Soviet
Union.
WE ACCUSE the Soviet Union of committing and continuing in
ternational crimes against the Baltic States.
WE DEMAND that the Soviet Union withdraw its military, police
and administrative personnel from the Baltie States.
WE PLEDGE to intensify our efforts in the free world aimed at
restoration of self-determination rights for the Baltic people.
WE APPEAL to the conscience of the free mankind to perceive
the magnitude of the injustice perpetuated upon the Baltic peoples, and
to support all efforts aimed at restoring the freedom in the Baltic
States.
WE ASSURE the world that the policies of Free Estonia, Latvia
and Lithuania shall be oriented towards human progress, social justice
and international cooperation based on mutual respect for national
sovereignty and territorial integrity.
BALTIC VETERAN ORGANIZATIONS:
G. A. Buschmann,
National Commander,
Legion of Estonian
Liberation, Inc.

V. A. Hāzners, Gen. Prof. Stasys Dirmantas,
Chairman,
Chairman,
Latvian Daugavas
The Lithuanian
Vanagi, Inc.
Veterans Association
RAMOVÉ, Inc.

June, 1970.
Deklarāciju parakstīja 1970. gada jūnija sākumā un izsūtīja, kā
jau minēts. Starp citu, deklarācijas tekstu piesūtīja arī ASV valsts
prezidentam R. Niksonam, viceprezidentam S. Agņū (Agnew) un
aizsardzības vadībai Pentagonā. Piezīmējams, ka deklarācijas izdo
šanas laiks nebija baltiešu jautājumiem diezcik labvēlīgs, jo lielajā
polītikā bija sācies t. s. praktiskās polītikas laiks un iestājies at
kusnis rietumu - austrumu attieksmēs. Apliecinājumu par dekla
rācijas saņemšanu atsūtīja viceprezidents un vairāki ASV kongresa
locekļi, vairumā gan nemaz nekomentējot tās tekstu. Deklarāciju
izsūtīja arī vairāk desmit laikrakstu redakcijām gan ASV, gan
citās valstīs, bet arī tajās ne deklarācija, ne komentējumi neparā
dījās vai arī to atzīmēja visai nenozīmīgi. Vienīgais, kas sagādāja
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patīkamu pārsteigumu, bija Ņujorkas laikraksts The American
Examiner, kuŗu izdod žīdi. Tie, ar mums ļoti labvēlīgiem komen
tāriem, iespieda ne tikvien pilnu deklarācijas, bet pat pilnu V. Hāz
nera vēstules tekstu laikraksta atbildīgajam redaktoram Davīdam
Horovicam (David Horowitz).
Bet lai nu kā ar šo pirmo lielāko baltiešu kopīgo sadarbības
pasākumu bija izdevies, tas tomēr veicināja kopības izjūtu mūsu
tautu starpā, atgādināja daudziem jo daudziem pasaules likteņu
lēmējiem Baltijas tautām nodarītās pārestības un pauda mūsu pra
sības pēc brīvības atgūšanas.
Šī pirmā lielākā kopīgā pasākuma rezultātā radās arī citas, vēl
nozīmīgākas aktīvitātes.
Vašingtonā, DC, 1970. gada 23. oktobrī notika pirmā Baltijas
valstu veterānu organizāciju pārstāvju sanāksme. To ierosināja un
arī noorganizēja igauņi, un tajā piedalījās šādu organizāciju dele
gāti: Leģiona Igaunijas atbrīvošanai, Lietuviešu veterānu apvie
nības Ramove un Daugavas Vanagu organizācijas. Latviešus sanāk 

Baltiešu pirmās globālās brīvības cīnītāju un veterānu konferences delegāti
1970. gadā Vašingtonā, DC. Vidū sēž, otrs no kreisās, ģenerālis S. Dir
mants (Ramove), G. Bušmanis (Igaunijas brīvības leģions) un A. Bērziņš
(DV). Otrā rindā ceturtais no kreisās Kārlis Ķuzulis un piektais Arnolds
Kopāns. Pārējie Lietuvas un Igaunijas pārstāvji.
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smē pārstāvēja delegācijas vadītājs Kārlis Ķuzulis, Alfreds Bērziņš
(DV apvienība Ņujorkā) un Arnolds Kopāns (DV apvienība Nu
džersijā). Igauņu delegāciju vadīja G. Bušmanis un lietuviešu —
S. Dirmantas. V. Hāzners bija aizkavēts ierasties.
Sanāksmi vadīja igauņu delegācijas vad. G. Bušmanis un tās
gaitā vispirms nolasīta dalībnieku organizāciju darbības infor
mācija. Latviešiem to bija sagatavojis V. Hāzners ar šādu saturu:
LATVIAN DAUGAVAS VANAGI, INC.
1. Charter date — December 28, 1945.
2. General information:
In the aftermath of the second World War thousands of Latvian
refugees found themselves in the Western zones of Germany. They had
come from all walks of life in Latvia, yet they shared many things in
common. Their beloved Latvia, their relatives and their friends were
subject for the third time of the terror and misery of Russian com
munist occupation. Having fought to the last in the defence of their
country, they had now become part of the great mass of humanity,
which had sought refuge in the West from the horrors of the Soviet
regime. Their wordly goods had been lost, but their faith in Latvia's
future as a free and prosperous country had remained unshaken.
With this background Latvian Daugavas Vanagi (Falcons of the
River Daugava) came to be founded by a group of Latvian ex-service
men. In a few years chapters of Daugavas Vanagi organization covered
all Latvian communities in the West. After 1947 a large number of
Latvians emigrated from Germany to overseas countries, where they
set up new homes. With them went the ideals of Daugavas Vanagi.
Today Daugavas Vanagi global activities are coordinated by the
Central Board, composed of members elected from major Daugavas
Vanagi bodies. The global president, with headquarters in the United
States, is Mr. Vilis Hāzners.
The aims of the organization are to carry out among Latvian exiles
welfare work and promote cultural activities. Members of Daugavas
Vanagi are pledged to uphold their national spirit and work for the
liberation of Latvia.
The record of the organization is impressive. Large amounts of
money subscribed by its membership have been spent on relief work,
especially in Germany, where hundreds of Latvian disabled war vete
rans, TB patients and war orphans are being cared for. DV chapters
in other countries, besides taking care of the needs of their sick and
disabled, send substantial contributions to Germany, where the need
is greater. Regular effort is also made to send into occupied Latvia
parcels containing clothing, etc. to persons released from Soviet
slave labor camps.
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Every year hundreds of concerts, lectures, theatre plays, film show
ings, exhibitions, song festivals and social gatherings are held for
Latvian communities in exile. DV also run Latvian Sunday schools
and organize youth activities. DV women's auxiliary are active in
visiting and assisting Latvians in hospitals and convalescing at home.
The organization also publishes its own magazine and newspaper in
Latvian language.
In the political sector chapter information officers are charged with
the task of supplying information materials about Soviet occupation of
Latvia to news media, government agencies and public at large in
their host countries. Financial assistance is also rendered by the
organization to broadcasts beamed at occupied Latvia.
DAUGAVAS VANAGI IS A GLOBAL LATVIAN ORGANI
ZATION WHICH PROMOTES MORAL AND MATERIAL CARE
FOR THE BENEFIT OF LATVIANS EVERYWHERE AND
FIGHTS FOR FREEDOM OF LATVIA.
3.

Daugavas Vanagi Presidium:
Chairman — Vilis Hāzners,
29 West 57 Street
New York, N.Y. 10019, USA
(212) Plaza 3 - 8570.
Secretary — Jānis Lācis
33-27 91st Street
Jackson Hights, N.Y. 11372, USA
(212) II 7-5948
Treasurer — Jāzeps Utināns
1918 West Hood Avenue
Chicago, Ill. 60626 USA
(312) 973-6383
Secretary General — Alfreds Jānis Bērziņš
44 Muenster/Westf.
Gravenerstr. 69
West Germany
251-22202.

4. Membership:
a. total membership was 9.115 on January 1, 1970.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

USA
Great Britain
Australia
Canada
West Germany
Sweden

2,716
2,113
1,370
1,280
1,134
334
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7.
8.
9.
10.
11.
12.

Argentina
France
Denmark
Brasil
Belgium
Netherlands

40
40
30
28
17
13

The organization has 134 chapters.
5.

Activities of the organization:
a. The following cultural and other groups are active — choirs
— 16, theatre groups — 19, libraries — 48 (with a total
of 13,563 books), sports groups — 51, folk dance groups —
14, various cultural groups — 62.
The above groups habe been attended by 2,676 members.
b. The following events have been organized during 1969:
Public gatherings — 185, lectures — 144, concerts — 107,
plays presented — 59, other events — 500.
Total attendance — 71,508.
c. A total of 48 bulletins and 355 newsletters, totalling tens of
thousands of copies have been circulated.
d. Daugavas Vanagi have the following assets:
1. Cash
DM 618,541.21
2. Welfare funds
343,999.63
3. Real estate and other holdings 2,008,984.94
DM 2,971,525.78*)

*)Figures are reported in German Marks since DV Secretary General
resides in West Germany.

Sanāksmē organizātoriskā ziņā vienojās neradīt jaunu orga
nizāciju, bet sadarboties bez noteiktiem statūtiem, vadību ik gadu
rotācijas kārtībā pārņemot citai tautībai. Pirmajā darbības gadā
vadību uzticēja igauņiem. Visu triju baltiešu veterānu organizā
ciju pārstāvji nolēma reizi gadā pulcēties konferencē, bet vaja
dzības gadījumā arī biežāk. Konferences nolēma nosaukt —
Congress of Baltic Freedom Fighters and Veterans.
Praktiskā sadarbība nākotnē izpaudīsies vietējā informācijas
apmaiņā un vadības starpā. Nolēma uzņemt sakarus ar Ameri
kāņu leģiona nodaļām un citām vietējām veterānu organizācijām.
Savākto informāciju par apstākļiem Baltijas valstīs izmantos iesnie
gumiem vai apmeklējumos ASV u. c. valstu valdības iestādēs.
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Nolēma reizi gadā rīkot Baltijas valstu brīvības dienu likteņa kopī
bas pasvītrošanai.
Sanāksmes dalībnieki pieņēma deklarācijas tekstu, izceļot pra
sību pēc Baltijas valstu brīvības atgūšanas un aicinājumu brī
vajai pasaulei un Apvienotajām Nācijām atbalstīt šo zemju atbrī
vošanu. Nosūtīja telegrammas ASV valsts prezidentam R. Nikso
nam un viceprezidentam S. Agņū.
Pēc sanāksmes baltiešu veterānu delegācija ieradās ASV ārlietu
ministrijā, kur to pieņēma Baltijas nodaļas vadītājs D. Martins.*)
Sekoja apmeklējums Amerikas Balss raidītājā, kur delegāciju pie
ņēma Eiropas nozares vadītājs S. Valimaresku.*) Abās iestādēs sa
ņemti solījumi Baltijas problēmas neaizmirst. Latviešus šajās de
legācijās pārstāvēja A. Bērziņš un A. Kopāns.
Otrā baltiešu veterānu konference notika 1972. gada 10. no
vembrī Vašingtonā, DC. DV organizāciju centrālās valdes uzde
vumā pārstāvēja DV apvienības Vašingtonā, DC, valdes locekļi
— Kārlis Ķuzulis, Voldemārs Mednieks, Dr. Tālivaldis Šmits un
Arvīds Zāģeris. Sanāksmē pārrunāti visi jautājumi, kas skaŗ bal
tiešu sadarbību. Kā novērotājs konferencē piedalījās arī kāds somu
pulkvedis un ir iespējams, ka nākamās līdzīga veida konferencēs
piedalīsies arī somi.
Arī 1973. gadā uzticēja konferences vadību igauņiem resp.
Igaunijas atbrīvošanas leģiona prezidijam, kaut bija kārta vadību
pārņemt latviešiem (sakarā ar vēlēšanu gadu nebija skaidrības par
DV vadības sēdekli 1973. gadā).
Pēc apspriedēm arī šoreiz apmeklēja ASV ārlietu ministriju.
DV delegācijā ietelpot V. Medniekam, T. Šmitam un A. Zāģerim.
Baltiešu delegāciju ārlietu ministrijā pieņēma jaunieceltais Balti
jas nodaļas vadītājs E. Hurvics (Ed. Hurwitz). Pēc tam apmeklēja
arī Amerikas Balss raidītāja vadību, kur baltiešus pieņēma Eiropas
nodaļas vadītājs R. Varners (Robert Warner). Pārrunas abās ASV
valsts iestādēs bija draudzīgas un atklātas, uz visiem baltiešu jau
tājumiem saņemtās atbildes apmierināja. Baltiešu pārstāvjus abās
vietās aicināja arī nākotnē uzturēt ciešu kontaktu.
*) Doyle Martin. Serban Valimaresku.
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Kaut baltiešu bij. cīnītāju attieksmes veidojušās lēnām un ilgi,
tomēr vajadzības gadījumā mums tagad ir iespējams runāt visu
trīs nāciju vārdā.
Abas minētās baltiešu organizācijas — Igaunijas atbrīvošanas
leģions un lietuviešu Ramove darbojas globāli līdzīgi DV, un vai
rākās DV darbības zemēs arī izveidoti sakari ar tām, tā vēršot
sadarbības iespēju plašāk.
(DV archīvs, 1951-1972; publikācijas latviešu laikrakstos sve
šumā).
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V
DV NEDRAUGI, SKAUĢI UN IENAIDNIEKI

Nedraugi, skauģi un ienaidnieki
Daugavas Vanagu organizācijas izveidošanās gaitā dažkārt ga
dījies sastapties gan ar nenovīdību, skaudību, gan ar lielāka vai
mazāka naida izpausmēm.
Pie nedraugiem vispirms jāpieskaita latviešu sociāldemokrati un
viņu ideju apjūsmotāji.
Latvijas Sociāldemokratiskās Strādnieku Partijas ārzemju ko
mitejas un Zviedrijas latviešu sociāldemokratiskā kluba Stokholmā
izdotajā Partijas biļetenā (Nr. 5/6) 1951. gada maija/jūnija nu
murā (biļetens iznāca ar saukli „Bez cīņas nav uzvaras”) atrodams
šāda satura raksts:
„GLOBĀLA ORGANIZĀCIJA”
Pirms pāris gadiem daži Hitlera laika pulkveži un majori līdz ar bijušo
nacionālsociālisma propagandistu Hugo Vītolu nodibināja organizāciju „ D a u 
gavas Vanagi”. Pēc statūtiem šī organizācija ir aprūpības biedrība, bet klu
sībā tā dēvējas par kaŗavīru cīņas organizāciju. Šī organizācija, līdzīgi
brāļu draudzēm, neinteresējas par savu biedru pagātni un godīgumu. Labs
ir katrs, kas samaksā biedru naudu. Tādā veidā tur saradās bez īstiem
kaŗavīriem daudzi UK karšu īpašnieki, daudzi dūšīgi miera laika kaŗavīri
un pat „kareiviski” noskaņotas dāmas, kā arī dažādi Hitlera laika „leiteri”,
SD vīri un NKVD aģenti. Ņemot vērā šo ļaužu naidu pret demokratiskām
partijām un Latvijas demokratisko satversmi, var sacīt, ka šī organizācija
ir izvērtusies par īsti ekscentrisku, jo ar savu sastāvu un izturēto polītisko
līniju tā varētu tikpat labi „dragāt pa labi kā pa kreisi”, tikai izslēdzot
demokratisko vidus ceļu.
Arī mērķus šī organizācija ir spraudusi pārāk tālu ejošus. Tā piem. ir
sadalīti ministru, departamentu direktoru, apriņķu priekšnieku un zemāki
posteņi. Bet pašu DV aprindas šaubās, vai šiem solījumiem var ticēt, jo
šos solījumus ir devuši vīri, kas jau 4 reizes savus svinīgos solījumus ir
lauzuši. Pirmo reizi viņi svinīgi solījās sargāt Latvijas demokratisko repub
liku un tās demokratisko satversmi. Pēc 1934. g. 15. maija tie deva atkal
jaunu „svinīgo solījumu”. Arī to solījumu daudzi lauza, no jauna solīda
mies Staļinam un pēc tam Hitleram. Tici nu tādiem izdabātājiem katrai
varai.
Ka DV vadoņi vairs nebauda uzticību, to rāda biedru skaita straujais
sabrukums Vācijā un Anglijā. Līdz ar aiziešanu no nometnēm un hosteļiem
zūd arī izbazūnētā kopība un sākas cilvēku patstāvīga domāšana un polī
tiskā atveseļošanās. „Globālā organizācijā” sākusies neizbēgama krīze.
A. B.
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Tajā pašā laikā DV organizācijai uzbruka arī Stokholmā iznā
košais laikraksts Latvju Ziņas, kuŗu izdeva Latvijas sociāldemo
kratiem tuvas aprindas, it īpaši vācu okupācijas laika pagrīdes
organizācijas — Latvijas Centrālās Padomes ļaudis. Pēdējie sastā
dījās gandrīz vienīgi no bij. Latviujas polītisko partiju pārstāv
jiem, gan ar nelielu latviešu trimdinieku grupas atbalstu. Visi
uzbrucēji bija loti aktīvi trimdas sabiedrībā, un nevar teikt, ka
viņu uzbrukumi nebūtu sagādājuši DV vadībai „galvassāpes”.
Bet DV vadība toreiz izšķīrās iet zelta vidusceļu un uz visiem
šiem izdevumiem vai viņiem tuvu personu uzbrukumiem nemaz
nereaģēt. Tas, škiet, arī palīdzēja. Kad 1951. gada rudenī izbei
dzās Latviešu Nacionālās Padomes darbība un radās doma par
jauna latviešu politiska centra izveidošanu — Latvijas atjauno
šanas komitejas Eiropas centra dibināšanu, tā uzbūvē paredzot
arī trešdaļu bij. Latvijas polītisko partiju pārstāvju, un zinot, ka
arī DV organizācijai būs teikšana jaunās organizācijas tapšanā
(jo DV 1951. gada 23. septembrī no LNP izstājās un atbalstīja
LAK EC dibināšanu), tad šie mūsu nedraugi savus līdz tam diez
gan negantos uzbrukumus pamazām izbeidza un sāka meklēt kon
taktu ar DV vadību. Viens no ietekmīgākajiem sakaru meklētā
jiem bija SDSP ĀK priekšsēdis Bruno Kalniņš, kuŗš, izmantojot
labo pazīšanos ar Vācijas sociāldemokratiskās partijas vadības
personu, rakstnieka Jaunsudrabiņa znotu Vili Štepleru (Willy
Stoeppler) un, savukārt, pēdējā labo pazīšanos ar DV vadības
ļaudīm, bija izteicis vēlēšanos satikties ar plkv. Janumu Bīlefeldā,
Šteplera mājā. Plkv. Janums aicinājumu noraidīja, jau sava neuz
ticīgā rakstura dēļ (viņš vienmēr „lielas lietas” mīlēja kārtot lie
cinieku klātienē) un negribēdams tikties ar personu, kuŗa savā
izdevumā (B. Kalniņš bija Partijas biļetena redaktors) tik nepie
dienīgi uzbruka gan DV organizācijai, gan pašam plkv. Janumam.
Pie tam gan B. Kalniņš, gan citi ap viņu grupējušies LCP vīri
zināja, ka plkv. Janums LCP darbības laikā Latvijā bija bijis
viens no viņu uzticības vīriem, vadīdams militāro padomdevēju
institūciju, un arī viens no tiem „Hitlera pulkvežiem”, kas ļoti
uzstājīgi bija prasījis gan B. Kalniņa, gan citu LCP vīru atbrī
vošanu no vācu KZ nometnēm, kad tie savā pagrīdes darbībā tika
atklāti un apcietināti.
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Tomēr Bruno Kalniņš neatlaidās līdz apmēram mēnesi pirms
LAK EC dibināšanas sanāksmes plkv. Janums piekrita viņa ap
meklējumam Augustdorfā. DV vadībai apmeklējuma nolūks bija
pārāk skaidrs: sociāldemokratiskās partijas līderis gribēja izzināt,
kādu viedokli DV ieņems pret viņa vadīto partiju LAK EC dar
bā, jo — tas nebija noslēpums — pārējās polītiskās partijas un
citu grupu vadības mudināja DV pavisam noraidīt Latvijas lielākās
polītiskās partijas piedalīšanos topošajā trimdas polītiskajā centrā
un it sevišķi vērsties pret Bruno Kalniņu viņa nostājas dēļ krievu
okupācijas laikā, 1941. gadā, kad viņš īsu laiku ieņēma Latvijas
armijas polītiskā komisāra amatu.
Bruno Kalniņš plkv. Janumu apmeklēja Šteplera pavadībā,
kaut pēdējais pārrunās nepiedalījās. DV priekšnieks sarunās ar
B. Kalniņu, šo DV organizācijas neieredzētāju, pieaicināja DV CV
sekretāru V. Hāzneru un organizācijas juridisko padomnieku Kārli
Ozoliņu. Sarunas sākās ar DV „uzbrukumiem” un Kalniņa pret
uzbrukumiem un beidzās pie kafijas tases ar solījumiem nākotnē
vairs vieniem otrus neapkaŗot. Atklāti sakot, noruna ir godīgi
ievērota, vienīgi partijas biļetens — sociāldemokratu Brīvība vēl
šad tad mēdzis DV organizāciju pakritizēt, pamācīt un paķirci
nāt, bet ne vairs tādā stilā kā sākumā. Pēc apciemojuma šķiŗoties,
DV Janums un sociāldemokratu Kalniņš norunāja tikties pēc
mēneša LAK EC sanāksmē Londonā.
Pēdējos 20 gados DV vadībai gadījies ar Bruno Kalniņu tikties
gan starptautiskās sanāksmēs, gan latviešu sapulcēs un arī perso
niski Strasburgā, Londonā, Bonnā, Ņujorkā un Stokholmā, un
būtu aplam apgalvot, ka ar latviešu strādnieku partijas vadītāju
bijis daudz jāstrīdas nacionālo problēmu un mūsu tautai radītā
posta iztirzāšanā un darbības saskaņošanai. Saprotams, ka šais
gados notikusi arī sadarbošanās ar citiem sociāldemokratiskās
partijas vadītājiem — Kārli Dziļleju, Jāni Ritumu, Emīlu Ogriņu
u. c.
Tāpat DV ir sadarbojušies ar citiem Latvijas CP bij. amatvī
riem gan LNP, gan LAK EC sastāvā un citur, bet arī tur drau
dzība patiesā nozīmē nav radusies.
Bet šie nedraugi bija un ir polītiska darba darītāji; polītikā
vienmēr jāsaduŗas ar uzskatu pretišķībām, un ne vienmēr ceļš ir
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kopsolī. Tomēr arvien paliek jautājums, cik, kādā tonī un kādā
veidā polītiskās pretišķības tiek izpaustas vārdos un darbos.
Pie nedraugiem katrā ziņā jāpieskaita arī 1955. gada 17. jūnijā
dibinātā Latviešu Kaŗa Invalidu Apvienība. Šīs organizācijas dibi
nāšanas ideja radās tikai dažu cilvēku galvās un sakņojās neap
mierinātā godkārē. Viens no īstajiem pamatiem tās dibināšanā
bija Roberta Ancāna neievēlēšana DV Rietumvācijā valdē 1954.
gada jūlijā. Pamatā bija kāda goda lieta starp diviem izciliem DV
darbiniekiem — Robertu Ancānu un Žani Butku, kas radīja abu
Otrā pasaules kaŗa augsti apbalvoto kaŗavīru nesaprašanos un
apvainojumus, kuŗus cēla Ž. Butkus, par vainīgu atzina R. An
cānu, un minētajā delegātu sapulcē vairums delegātu, kam šī lieta
bija zināma, bija noskaņoti pret Ancānu. Lai nu kā: nodibinātā
Invalidu apvienība nekavējoties sāka nepamatotu un demagoģisku
akciju pret DV organizāciju, pie tam tā bija spiesta ieņemt savu
viedokli, kaut bija skumji, vērojot cīņu pret DV organizāciju, tā
teikt, cīņu pašu starpā, jo vairums Invalidu apvienības biedru tai
laikā bija un ir vēl tagad arī DV organizācijas biedri. Visa šī ne
saskaņu radīšana tai laikā pakalpoja gandrīz vienīgi mūsu ienaid
niekiem austrumos.
DV R.-Vācijā valde 1955. gada beigās šai sakarā publicēja
rakstu:
MŪSU VIEDOKLIS
Š. g. 2. oktobŗa sēdē DV Rietumvācijas valde pieņēma šādus atzinumus
attiecībā uz jaundibināto LKIA, kuŗus pilnā mērā akceptējusi arī DV Centrā
lā valde:
1) DV Rietumvācijas valde paskaidro, ka LKIA Vācijā ir nodibinājusies,
nesazinoties ar DV Rietumvācijas valdi vai DV centrālo valdi.
2) DV Rietumvācijas valde konstatē, ka LKIA uzsaukumā „Likteņa bied
ri, kaŗa invalidi” un dažos laikrakstos iespiestā LKIA š. g. 3. un 4. sep
tembŗa sēdes atreferējumā paustie jaunās organizācijas uzdevumi pilnīgi
sedzas ar DV organizācijas aprūpes darbu zināmā sektorā, kādēļ jāsecina,
ka LKIA darbība tikai saskaldīs un apgrūtinās kā aprūpes līdzekļu vākšanu,
tā arī to sadali.
3) DV Rietumvācijas valde konstatē un paskaidro, ka:
a) LKIA vēlas organizēt un aprūpēt Vācijā esošos 658 kaŗa invalidus, bet at
stāj neaprūpētus visus tbc slimos (kuŗi arī ir lielāko tiesu kaŗa invalidi, jo
slimība ir kaŗa laika sekas), kaŗa atraitnes, bāriņus un tēvus un mātes,
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kuŗu dēli krituši kaŗā. Tātad LKIA mērķis ir atbalstīt tikai vienu aprū
pējamo grupu un to aprūpēt neatkarīgi no tā, vai kāda ienākumi ir pie
tiekami vai pat labi dzīves iztikai, kā pamatnoteikumu ievērojot tikai
invaliditāti.
Šādai pieejai aprūpes darbam DV organizācija nevar piekrist, jo uz
skata, ka palīdzība nepieciešama arī citiem grūtdieņiem, kā piem. kritušo
kaŗavīru tēviem un mātēm, kaŗavīru atraitnēm ar maziem bērniem, vai
bijušiem kaŗavīriem, kas slimības dēļ nonākuši grūtos apstākļos.
b) Tāpat DV organizācija nevar piekrist apgalvojumam, ka smagākie kaŗa
invalidi nebūtu līdz šim pietiekoši aprūpēti. Viņiem tāpat ir izsniegti pa
balsti saskaņā ar DV aprūpes plānu, kuŗu vēl 1955. gada martā Rietum
vācijas delegātu pilnsap. pieņēma v i e n b a l s ī g i , arī ar LKIA pašreizējo
vadītāju (Ancāns, Začs, Stāmers) balsīm. Smagāko kaŗa invalidu vajadzī
bām tiek izsniegti aizdevumi ģimenes mājiņu un dzīvokļu iegādei, pie tam
noteikumos ir tieši minēts, ka smagākiem invalidiem dodama priekšroka.
c) Invalidu mītnes meklēšana bija uzticēta pašiem invalidiem, un arī Bēr
zaini kā piemērotāko objektu DV Rietumvācijas valdei un pilnsapulcei
ieteica LKIA pašreizējais vadītājs R. Ancāns. Ka Bērzaines izveidošanā
un izbūvē DV organizācija pieliek visas pūles, to, šķiet, nevarēs noliegt
neviens, kas kaut reizi apmeklējis invalidu mītni.
d) DV organizācijai esot panākumi līdzekļu vākšanā, bet esot lielas kļūdas
to sadalē. Šis apvainojums ir pilnīgi noraidāms, jo nevienā organizācijā,
šķiet, līdzekļu sadale nav padota tik lielai kontrolei, kā tas ir DV orga
nizācijā. Nodaļu atsauksmes, izpildītās aprūpējamo anketes ar vissīkāka
jām ziņām, aprūpējamo kartotēka, aprūpes plāns, pastāvīgās revīzijas un
atskaites pilnsapulcēs ir sistēma, kas garantē iespējami taisnīgu līdzekļu
sadali.
e)DV organizācija kopš gadiem pieliek visas pūles aprūpes darba saskaņo
šanā un tāpēc atzīst, ka jaunu aprūpes organizāciju radīšana var šādus
centienus tikai traucēt.
f)DV organizācijā, sākot ar centrālo valdi līdz nodaļu valdēm, darbojas
ļoti liels skaits kaŗa invalidu, kas vienmēr un visur ir un būs nomodā par
savu cīņu biedru — kaŗa invalidu aprūpi.
4) DV Rietumvācijas valde atzīst, ka LKIA nodibināšana, kā arī šīs orga
nizācijas vadības rīcība nav attaisnojama un sagaida, ka personas, kas LK
IA ieņem vadītājus amatus, atteiksies no tādiem DV organizācijā, lai netrau
cētu pēdējās darbu.

DV organizācija resp. DV RV valde 1955. gada 1./2. oktobŗa
sēdē nolēma aprūpēt visus invalidus neatkarīgi no tā, vai tie ir vai
nav kādas citas aprūpes organizācijas biedri.
Pēc šī viedokļa pateikšanas DV organizācija vairs nav traucē
jusi LKIA tās darbā, kaut DV ieskata, ka daudz aprūpes lietu
Invalidu apvienībā kārto pret valdošiem uzskatiem aprūpes jau
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tājumos, kādus pauž latviešu centrālās organizācijas trimdā. Bet
LKIA atbalstīšanu vai neatbalstīšanu DV atstājuši sabiedrības
ziņā. Starplaikā varākkārt mainījusies arī LKIA vadība. Kaut tikai
daži tās vadības vīri aizgājuši no DV organizācijas, nedraudzīgā
nostāja pret DV turpinājusies visus šos gadus kopš LKIA darbības
sākuma. Tiesa, ka daži LKIA darbinieki mēģinājuši novērst ne
draudzīgās attieksmes pret DV organizāciju, bet tie palikuši tikai
mēģinājumi. Vēl 1970. gada vasarā DV priekšnieku V. Hāzneru
Ņujorkā apmeklēja LKIA delegācija (Roberts Ancāns, Jānis Ger
cāns un Vilis Pomelnieks), lai runātu par „attieksmju normālizēša
nu”, bet tai pašā laikā LKIA izdevums Kaŗa Invalids ikkatrā nu
murā pauda nepatiesības par DV darbu. Piemēram, 1972. gada
septembŗa izdevumā (17. n-rā) iespiests vēstules teksts DV priekš
niekam, kuŗā atkal spīd cauri demagoģija un apmelojumi, itin kā
DV organizācija kaut ko slēptu no sabiedrības, un interesantākā
daļa vēstulē ir prasība, lai DV organizācija nodod LKIA 50% no
20 gadu agrāk savāktās summas invalidu nama fondam Vācijā!
Uz šo vēstuli DV CV nolēma nemaz neatbildēt (Tādēļ, šķiet, tā
arī publicēta, lai no jauna maldinātu sabiedrību par DV darbu!).
Cik ilgi šī nedraudzība pret DV organizāciju turpināsies, ir grūti
paredzēt, kaut gan daudz vietās, kur LKIA aktīvāk darbojas, jau
nodibinātas „normālas attieksmes”. No DV puses tās jau pastāv
kopš 1955. gada viedokļa izteikšanas, un DV arī nedomā nākotnē
šo viedokli grozīt, nedz arī iejaukties LKIA darbā.
Pie DV organizācijas lielākiem skauģiem jāpieskaita Dr. Alfreds
Valdmanis, bij. neatkarīgās Latvijas valdības loceklis, finanču
ministrs Ulmaņa valdības pēdējos gados. Alfreds Valdmanis bija
ļoti aktīvs trimdas sākuma gados Vācijā un viņam daudz nopelnu
latviešu centrālās pārstāvības izveidošanā Vācijā. Viņš bija arī
Latviešu Centrālās Padomes priekšsēdis laikā, kad latviešu kaŗa
vīrus atlaida no gūsta 1946. gada pavasarī un tas, kas aicināja
LCP sastāvā DV organizācijai dot trīs delegātus (tie bija V. Ja
nums, G. Odiņš un J. Utināns). Bez tam Dr. Valdmanis bija ap
ciemojis Cēdelgemu 1945. gada ziemā un pēc tam ieguvis LCP
pilnvaras kārtot kaŗavīru atbrīvošanu no gūstekņu nometnēm.
Šai darbā piedalījās arī vairākas citas personas, piem., tai laikā
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Vācijā darbojošās Baltiešu Padomes latviešu pārstāvji. LSK vadība
un citi, bet ap Valdmaņa panākumiem vijās leģenda: viņš ir lat
viešu kaŗavīru vienīgais īstais draugs un glābējs. Bez tam Valdma
ņa lielā aktīvitāte un uzņēmība pulcēja ap viņu veselu grupu
sabiedrisku darbinieku, kas izveidoja t. s. vaidmaniešu kustību.
Pie Valdmaņa piekritējiem piederēja arī latviešu kaŗavīru delegāti
toreizējā LCP sastāvā, un Valdmanis savus ierosinājumus un darba
plānus bieži vien īstenoja ar kaŗavīru balsu palīdzību. Valdmaņa
simpatiskajam sabiedriskajam darbam līdz gāja negātīva īpašība
— neiedomājami liela iedomība un ambīcijas.
Dr. Valdmanis bija ievērojis arī DV organizācijas lielo vieno
tību, uzņēmību, kā arī tautas aizmuguri uzdevumu veikšanā, un
ne jau aprūpes laukā vien. Šī DV darbība bija atstājusi uz Vald
mani iespaidu un viņa godkārības prasības bija virzītas cerībās
iekļūt DV organizācijas vadībā. Bet viņa izvēlētais ceļš bija DV
demokratiski vēlētajā un vadītajā organizācijā nesaprotams un ne
pieņemams.
Ciemodamies Vācijā 1951. gada 25. maijā (viņš tai laikā jau
bija izceļojis uz Kanadu), viņš bija aicinājis uz satikšanos Darm
štatē DV priekšnieku V. Janumu. Pēdējais, būdams labās attiek
smēs ar Dr. Valdmani, aicinājumam atsaucās, bet atkal savas pie
sardzības dēļ uz satikšanos līdzi aicinājis DV darbinieku Herber
tu Zāgaru. Darmštatē priekšā viņi atraduši redaktoru un DV or
ganizācijas biedru Maksi Čulīti, kuŗš bija kārtojis personiskas lie
tas ar Dr. Valdmani.
Visi trīs DV darbinieki tai dienā ar Valdmani sarunās pavadīja
septiņas stundas. Temats, kuŗu ierosināja Dr. Valdmanis, bija
DV organizācijas un t. s. vaidmaniešu kustības apvienošanās, pēc
tam atzīstot Dr. Valdmani par DV idejisko un polītisko vadoni.
Janums priekšlikumam pretojās, motīvēdams, ka: 1) DV organi
zācija ir demokratiska ar vēlētu valdi un tajā nevar uzņemt cilvē
kus, kas tajā nav ievēlēti, jo tad DV zaudētu savu demokratisko
raksturu; 2) kas tad ir t. s. vaidmaniešu kustība un, ja apvienotos,
kādus cilvēkus viņi izbīdītu kopīgajā valdē? Dr. Valdmanis garan
tēja, ka viņš izraudzīs viņam sevišķi uzticamas personas, piem.,
Aleksandru Āboliņu, kuŗš tai laikā cieši sadarbojās ar DV Lat
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viešu Nacionālajā Padomē. Pēc Januma domām šāda apvienošanās
tomēr nebija reāla un noraidāma. Valdmanis palika ļoti neapmie
rināts, norādot, ja vien būtu laba griba, apvienošanās neradītu
grūtības. DV priekšnieks aizrādīja, ka saruna neizslēdz iespēju DV
ar Dr. Valdmani vai viņa piekritējiem daudz jautājumos, kā bijis
līdz šim, sadarboties arī nākotnē.
Neilgi pēc Dr. A. Valdmaņa atgriešanās Kanadā Detroitā, ASV,
1951. gada 9. jūnijā bija satikusies sabiedrisku darbinieku grupa,
kuŗa jau Vācijā bija pazīstama kā Dr. Valdmaņa piekritēji un
kuŗus vēlāk, pēc otras līdzīgas sanāksmes Vindzorā, Kanadā, Dr.
A. Valdmanis intervijā laikrakstā Laiks dēvēja par saviem tuviem
draugiem. Šī grupa nodibināja t. s. Detroitas koaliciju, kas pieņē
musi šādus lēmumus: 1) koalicijas darbā pirmajā vietā koalicijas
vairākuma atzītās vispārējās intereses un 2) tām pakļaujama arī vi
su locekļu aktīvitāte kādā citā organizācijā; 3) koalicijā var pie
dalīties tikai tādi darbinieki, kas nav organizāciju pārstāvji, bet
personas, kas par visu savu sabiedrisko un polītisko darbību at
bild koalicijai; 4) koalicijas pastāvēšana ir konfidenciāla.
Tālāk koalicija nolēma par administrātīvo un iekšējo lietu kār
totāju iecelt Pēteri Greizi (aktīvs sabiedrisks un DV darbinieks
Vācijas darbības posmā pirms izceļošanas uz ASV), ārējo lietu
kārtotāju — Aleksandru Āboliņu un par laikraksta Latvija —
Brīvā Balss (iznāca Kanadā) izdevēju Jāni Niedru. Tai laikā Ņu
jorkā darbību pie Brīvās Eiropas komitejas bija uzsākusi latviešu
konsultātīvā kopa (Komitejas Latvijas Brīvībai priekštece), kuŗas
sastāvam DV savus kandidātus jau bija nominējuši, bet koalicijas
apspriedē nolēma izdarīt spiedienu uz Latvijas sūtni Vašingtonā
J. Feldmani, lai kopā darbotos arī Hugo Vītols, Voldemārs Lam
bergs, Jānis Vinters, Aleksandrs Āboliņš un Artūrs Neparts (pa
tiesībā cerības bija tikai iegūt vienu vietu).
Nebija šaubu, ka minētā „cita organizācija”, kuŗā bija jāizpau
žas koalicijas locekļu aktivitātei, bija Daugavas Vanagi. Tātad,
pēc šiem Detroitas un Vindzoras lēmumiem mūsu organizācijas
tālāko likteni bija paredzēts noteikt nevis delegātu sapulcēs vai
centrālo organu sēdēs, bet gan kādās slepenās privātpersonu grupas
sanāksmēs saskaņā ar šīs grupas vispārējām politiskām interesēm.
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Kad tā paša gada rudenī Vācijā otrreiz ieradās Dr. Valdmanis,
viņš atkal satikās ar plkv. V. Janumu Bad Pirmontā. Šajā reizē
klāt bija otrs pulkvedis, izcils DV darbinieks — A. Silgailis. Arī
šoreiz Dr. Valdmanis atkārtoja pavasarī izteikto piedāvājumu ap
vienot „valdmaniešus” ar Daugavas Vanagiem. Šoreiz DV priekš
nieks pavisam katēgoriski noraidīja Valdmaņa priekšlikumu, jo
starplaikā bija saņemta sīka informācija par Detroitas koalicijas
lēmumiem un nolūkiem pret DV organizāciju, pie tam DV priekš
nieks pārmeta, ka tie paši cilvēki, kuŗus ar DV balsīm ievēlēja
LCP un LCK amatos, Detroitā nolēmuši DV organizāciju graut.
Plkv. Janums arī paziņoja, ka: 1) DV vadība nedomā akli izpil
dīt slepenās Detroitas koalicijas lēmumus un 2) DV CV lems, ja
būs vajadzīgs, par to biedru izslēgšanu, kas iefiltrējušies DV orga
nizācijā ar nolūku tās darbību ievirzīt mums svešā gultnē, kas ir
pretēja DV ideoloģijas garam un organizācijas statūtiem. Šķiŗoties
Dr. A. Valdmanis gan plkv. V. Janumu brīdināja, ka viņš, ja ap
vienošanos nevarot panākt, dibināšot jaunu organizāciju un pie
viņa tad pāriešot daudzi DV biedri. DV priekšnieks tūdaļ atbildēja,
ka DV ir demokratiska organizācija un ikviens biedrs, ja vēlas,
var katrā laikā izstāties.
Pēc atgriešanās no Vācijas Dr. Valdmanis bija apbraukājis vai
rākas DV nodaļas un apvienības Kanadā un ASV un visur stāstījis,
ka panācis ar DV priekšnieku visos jautājumos vienošanos. Šī ziņa,
protams, DV organizācijas vadību ļoti nokaitināja, likās, ka Dr.
Valdmanis nu pats sāk iespiesties DV organizācijā, jo šādas runas
bija tīra biedru maldināšana.
Vindzorā, Kanadā, 1952. gada sākumā Detroitas koalicijai bija
jaunas apspriedes. Starplaikā visi koalicijas locekļi, kuŗi vēl nebija
DV organizācijas biedri, bija iestājušies DV. Pēc šīs sanāksmes se
višķu spēku guva akcija Dr. A. Valdmaņa ievēlēšanai par DV or
ganizācijas goda biedru, jo cerēja, ka ar to arī būtu deklarēta DV
stāšanās aiz viņa ideoloģijas pret DV CV gribu. Tātad — bija
sākta skaidra DV organizācijas šķelšana.
Nesazinoties ne ar DV pārstāvību ASV, ne ar DV centrālo valdi,
DV apvienība Bostonā pēc priekšsēža V. Antiņa sarunām ar Dr.
A. Valdmani 1951. gada 19. decembŗa sapulcē ievēlēja Valdmani
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par apvienības goda biedru. Un tikai 1952. gada 17. janvāri, kad
šī lieta jau bija iegājusi presē ar virsrakstu „Dr. A. Valdmanis —
DV goda biedrs”, D V apvienības priekšsēdis Bostonā par ievēlē
šanu ziņoja DV priekšniekam, lūdzot DV CV apstiprināt apvienī
bas balsojumu — Dr. A. Valdmani apstiprināt par goda biedru
ASV! DV CV Bostonas lēmumu neapstiprināja, V. Antiņam arī
paziņojot motīvus un informējot par Detroitas koaliciju un tās
mērķiem. Pēc tam notika pārrunas DV ASV padomē, ari lūdzot,
lai DV CV apstiprina Bostonas balsojumu (tajā no apvienības apm.
200 biedriem bija piedalījušies tikai 30!), bet arī šo lūgumu DV
CV noraidīja, tuvāk paskaidrojot lietas polītisko aizmuguri. Izrā
dījās arī, ka par Dr. A. Valdmaņa goda biedra statusu visvairāk
cīnījās Detroitas koalicija.
Ar šo DV CV atzinumu goda biedra jautājums ASV noklusa,
bet turpinājās citās DV darbības zemēs. Akcija Kanadā turpinājās
no 1951. gada beigu posma līdz 1952. gada marta beigām —
20. martā balsojot par Valdmaņa uzņemšanu par goda biedru.
Šo Kanadas DV lēmumu DV CV atcēla ar 1952. gada 11. aprīļa
lēmumu, gan vairāk tieši formālu iemeslu dēļ. Par spīti tam DV
valde Kanadā vēl 1952. g. 16. maijā aicināja DV CV uzņemt resp.
ierosināt Dr. A. Valdmaņa uzņemšanu par visas organizācijas go
da biedru. Zīmīgi, ka Kanadas DV ierosinājuma apspriešanā pie
dalījušies arī viesi no ASV — V. Antiņš un A. Āboliņš. Pēdē
jais 1951. gada novembrī bija tuvojies ar ultimātu DV ASV pār
stāvības vadītājam A. Līdacim nodot laikraksta Latvija Amerikā
(kuŗu toreiz kopīgi izdeva DV Kanadā un ASV) vadību Detroitas
koalicijas rokās. Kad Līdacis prasību noraidīja, Āboliņš bija
paskaidrojis, ka koalicija darbosies pret laikrakstu, kas arī vēlāk
izpaudās dažādās DV nelabvēlīgās akcijās.
Kanadas DV ierosinājumu DV CV noraidīja, kaut ne DV ap
vienība Bostonā, ne DV valde resp. delegātu sapulce savus lēmu
mus nerevidēja, tomēr Valdmaņa nevēlamie gājieni tika aptu
rēti.
Vēl runa par šī goda biedra jautājumu bija Anglijas DVF 1952.
gada 9. marta delegātu sapulcē, kuŗā ierosināja Dr. Valdmani uz
ņemt par visas DV organizācijas biedru, bet tālāk par šo ierosinā
jumu (kad to atkal noraidīja DV CV) Anglijas DVF vairs nerunā
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ja. Šī akcija apklusa, kad Valdmaņa vēlētāji un ieteicēji bija saņē
muši DV CV informāciju par akcijas aizmuguri.
Lai nu kā, šī skauģu akcija radīja DV rindās diezgan nepatī
kamus apstākļus, bet ejot taisnu ceļu un runājot skaidru valodu,
DV organizācija izvairījās no ieraušanas polītiskās ķildās un
neļāvās pakļauties kādas grupas lēmumiem un interesēm. Visas
šīs goda biedru un apvienošanās lietas ar „valdmaniešiem” izbei
dzās 1954. gadā, kad DV priekšnieks apciemoja Kanadu un ASV.
Zināmu DV organizācijas apskaušanu vēl pauda t. s. parlamen
tāriešu aprindas, gan vairāk stāvot malā un vērojot DV darbu.
Tikai viens no viņu vidus — Alfreds Bērziņš — 1952. g. 6. maijā
iestājās DV organizācijā un ar savu aktīvo darbu daudzkārt palī
dzēja paust DV idejas un mērķus.
T. s. Valdmaņa kustība savukārt nodibināja jaunu organizāciju
— Latviešu Nacionālo Centru, tie vairs DV organizāciju nemē
ģināja iekaŗot, bet bieži sadarbojās sabiedriski - politiskā laukā.
DV organizācijas ienaidnieki ir vienīgi okupācijas varasvīri
Latvijā.
Tūdaļ pēc kaŗa tika nodibināta Komiteja repatriācijas sekmē
šanai, ar darbības centru Austrumberlīnē. Šī komiteja labāk pazīs
tama ar tās vadītāja Michailova vārdu — Michailova komiteja
(Michailovs bija krievu armijas polītiskais ģenerālis resp. čekas
ierēdnis). Komiteja izplatīja Rīgā sagatavoto laikrakstu Dzimtenes
Balss (kas iznāk vēl tagad, reizi nedēļā ar dažādu nosaukumu pie
likumiem, pat vācu un angļu valodā), ko centās sūtīt visiem bēg
ļiem, kuŗu adreses komiteja bija ieguvusi. Tai bija rietumu bēgļu
nometnēs — komitejas darbība attiecās uz visu tautību bēgļiem,
arī izdodot laikrakstus viņu valodās — savi sakarnieki un darbības
izpalīgi, kas komplektējās no tiem latviešu u. c. tautību komū
nistiem, komjauniešiem vai to līdzskrējējiem, kuŗus vācu okupā
cijas laikā izsūtīja darbos uz Vāciju. Tiem repatriēties KP neļāva,
bet uzdeva palikt rietumu bēgļu jeb t. s. DP nometnēs un tā izpa
līdzēt čekai (NKVD). Nav arī noslēpums, ka Latviešu leģiona vie
nībās bija daži bij. komūnistu līdzskrējēji, kas kaŗa sākuma die
nās galvenokārt iestājās kārtības dienesta vienībās, lai tā izbēgtu
no atbildības pašpārvaldes vai okupācijas varas iestādēm.
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Michailova komiteja sāka diezgan sekmīgu propagandas darbu,
ieguva tepat vai visu trimdinieku adreses (zagtas arī adrešu karto
tēkas), apgādāja tos ar propagandas literātūru vai traucēja ar bau
mām par piespiedu repatriāciju u. c. Komitejas līdzstrādnieki bija
arī tie, kas denuncēja latviešu sabiedriskos darbiniekus, it sevišķi
bij. kaŗavīrus, dažādo UNRRAs un IRO iestāžu skrīningu komi
tejām un sagādāja daudz rūpju un darba šo pasākumu pretakcijām.
Laiku pa laikam komiteja saviem darbiniekiem sūtīja instruk
cijas darba veikšanai, arī savus apkārtrakstus. Tie parasti bija
pārbagāti segvārdiem un nezinātājam varēja likties samērā nevai
nīgi, piem., instrukcija „agronomu darbībai” rietumu joslās. Viens
no Berlīnes (un Rīgas) uzbrukuma smagumpunktiem bija darbība
pret DV organizāciju, kas sākuma gados visai krasi neizpaudās,
jo komūnistu aģentu instrukcijas un darbības noteikumi bija vai
rāk vērsti pret visu trimdas sabiedrību. Patiesībā „īlens no maisa
izlīda” 1953. gadā, kad iznāca speciāla instrukcija ar pamācībām,
kā sagraujama DV organizācija.
Par vispārējo ārzemju bēgļu organizāciju un darba jaukšanu
runā teksts, kam saturu devis kāds krievu politiskais pārbēdzējs uz
rietumiem. Šo liecinājumu sniedzam neīsinātu.
Instrukcijas teksts DV organizācijas graušanai ir šāds:
VALSTS DROŠĪBAS GALVENĀ PĀRVALDE.
Noraksts.
Es neatceros atsevišķus skaitļus, faktus un atsevišķas šī sevišķi svarīgā
dokumenta prasības, tāpēc citēšu tikai to, kas sevišķi labi palicis atmiņā.
Esmu spiests atzīties, ka es personīgi vienmēr esmu bijis to ļaužu pretinieks,
kuŗi atsakās no savas dzimtenes bez kāda sevišķa pamatojuma. Tāpēc bieži
esmu rīkojies pretēji savai sirdsapziņai un vienmēr par visu augstāk turējis
padomju valdības un partijas intereses, ziedodams tiem savas dzīves desmit
labākos gadus. Bet sirds dziļumos es vienmēr esmu jutis riebumu un nevērību
pret tām provokācijas metodēm, kuŗas ieteic tie nelieši un karjēristi, kuŗi
ielīduši Padomju savienības augstākos valsts organos.
Instrukcija bija rakstīta ar rakstāmmašīnu un adresēta „Virsniekiem agronomiem” padomju okupācijas zonā Vācijā. Līdz iepazīšanai ar šo do
kumentu es nezināju, kādu „sēšanas” un „ražas novākšanas” darbu izpilda
mans „virsnieks - agronoms”, kuŗa kabinets atradās līdzās manējam. Doku
menta saturs bija apmēram šāds:
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Angļu un amerikāņu virspavēlniecība, zem kuŗas tieša spiediena pat fran
či turpina novilcināt padomju pilsoņu repatriāciju. Vēl vairāk mums liekas,
ka šis jautājums nekad netiks izšķirts mums par labu. Izejot no tā, nepie
ciešami pastiprināt operatīvo darbību emigrantu aizmugurē un mobilizēt
visu vecās un jaunās emigrācijas sapūdēšanai — pirmā kārtā angļu zonā.
Šinī jautājumā jāstājas sakaros ar mūsu robežapsardzības grupu priekšniekiem
un viņu polītiskajiem vietniekiem. Šim nolūkam jāizmanto mūsu dienesta
sakari ar tautas ienaidniekiem, kuŗi bija jau minēti iepriekšējā instrukcijā.
Par katru cenu jāpievelk par līdzstrādniekiem mūsu līdzjutējus vācu ko
mūnistus, vācus, kas cēlušies no krieviem, Polijas un Baltijas vāciešus, tāpat
arī spekulantus un spekulantus - robežu pārgājējus ar dzīves vietu sabiedroto
zonās. Atsevišķos gadījumos nav aizliegts pārtraukt represijas pret nacistu
partijas biedriem, kuŗi pārvalda ukraiņu un krievu valodu un var būt mums
noderīgi. Vēl reiz kategoriski tiek uzsvērts, ka katram aģentam jābūt ģime
nei mūsu zonas ģeografiskā territorijā
Darba pamata principi, kā agrāk, ir šādi:
1. Uzturēt un ar visiem līdzekļiem veicināt reliģiozas un materiālas dabas
domstarpības starp dažādu agrāko pavalstniecību bēgļiem. Tas ko mēs
esam sasnieguši, nekādā ziņā mūs neapmierina. Nepieciešami ir panākt
attiecību saasināšanos starp „rietumniekiem” un „austrumniekiem”,
starp „jauniem” un „veciem” un otrādi. Mums vēl to nav izdevies panākt
tik tālu, lai uz to grieztu vērību padomju vadošie (komandējošie) orgoni.
Lai bēgļi paliktu par mūsu ārējās politikas darba rīkiem, vajaga vēl vai
rāk uzpūst antagonismu starp atsevišķām bēgļu polītiskām grupām, cen
šoties panākt attiecību saasināšanos starp viņiem viņu presē, dzīvē un
darbībā. Mums ir jāpārvērš viņu cīņa pret mums — cīņā viņu pašu star
pā, cenšoties tur iesaistīt masas. Neskatoties uz visām grūtībām un risku,
nepieciešami ir paralizēt arī emigrantu kultūras darbību. Šim nolūkam ir
jāpiesaista mākslinieciskai radīšanai nespējīgus, bez kādām dāvanām
cilvēkus, lai viņi par velti izlietotu papīru, pārplūdinot emigrantu presi
ar mums nekaitīgiem ražojumiem, tai pašā laikā radot ar to izdevīgu
zibeņu novedēju pretkomūnistiskai darbībai, uzpūšot kaislīgu cīņu starp
„talantiem” un „nespējīgiem”.
2. Nepieciešami radīt lielus tračus (skandālus) ar nolūku pārliecināt ār
zemniekus, ka pašreizējās emigrācijas kultūras sasniegumi ir līdzīgi nul
lei. Šai punktā tālu vēl nav izpildīti Galvenās Pārvaldes priekšnieka no
rādījumi.
3. Pastiprināt domstarpības katoļu un pareizticīgo baznīcas starpā. Šim
nolūkam pareizi jāprot izmantot bijušās Polijas pilsoņu augstās reliģiskās
jūtas un jāpanāk sadursme katoļu un pareizticīgo starpā, ne tikai pašā
baznīcā, bet arī ārpus tās. Tas būtu svarīgi ne tikai emigrantu sašķel
šanai, bet arī lai attaisnotu mūsu iekšējo polītiku attiecībā uz katoļu un
pareizticīgās baznīcas saliedēšanu. No otras puses, tas būtu arī ļoti no
derīgi emigrantu nomelnošanai to Kanadas, Brazilijas un Arģentīnas
darbinieku acīs, kuŗi cenšas dot tiem vietu savās zemēs. Otrs, ne mazāk
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svarīgs (darbs) punkts ir emigrantu ekonomiskais stāvoklis. Mums ir
jāveicina noziegumi nometnēs. Mums jāorganizē tur savas šūniņas
(tīkli), cenšoties pārņemt nometnes pilnīgi zem savas neredzamas kontro
les. Mūsu aģentiem jābīda noliktavas pārziņi, grāmatveži, komandanti
un citi atbildīgākie darbinieki uz amerikāņu produktu slidena izšķērdē
šanas ceļa. Izlietojot mūsu vācu draugus, jācenšas iekārdināt šos ļaudis
ar naudu, apģērbu, reibinošiem dzērieniem. Ar visiem līdzekļiem jārada
neuzticība starp vadītājiem un pārējiem iedzīvotājiem nometnēs, izman
tojot nometnes pārvaldes un policijas beztiesiskumu. Cenšoties aizbāzt
muti bīstamām personām un iztīrīt ceļu uz varu un noteikšanu muļķiem,
lai tos pēc tam izmantotu mūsu nolūkiem. Nepieciešami panākt nemiera
un bezcerības stāvokli, radīt emigrantu starpā pilnīgu izmisuma stāvokli.
Galveno vērību piegriezt sabiedroto okupācijas kaŗaspēka un emigrantu
attiecību saasināšanai. Šinī ziņā mūsu aģentūrai vajaga parādīt vairāk
izdomas. Jāpārliecina sabiedroto policija, ka lielāko tiesu noziegumu un
citu nekrietnību ir padarījuši un dara vēl tagad tieši emigranti. Neno
gurstoši jānoskaņo amerikāņu un angļu policija pret nometņu iedzīvotā
jiem. Panākt nopietnas sadursmes starp emigrantiem un policiju.
Censties, lai draudzīgas attieksmes emigrantu un viņu ārzemju aizbildņu
starpā pārvērstos nesamierināmā naidā. Izmantojot visas iespējas un spē
ku, visīsākā laikā jāpanāk tāds stāvoklis, lai katrs emigrants skatītos
uz sabiedrotajiem kā uz saviem visļaunākiem ienaidniekiem. Tas paš
reiz pats galvenais.
Pie visa augstāk teiktā Galvenās Pārvaldes priekšnieks beidzamā pavēlē
pievienojis vairākas prasības. Pamatā viņas attiecas uz tiem polītiskiem bēgļu
drukas darbiem, kuŗi iznāk Vācijā, Italijā, Francijā:
1. Pielikt visas pūles, lai uz šīs preses lapām emigrantu polītisko cīņu
pārvērstu nacionālā. Šī vārda visīstākajā nozīmē, pārvēršot to, piem.:
naidā starp krieviem un ukraiņiem, ukraiņiem un poļiem un t.t.
2. Vispār sakompromitēt laikrakstus un žurnālus emigrācijā.
Izveidot visu šo darbu, rēķinoties, ka katrs piespiedu kārtā uz dzim
teni pārvestais emigrants ir mums īpaši vērtīgs, ne tikai sodīšanas nozī
mē jeb izmantošanai atjaunošanas darbos, bet arī tai ziņā, ka zināma
daļa būs mums sevišķi vērtīga nākošā cīņā ar rietumu imperiālistiem.
Šāds ir īsumā tās „instrukcijas agronomiem” saturs, ar kuŗu es iepazinos,
būdams vēl padomju virsnieks. Būšu ļoti priecīgs, ja tā palīdzēs mums,
maniem tautiešiem, iepazīties ar tām neredzamām briesmām, kuŗas draud
mums no to ļaužu puses, no kuŗiem bēgāt šurp jūs un es.
1947. okt.
W. G.

Instrukcijas teksts DV organizācijas graušanai ir šāds:
Slepeni.
Attiecas: KA, Cb un tālāk uz A un Ab, kā zemāk norādīts.
Uzdevums: Līdz turpmākam rīkojumam vērst savu darbību pret fašis
tisko DV organizāciju visās tajās zemēs, kuŗās uzturas LPSRS bēgļi, diver
santi u. c. tēvijas nodevēji.
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Piezīme: A un Ab šo darbību sekmēt tiktālu, cik tālu tas nav atsevišķi
norādīts.
Izpildījums: DV organizācijas likvidēšana vai sašķelšana — USA,
Kanadā, Zviedrijā. Kompromitēšana — fašistiskajā Vācijā, Zviedrijā un
angļu imperijas zemēs. Dienvidamerikas kontinenta zemēs jāpanāk, lai
atsevišķo valšķu policija vērstos pret atsevišķiem DV org. biedriem par
pretvalstisku darbību kādas ārvalsts, ieskaitot PSRS, uzdevumā.
Termiņš: 54. gada maijs — USA, Kanadā un Zviedrijā jārada apstākļi.
kas dotu iespēju a) DV organizāciju likvidēt vai atšķelt no citu zemju DV
org. b) Saskaldīt vairākās — radniecīgu mērķu organizācijās. Fašistiskajā
Vācijā, angļu imperijas zemēs — sagatavot atšķelšanu no citu zemju DV
org. Dienvidamerikas valstīs — termiņš līdz turpmākam rīkojumam.
Par tiešo izpildījumu (DV org. likvidēšana vai sašķelšana) sekos atse
višķi norādījumi tad, kad būs sasniegti punktos 1 — 4 norādītie priekš
noteikumi.
Tiešos norādījumus par tālāko darbību visi šajā uzdevumā iesaistīti
Cb u. c. turpmāk vairs nesaņems caur parastiem kurjeriem (KK), bet no
USA LS(DV) centra, caur kuŗu kārtojama arī kārtējo ziņojumu došana un
taktiski — operātīvā stāvokļa iztirzājumi, ciktāl tas attiecas uz šī uzdevuma
kompleksu un līdz ar tā izpildīšanu izraisītiem turpmākiem apstākļiem,
notikumiem un vispārējo stāvokļa attīstību.
Sevišķi vērā ņemami īpatnējie apstākļi: USA un Kanadā — a) izman
tot fašistisko bēgļu cenšanos pēc materiālās drošības, resp. naudas kāri,
saistot to ar augstākas peļņas un labāku darba vietu meklēšanu, b) Izman
tot fašistisko bēgļu bailes no bezdarba. c) Darba vietās radīt neuzticību pret
faš. bēgļiem, sevišķi izceļot DV biedru kā organizētas bandas locekļu nepie
mērotību t. s. demokratisko zemju arodorganizācijām un vispār strādājošo
masai. d) Panākt pēc iespējas daudzu DV biedru atlaišanu no darba vietām,
jeb piespiest tos uz biežu darba vietu maiņu. Visās zemēs veicināt žūpošanu
DV sanāksmēs, sarīkojumos un arī DV org. biedru ģimenēs un izcelt šo
apstākli internā un attiecīgo zemju presē, kā arī izplatot ziņas par šāda
veida notikumiem starp atsevišķo zemju arodorganizācijām un vietējiem
iedzīvotājiem.
a)

b)

c)

Vērsties pret DV organizācijas pārvaldes organiem, ievērojot sekojošo:
ka nav jācenšas pašiem iekļūt DV pārvaldes organos, izņemot iespēju
iekļūt centrālās atslēgas pozicijās, vai amatos, kas ļautu iespaidot pla
šāku naudas līdzekļu vai materiālu sadali, it sevišķi, ja līdzekļi nāk
no nebaltiešu un nefašistisko bēgļu puses.
Jāpanāk, lai DV pārvaldes organos tiktu ievēlēti cilvēki ar nevaino
jamu fašistisku pagātni, bet viegli iespaidojamu raksturu, godkārīgi,
varaskārīgi un materiālistiski noskaņoti.
Jāpanāk, lai katram ievēlētajam būtu: 1) kāds buržujiskās sabiedrības
nosodāms pārkāpums pagātnē (sodīts no burž. tiesas, sabiedrisko līdzek
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ļu izšķērdētājs, šķirtenis, vai citādi ar nesaskaņām ģimenes
iepretim asins radiem etc.) 2) Rakstura vājības (alkohola
slimīga godkārība, hazarda cienītāji etc.) un visi pārējie
mie rakstura vājību apstākļi, kuŗi būtu kāpināmi ar naudas

dzīvē, vai
lietošana,
izmantoja
palīdzību.

d)

Jāatbalsta personas, kuŗas faš. Vācijas bēgļu nometnēs ieņēmušas kādu
sabiedrisku amatu, sevišķi, ja tas ir bijis saistīts ar naudas vai mantu
sadali.

e)

Sevišķi atbalstīt rīkojumos 2., 6. un 17. punktos 14 minētās pazīstamās
ruinētas vai ruinējamas personas.

Vispār — izmantot visas vecas baumas, tenkas, faktus par DV org.
pārvaldes locekļu nodarījumiem pagātnē, sevišķi faš. Vācijas bēgļu nomet
ošanas laikā. Ja šādu baumu, tenku vai faktu trūkst — radīt tos uz vietas,
piemērojoties pašreizējo apstākļu un atsevišķo zemju īpatnībām.
f)

Neļaut ievēlēt viengabalainus pārvaldes organus. Jau laikus iekalkulēt
izmantojamos apstākļus, lai radītu pretišķības vienas pārvaldes organa
locekļos. (19. div. — 15. div.), (1. pas. kaŗa dalībnieki — 2. pas. kaŗa
dalībnieki), (kaŗavīri — civīlie), (virsnieki — kareivji, instruktori) etc.

g)

DV organizācijā un sevišķi viņas pārvaldes organos iefiltrēt pēc iespē
jas daudz 1) personas, kuŗas nav ņēmušas dalību 2. pas. kaŗā; 2) bez
DV organizācijas sastāv vēl arī kādā citā fašistiskā organizācijā vai
nogrupējumā, 3) tā sauc. valdmaniešus, kā arī esošo vai bijušo polītisko
partiju aktīvus vai pasīvus biedrus, 4) bijušos pērkonkrustiešus, 5) biju
šos SD vai radniecīgu organizāciju locekļus, 6) bijušos vai patreizējos
LCK, LNP, LAK EC locekļus, 7) visus urrāpatriotus ar vāji attīstītu
patstāvīgu domāšanas spēju, vai bez organizātoriska talanta.

h)

Izmantot katru iespēju iefiltrēt DV centrālos pārvaldes organos perso
nas; 1) kas atrodas naudas grūtībās jeb citādi neizdevīgos materiālos
apstākļos, 2) kuŗas ir uzsvērti materiālisti, 3) kuŗas piedalās, jeb ir
īpašnieki kādam saimnieciskam uzņēmumam vai artelim etc. un kuŗas
tādā veidā būtu viegli materiāli ruinēt ar sveša kapitāla investiju.

i)

Katrā pārvaldes organā censties iedabūt mazākais divas personas ar
augstāk minētām kvalifikācijām. Ja arī tiem nav iespēja tieši iespaidot
pārvaldes organu lēmumus, tad tiem būs iespēja vienmēr jaukt katru
mērķtiecīgu darbību. Šinī sakarībā nav jāizvairās zināmas personas
ruinēt, padarīt smieklīgas, jo tās nav paredzēts izmantot citiem mērķiem.

j)

Visos tajos pārvaldes amatos, kur darīšana ar naudu vai mantām, ie
filtrēt jau pārbaudītas personas jeb tādas, kuŗas viegli piedabūjamas
augstāk minēto mērķu sasniegšanai.

Izcila uzmanība pievēršama DV organizācijas saimnieciskiem pasāku
miem, a) cenšoties tādus (kaut arī pavisam sīkus) noorganizēt, b) esošos no
vest saimnieciskās grūtībās, bet ne tik tālu, lai tie likvidētos (sabiedriskas
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celtnes, laikrakstu un grāmatu izdevniecības, grāmatu galdus etc). Sevišķi
veicināt visu to uzņēmumu dibināšanu un tālāku attīstību, kuŗi tirgojas ar
alkoholiskiem dzērieniem. Saimniecisko uzņēmumu vadību cieši saistīt ar
pārvaldes organu darbību, visizdevīgākais, lai pārv. org. locekļi ieņemtu
arī atalgotus amatus DV saimnieciskos uzņēmumos. Vajadzības gadījumā
radīt konkurences saimnieciskiem uzņēmumiem. Līdzekļi šīm vajadzībām
pieprasāmi no LS budžeta daļas, iesūtot aprēķinu un darbības plānu vis
pārējos vilcienos.
DV biedri jācenšas iesaistīt citu organizāciju saimnieciskos uzņēmumos,
kuŗi tad jāapkaŗo līdzīgi kā augstāk minētie.
Jādiskriminē DV līdzekļu vākšanas akcijas (ziedojumi etc), kuŗas do
mātas fašistisko bēgļu aprūpei, a) sabotējot pašas vākšanas akcijas, b) pa
nākot savākto līdzekļu nelietderīgu izmantošanu vai uzglabāšanu, c) rūpē
ties, lai tie nenonāktu to personu rīcībā, kuŗiem tie domāti un nepieciešami,
d) censties, lai DV org. pārņemtu aprūpei domātu līdzekļu sadali no citām
nacionālām vai pārnacionālām karitātīvām vai polītiskām organizācijām, it
sevišķi baznīcas org. Izmantot šo iespēju, lai plašā mērogā radītu diferences
starp DV un pārējām org. vai grupām.
Sevišķi svarīgi: Atsevišķām lielākām līdzekļu vākšanas akcijām (inva
lidu nami etc.) sekot nepārtraukti. Visos gadījumos tiks vajadzīgiem KA
piesūtīti saimniecisko lietpratēju - speciālistu atzinumi un norādījumi, kā
panākt šādās akcijās savākto līdzekļu izlietošanu mums vajadzīgā veidā.
DV naudas un materiālu bazēs iefiltrēt A vai AB, ja iespējams pārval
des vai grāmatvežu posteņos. Vienmēr jābūt pārskatam par visas DV orga
nizācijas materiālo bazi. Ziņas par presē publicētām jeb citādi atklātībai
zināmām naudas summām no DV materiālās bazes būs sakopotas atsevišķi
un vajadzības gadījumā pieprasāmas caur KA 126.
Termiņš šajā instrukcijā spraustiem mērķiem bija noteikts 1954.
gada maijs. Bet visu minēto izjauca DV pretdarbība, it sevišķi
attiecē pret DV sašķelšanu ASV un Kanadā, jo 1954. gada sākumā
DV priekšnieks apmeklēja abas šīs zemes un novērsa visas iespējas
iedzīvināt kaut vienu pantu no instrukcijā minētajiem uzdevu
miem.
Tajā laikā, gan citā sakarā, pazīmes DV darbības traucēšanai
jau bija sākušās, piem., DV apvienība Bostonā bija izslēgta no DV
ASV kopsaimes, Toronto bija nodibinājusies otra DV nodaļa, bet
operējot ar DV vienības un brālības uzturēšanu un izskaidrojot,
kādi nolūki stāv aiz mūsu ienaidnieku plāniem, grūtības viegli pār
varēja: DV apvienība Bostonā atgriezās DV ASV saimē, Toronto
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otrās DV nodaļas dibinātāji varēja mierīgi likvidēties, pievienojo
ties jau pastāvošajai nodaļai, un DV darbs pēc tam ir ritējis lielā
vienprātībā un viengabalainībā.
Komūnistu aktīvitātes raksturo arī šāda saņemtā informācija:
Ļoti slepeni!
Līdz ar atbrīvotiem vācu kaŗa gūstekņiem un civīlinternētiem Vācijā tika
iepludināti vairāki labi apmācīti, speciālus kursus beiguši aģenti. Tie tiks
izmantoti sevišķiem uzdevumiem, bet jāpieņem, ka viņu aktīva darbība sāksies
tikai pēc krievu diplomātiskās misijas ierašanās, resp. kad būs veikti radi
kālie aģentu tīkla pārkārtošanas darbi.
Zorins*) ieradās šodien.
Šīs krievu aģentu akcijas ietvaros ir ieradušies arī divi vīri, kuŗi domāti
baltiešu tīklam. Tie ir baltvācieši jeb mazākais par tādiem uzdosies.
Tiek pašreiz sekots: 1) kad šie cilvēki sāks darboties, 2) kādā virzienā
noritēs viņu darbība, resp. kuŗam centram viņi būs padoti.
Kā līdzšinējā baltiešu tīkla, tā arī Michailova ļaudis tikko saņēmuši pa
matīgu brāzienu — gan no Maskavas, gan Berlīnes centrālēm. Ļoti asā veidā
viņiem pārmet to, ka vēl līdz šim nav panākta neviena vērā ņemama bal
tiešu „brīvprātīga” pāriešana viņu pusē. Dotas sīkas instrukcijas kādā veidā
novērst šo stāvokli „kurš liek domāt par apzinīgu mūsu rīkojumu sabo
tēšanu”. Lai aktīvizētu šo akciju, izsludināta arī naudas prēmija (no 150
— 800 dolaru), kas liek domāt par to, ka baltiešu repatriantu galvas ir noce
notas pārāk augstu. Protams, visvairāk vērības jāpievērš tiem cilvēkiem,
kuŗu vārdi plašāk pazīstami bēgļu aprindās. Tālāk šajā instrukcijā norādīts,
ka vajadzības gadījumā var tikt pieprasīta arī palīdzība no Šveices tīkla,
lai reālizētu „piespiedu repatriāciju”, kas, protams, nozīmē aizvešanu ar
varu.
Šis rīkojums ir jau apmēram mēnesi vecs, tā kā jāpieņem, ka šajā vir
zienā ir kaut kas jau paveikts.
Šī akcija neattiecas uz Rietumvāciju vien, bet uz visām Eiropas zemēm.
Tām, kuŗās patvērumu atraduši baltiešu bēgļi.
Sakarā ar krievu sūtniecības ierašanos notiek pašreiz plašas pārmaiņas
visos pretinieka tīklos. Cik nojaušams, tad sūtniecības sastāvā būs arī speciā
listi bēgļu un baltiešu jautājumos. Centrāles, kuŗas līdz šim atradās Karl
horstā, iespējams, ka pārvietosies uz Šveici, jo krievi grib pēc iespējas izvai
rīties no tiešas saskares ar DDR diplomātiskā ceļā, lai mazinātu sākumā
pārāk lielu vāciešu un viņu sabiedroto nokaitināšanu.
20. decembrī 1955. gadā.
*) PS sūtnis R.-Vācijā.
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Pēc tam vēl visus šos DV darbības gadus komūnistu uzbrukumi
ritējuši neatlaidīgā sparā. Rīgā izdotas daudz publikāciju, kuŗas
skaŗ trimdas atbildīgos darbiniekus, arī tieši vai netieši DV orga
nizāciju, apmelojot tās darbu, denuncējot darbiniekus, izmantojot
visneiedomājamākos demagoģijas trikus un līdzīgus pasākumus.
Daži piemēri: 1) 1961. g. Rīgā iznāca neliela brošūra „Cilvēki
bez sirdsapziņas”. Viss tās saturs vērsts pret trimdas mācītājiem.
Saprotams, ka vairāki no tiem ir aktīvi arī DV darbā.
2) 1962. gadā iznāca lielāka formāta brošūra „Kas ir Dauga
vas Vanagi”, gadu vēlāk tā iznāca arī angļu un vācu valodā. Tā
piesūtīta simtiem eks. trimdas latviešiem un vācu un angļu valo
das izdevumi pat Vācijas un angliski runātāju valstu laikrakstiem,
parlamenta locekļiem un sabiedriskiem un politiskiem darbinie
kiem, arī drošības iestādēm. Bet brošūras saturā bija tik daudz
melu, neloģisku apvainojumu, demagoģijas un denunciāciju, ka
katram, arī svešzemju lasītājam, tas parādīja tieši pretējo tam, ko
izdevēji bija cerējuši. Vienīgās sekmes viņi guva Austrālijā, kur
kreisie deputāti bija runājuši parlamentā par Daugavas Vanagu
organizāciju, panākot arī tūrista vīzas noraidīšanu iebraukšanai
Austrālijā DV priekšniekam plkv. V. Janumam. Bet jau 1967.
gadā šis komūnistu melu izdevums bija aizmirsts, un DV priekš
nieka pirmais vietnieks V. Hāzners bez grūtībām saņēma vīzu cie
mošanās turnejai Austrālijā, ko arī veica, neviena netraucēts.
3) Nākamais Rīgas izdevums parādījās 1963. gadā ar nosau
kumu „Polītiskie bēgļi bez maskas”. 1965. gadā šis pats izde
vums iznāca arī angļu valodā. Arī še bija pieminēti gandrīz visi
aktīvākie trimdas sabiedriskās un nacionālās dzīves darbinieki,
protams, skatot arī DV ļaudis. Izdevums palika pilnīgi bez panā
kumiem.
4) 1963. gadā iznāca arī Vilhelma Muntera sarakstītā brošūra
„Pārdomas”.
5) 1964. gadā brošūra „Nebrauc tik dikti”.
6) 1964. gadā atkal Vilhelma Muntera „Savu tautu ienaidnie
ki”, šīs brošūras izdevumu atkārtojot 1965. gadā angļu valodā.
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Visi šie izdevumi palika bez jebkādas atsaucības rietumos, jo
gan DV, gan citu organizāciju vadītāji darbinieki un viņu orga
nizācijas pārāk labi izprata šo izdevumu mērķus. Nekādu at
sauksmju nebija angliski runātāju valstu vadītāju vai iestāžu aprin
dās.
Ja 1961. gadā brošūras izdeva t. s. Komitejas repatriācijas sek
mēšanai un kultūras sakariem ar tautiešiem ārzemēs Latvijas no
daļa , tad vēlākos izdevumus laida klajā „Latvijas valsts izdevnie
cība”, bet divus no tiem „Latvijas laikrakstu un žurnālu izdevnie
cība Rīgā” un „Zvaigzne”. Visi šie Rīgas darbi maksāja lielas
summas un arī darbu, bet propagandas vajadzībām jau Padomju
Savienībā līdzekļu netrūkst.
Kad Michailova komitejai darbs drīz pēc kaŗa izbeidzās (jo
tās galvenais uzdevums bija repatriācija, bet repatriantu nebija!),
šos pašus uzdevumus sāka veikt Rīgā t. s. Komiteja kultūras saka
riem ar tautiešiem ārzemēs. Tās darbinieki vairākkārt bijuši rietu
mos un arvien rafinētāk izvērš savu darbu trimdas sabiedrības
ietekmēšanai t. s. sakaru jautājumā ar dzimteni un ja viņiem panā
kumi nav izpalikuši, tad bieži vien tas liekams uz trmdinieku naīvi
tātes lēses.
Pret DV „izšauta arī visa viņu smagā artilerija”, laižot darbā
savos publicējumos ne vien bij. neatkarīgās Latvijas ārlietu mi
nistru V. Munteru, bet arī bij. Leģiona atbildīgos cīņu vadītājus
maj. Voldemāru Reinholdu, kpt. Vili Ziemeli un citus, tiem liekot
parakstīt (vai pat neprasot piekrišanu) čekas sagatavotos rakstus.
Bet DV darbs līdz šim nav traucēts, un mūsu ienaidnieku pūles
ir pagalam nesekmīgas.
Ar Rīgas gādību 1956. gadā R.-Vācijā parādījās rotēti izde
vumi — „Viesturieši” un „Baltijas patrioti”, bet pāris gadu vēlāk
sāka iznākt laikraksts „Laika ritmos” un žurnāls „Draugs”, kā
arī laikraksts „Daugava”. Tie visi bija sagatavoti trimdas sabiedrī
bas, it sevišķi DV, graušanai un šķelšanai, pat kūdīja DV biedrus
izstāties no organizācijas u.t.t., bet visi „iebrukumi” palika bez
jebkādām sekmēm, un laika tecējumā vairums minēto izdevumu
gaitas izbeidza.
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Darbu vienīgi vēl Rīgā turpina „Komiteja kultūras sakariem
ar tautiešiem ārzemēs”. Savā publikācijā „Dzimtenes Balss”, kas
domāta vienīgi trimdas latviešiem, tie galvenokārt propagandē
dzimtenes „lielos” sasniegumus un ar šīs publikācijas satelitiem
— Svešuma Balss, Amberland vai Svešatnes Atspulgi un Atziņas
un Pārdomas — makšķerē kultūras darbiniekus rietumos, ķengā
mūsu darbu svešumā u. t. t.
DV organizācija vairākkārt brīdinājusi savus biedrus un tau
tiešus no saskares ar šo komiteju. Kādēļ?
Nosaukums tai ļoti nevainīgs, bet katrs, kas kaut cik sekojis
tās darbībai, zina, ka tā nodarbojas ar dažādu ziņu vākšanu par
latviešu trimdiniekiem, to ikdienas gaitām, uzskatiem un sabied
risko darbu, trimdinieku šķelšanu un rīdīšanu, kā arī ar pakalpiņu
vervēšanu saviem maizes tēviem. Tā ir „pagarināta” čekas roka,
ar centrāli Rīgā, bet lielāko filiāli Austrumberlīnē, Bērenda ielā 64.
Te padomju čekas ierēdņu vadībā strādā visu dažādo republiku
kultūras komiteju nodaļas. Tās novietotas Austrumvācijas drošī
bas ministrijas (Ministerium für Staatssicherheit) paspārnē un ir
lielākās Padomju Savienības spiegu centrāles Eiropā sastāvdaļa. Tās
rezidenti ceļo pa visu brīvo pasauli, vācot informāciju, organizē
jot savas šūniņas, izplatot dezinformāciju, kā arī pieņemot „ a p 
meklētājus” Austrumberlīnē ar ziņojumiem. Šis darbs labi orga
nizēts pēc pārbaudītām pagrīdnieku metodēm. Panākumu gūšanai
nežēlo naudu, glaimus un draudus. Bieži gadās, ka vienlaicīgi
vienu un to pašu cilvēku no vienas puses lamā par „fašistu” un
„slepkavu”, bet no otras to godā par cienījamu latviešu patriotu,
kas cīnās pašaizliedzīgi ar trimdas „reakcionāro kliķi”.
Šīs komitejas darbs DV organizāciju nav spējis ne ietekmēt, ne
mulsināt.
Ka DV un trimdas organizāciju darbība ir sekmīgi iedarboju
sies uz pretkomūnistisko domāšanu okupētajā Latvijā, liecina 60.
gados Rīgā izlaistās divas filmas — Vilkači un Indes pilieni. Abas
domātas ļaužu iepazīstināšanai ar „fašistisko” darbību rietumos,
un beidzot tās parādījās ar Kultūras sakaru komitejas gādību arī
rietumos. Abu filmu uzbūve ir propagandistiski ļoti vāja, pārsāti
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nāta meliem un citām neveiklībām un gan Latvija, gan rietumos
izraisījušas vienīgi pasmīnēšanu.
Pats par sevi saprotams, kā minēts šīs grāmatas citās vietās, ka
komūnistiskie elementi Rīgā vēl arvien mēģina un, liekas, arī mēģi
nās nākotnē ar dažādām akcijām vājināt gan visas trimdas nacio
nāli - politiskās, gan tieši DV akcijas.
Šajā īsajā apskatā pieminēti tikai raksturīgākie nedraugu, skau
ģu un ienaidnieku centieni, kas vairāk vai mazāk vijušies ap DV
organizāciju un trimdas saimi vispār. Nobeigumā gribētos liecināt,
ka neviens no tiem nav spējis traucēt vai pat nopietni apgrūtināt
Daugavas Vanagu saimes darbu. Bet vēsturisku notikumu pieminē
šanas labad arī šiem dažkārt sīkiem un nevēlamiem darbības
šķēršļiem ir sava vieta DV darbības pārskatos.
(DV archīva materiāli, 1947.— 1972.)
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PĒCVĀRDI

Pēcvārdi
Mūsu tautas divdesmit neatkarības gadi izaudzināja lieliski salie
dētu Latvijas armiju. Nacionālā pašapziņa un gatavība nest jeb
kuŗus upuŗus savas tautas un valsts labā bija pamats armijas sastā
vam un stājai. Valsts bruņotie spēki kalpoja savai tautai tās balta
jās dienās un bija gatavi kalpot arī nebaltās dienās. Visu ieroču
nesēji vīri, aizsargus un policiju ieskaitot, bija draudzīgā vienībā
savas valsts sargu vietās.
Un tad — negaidīts un arī gaidīts — nāca 1940. gads. Latvijas
valdība pieņēma Padomju Savienības ultimātu, mūsu zeme tika
okupēta, tautas ieroču nesēji atbruņoti un mūsu valstiskā patstā
vība iznīcināta. Tūkstošus apcietināja, deportēja un noslepkavoja.
Citi tūkstoši sagāja mežos un purvos, lai uzsāktu cīņu pret okupā
cijas varu. Nekad līdz šim Latvijas vēsturē mūsu tauta nebija bijusi
tik vienota kā toreiz savā stājā pret iebrucējiem mūsu zemē. Šo
stāju vēl daudzkārt apliecināja mūsu partizānu cīņas un visvairāk
Latviešu leģions.
Latviešu leģions sevī apvienoja 146.000 vīru, — maksimālo
skaitu, kādu jebkura līdzīga lieluma tauta var atļauties kalpošanai
ar ieročiem cīņu laukos. Mūsu leģions bija īpata cīnītāju vienība:
tās sastāvu veidoja vācu okupācijas varas mobilizēti vīri, un šī
vara tiem lika cīnīties ar Vācijas ieročiem toreiz nezināmas jaunas
Eiropas labā, bet mobilizētie latviešu vīri
brīvprātīgi
cī
nījās
tikai
savas
tautas
labā
pret latviešu un
visas pasaules necilvēcīgāko ienaidnieku — krievu komūnismu.
Tūkstošiem vīru un jaunekļu palika kaujas laukos pilnā apziņā,
ka savu dzīvību ziedo nevis kādas jaunas Eiropas vai mobilizētāju
vāciešu labā, bet gan par
savas
tautas
tiesībām palikt
brīvai un dzīvot neatkarībā savā gadu simteņu vecajā dzīves telpā.
Latviešu leģions bija viena no izcilākajām vienībām Otrā pasau
les kaŗā. Tā bija mazas tautas saliedētākā daļa, kuŗa izprata savu
kalpošanas misiju dzimtenes labā. Nav pasaulē iespēju noliegt un
pierādīt, ka visi Latviešu leģiona vīri nebūtu cīņā pret komūnismu
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brīvprātīgi pastāvējuši līdz galam. Latviešu leģionāri pilnā mērā
saprata, ka Latvijas brīvība atkarīga vienīgi no uzvaras pār ko
mūnismu. Un aiz Latviešu leģiona stāvēja visa latviešu tauta. Ja
ar visu piepūli un upuŗiem leģionam tomēr nebija lemts pasargāt
savu zemi no nokļūšanas komūnisma jūgā, tad vaina nav meklē
jama latviešu kaŗavīros. Tie cīnījās pašaizliedzīgi līdz pēdējai
kaŗa dienai. Ar savu esamību un varonīgajām cīņām Latviešu
leģions ir pierādījums, ka latviešu tauta nav labprātīgi iekļāvusies
Padomju Savienībā, ko tik nekaunīgi vēl tagad apgalvo Maskava
un Rīgas komūnisti. Latviešu leģions no cīņas izstājās kā paliekams
savas tautas cīnītāju simbols, vēsturisko apstākļu spiests.
Lielākā Latviešu leģiona atlikušā daļa rietumos — ap 12.000
vīru — 1945. gada rudenī tika sapulcināta vienuviet Cēdelgemā,
Beļģijā. Daudzi no mūsu kaŗavīriem bija rētu pilni, viss vairums
nākotnes neziņas skarti, bet visi tomēr savas latviskās apziņas ap
dvesti. Kaŗš bija gan beidzies, bet mūsu tēvu zeme palikusi bries
mās. Kas nu bija tālāk darāms?
Tad par to sāka runāt daži, vēlāk desmiti, tad simti un beidzot
tūkstoši vīru. Un 1945. gada 28. decembrī 7787 vīri deva piln
varas pašu izvēlētiem 289 delegātiem dibināt jaunu leģionu, jaunu
kaŗavīru organizāciju, kuŗa tagad nes pieticīgo nosaukumu Lat
viešu aprūpes biedrība Daugavas Vanagi. Kaut šis jaunais leģions
arī tapa svešas varas pārvaldītā territorijā un tālu no savas tēvu
zemes Latvijas — Flandrijas purvu apņemtā gūstekņu nometnē,
tas šoreiz bija pilnīgi
brīvprātīgs,
savas satversmes pir
majos pantos ierakstīdams uzdevumus:
1) Vienot mūsu atvaļināto kaŗavīru saimi;
2) aprūpēt tās atsevišķos locekļus materiāli un garīgi;
3) piedalīties mūsu tautas turpmākā likteņa veidošanā resp.
cīnīties par Latvijas brīvības atgūšanu.
1946. gada maijā šī jaunā leģiona pēdējās vienības atstāja Beļ
ģiju, lai izklīstu pa visu pasauli. Toreiz viss vairums jaunās brā
lības biedru bija bez krekla mugurā, bet ar Daugavas Vanagu
satversmi sirdī. No tā laika pagājuši jau 25 gadi. Šajos gados ir
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daudz darīts un strādāts sprausto mērķu un uzdevumu labā. Ir
nesti upuŗi un gūtas uzvaras.
Kā mūsu darbs veicies?
Kaŗavīru saimes vienošana nebūtu bijusi iespējama bez Dauga
vas Vanagu organizācijā valdošā biedriskuma, vienības, uzticības
un uzupurēšanās. Tie ir tie paši elementi, kas valdīja Latvijas armi
jā un Latviešu leģionā kaujas laukos. Visa lielā bijušo kaŗavīru
saime pastāv un darbojas lielā saderībā. Ap mūsu darbu stāv
vecie strēlnieki, stāv brīvības cīņu dalībnieki — kalpakieši un
ziemeļnieki, stāv visi, kuriem bijis lemts kaujas laukos cīnīties par
savas tautas tiesībām. Mūsu organizācijas biedru skaits visus šos
divdesmit piecus gadus palicis tikpat kā nemainīts: ir gan gājuši
prom vecie, bet nākuši vietā jaunie. Un mēs esam gājuši arī vēl
tālāk: kopš 1951. gada Daugavas Vanagos uzņem v i s u s lat
viešus, kas savus spēkus grib ziedot Latvijas nākotnes labā. Tas
nozīmē, ka mūsu rindas nekad nekļūs retākas.
Mūsu palīdzības darbs — materiālā un garīgā aprūpe — ir
pierādījis lielu varēšanu. 25 gados palīdzībai kaŗa invalidiem,
grūtībās nokļuvušiem tautiešiem svešumā un dzimtenē esam varē
juši izdot vairāk par vienu miljonu dolaru. Gandrīz tikpat lielu
summu esam varējuši ieguldīt mūsu organizācijas mantiskās vēr
tībās: mums pieder 22 nekustami īpašumi un daudzi saimnie
ciski pasākumi. Pēdējie un to ienākumi kalpo mūsu materiālās
un kultūrālās aprūpes vajadzībām. Un runājot par pēdējo, — mēs
esam centušies darīt visu to, ko nedara citas latviešu organizācijas,
lai tā aizpildītu robus, kas citādi rastos mūsu nacionālās dzīves
saglabāšanā. Mūsu lielākais un skaistākais sasniegums bija laikā,
kad iegādājāmies invalidu atpūtas mītni Bērzaini Vācijā: dažos
mēnešos šai vajadzībai saziedoja tuvu pie 100.000 dolaru!
Mūsu materiālās un kultūrālās aprūpes vajadzībām neiedomā
jamu atsaucību un uzticību parādījusi latviešu saime svešumā, pie
tam ziedojumi mūsu darba vajadzībām katru gadu a u g u š i !
Mūsu lepnums darba veikšanā ir mūsu vanadzes un mūsu DV
jaunatne — vanadzēni un jaunvanagi.
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Mēs esam darījuši iespējamo savā palīdzības darbā, ne vien
domādami par saviem tautas brāļiem un māsām svešumā, bet vēl
daudzkārt vairāk par mūsu tautas daļu dzimtenē.
Cīņā par Latvijas brīvības atgūšanu esam centušies apvienot
visus mūsu nacionālos, morālos un kultūrālos spēkus. Reizē ar to
esam rādījuši piemēru visiem tautiešiem svešumā. Mēs esam centu
šies uzturēt sakarus ar mūsu apspiesto tautu dzimtenē. Mūsu orga
nizācijas biedri aktīvi piedalās visu zemju centrālajās latviešu orga
nizācijās un pilnā mērā atbalsta visus latviešu centrālos iestādī
jumus svešumā. Viens no mūsu galvenajiem uzdevumiem ir bijis un
paliks — izkopt jaunatnē drosmes, varonības, cīņas un tēvu ze
mes mīlestības garu, goda prātu, taisnīgumu un nesavtīgumu. Mēs
esam centušies radīt un uzturēt ap mums latviešu vidi, saglabāt
latviskos tikumus, tradicijas, ģimeni un pār visām lietām — tēvu
tēvu valodu. Un saglabāt mūs visus Latvijai brīdim, kad atgrieša
nās iespēja mums būs dota. Mēs neesam domājuši atgriezties dzim
tenē kā noteicēji par to, kādai iekārtai jāvalda Latvijā. Kādai
iekārtai jāvalda no komunisma atbrīvotajā Latvijā, to noteiks pati
tauta, brīvās vēlēšanās izraugot savus pārstāvjus jaunajā Satvers
mes sapulcē.
Mūsu organizācijas simbols ir Latviešu leģiona kaujas karogs
Latvijas valsts krāsās. Tam mēs kalposim vienmēr.
Mēs esam centušies un mēģinājuši mūsu krievu un komūnistu
verdzībā turētajai tautai dzimtenē palīdzēt saglabāt latvisko paš
apziņu rusifikācijas un sovjetizācijas briesmās. Un ka tas mums
izdevies, to vislabāk liecina Maskavas un Rīgas varas nesēji: Dau
gavas Vanagi jau ilgus gadus skaitās komūnistu ienaidnieks Nr. 1.
Tā, pārkāpjot savas darbības 25 gadu slieksni, varam ar mierīgu
sirdi liecināt, ka esam pastāvējuši, esam savus uzņemtos pienāku
mus līdz šim pildījuši ar visiem saviem spēkiem un līdzekļiem.
Daugavas Vanagu leģions ir dzīvojis, strādājis, audzis spēkā un
stiprumā. Arī nākotnē mēs paliksim uzticīgi savai ideoloģijai, sa
viem mērķiem un uzdevumiem. Mēs vienmēr iestāsimies par savas
tautas tiesībām: ja būs vajadzīgs — arī ar ieročiem rokās.
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Mūsu organizācijas spēks ir mūsu tradicijas, kas radušās kaujas
laukos, kaŗa dūmos un ugunīs: brālībā un vienotībā.
Mēs suminām visus tos vīrus, kas radīja ideju dibināt Daugavas
Vanagu organizāciju; mēs godinām visus tos, kas veikuši mūsu
satversmē rakstītos uzdevumus; mēs pateicamies visiem tiem, kas
mūsu darbu atbalstījuši un veicinājuši; un mēs aicinām savās rin
dās ikvienu, kam rūp Latvijas brīvība, gods un slava, lai ar vēl
stiprākiem spēkiem kalpotu varenajam BRĪVĪBAS vārdam.
Mēs noliecam galvas to varoņu priekšā, kas atdevuši savu dzī
vību par Latviju.
Daugavas Vanagi, sasauksimies!
Ņujorkā, 1972. gadā.
Vilis Hāzners
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PIELIKUMS

Technisku, no redaktora neatkarīgu apstākļu dēļ Laiks, telpa,
ļaudis I grāmatā izpalika Cēdelgemas sporta nodarbību attēlojums.
Tādēļ to ievietojam otrās grāmatas pielikumā.

Sporta dzīve Cēdelgemā
Kaut gan sporta nodarbības Cēdelgemā notika pavisam īsu laiku, tām to
mēr bija nozīme nometnes dzīves pastāvēšanā. Septembrī, sapulcēti no vai
rākām internēto nometnēm, visi vēl pilni vasaras saules un dažkārt arī ne
novājējuši (kur „pašapgādes” jautājumi bija labāk nokārtoti) satikās kaŗa
lauku cīņu draugi, kuŗi, iesprostoti stiepļu žogos, mēģināja meklēt viens ar
otru sakarus un paspēkoties sporta disciplīnās. Samērā noorganizētā sporta
vadība gan no Putlosas, gan Heides nometnēm apvienojās un sāka strauju
darbību. Leģionāru starpā bija daudzu Latvijas sporta nozaŗu izcili repre
zentanti — Jānis Ronis, Tālivaldis Ozolcelms, V. Skrastiņš, O. Rusmanis,
Kārlis Bīleskalns, Arnolds Saulīte un daudzi citi. Bija arī izcilie šachisti E.
Zemgalis un K. Ozols, arī citi.
Pirmās lielākās rūpes nometnē sagādāja piemērotu sporta laukumu trū
kums. Tos pirmā un otrā nodalījumā iekārtoja, tā teikt, ar rokām (trūka
nepieciešamo darba rīku) paši sporta entuziasti. Tādu bija simtiem. Sākās
futbola sacensības, kuŗu rīkošanā palīdzēja sporta vadības izdoma: vienības
izveidoja vispirms pa nometnēm, nodalījumiem, tad pa pulkiem, reizēm pat
dažam nodalījumam vai pulkam izraugot vairākas vienības. Nometnes sporta
laukumu lielums futbola spēles noteikumiem īsti neatbilda, tādēļ nopietnākās
sacensības notika ārpus nometnes, pārvaldes iekārtotā laukumā, tieši pie
pirmā nodalījuma vārtiem. Tur arī notika visas „starptautiskās” futbola
sacensības, gan cīnoties ar igauņiem, gan lietuviešiem un vāciešiem. Nomet
nes izlases futbola vienība dažreiz spēlēja arī ar vācu vienībām blakus gūs
tekņu nometnēs. Angļu pārvalde sporta spēles labprāt atbalstīja gan ar trans
portu (ja tās notika citur), gan sporta rīkiem un piederumiem.
Pēdējo sagāde lielā mērā ļāva attīstīt arī nodarbības vieglatlētikā, boksā,
svaru celšanā, basketbolā, galda tenisā u. c. Volejbola sacensībās, piem.,
piedalījās 24 vienības! Arī tās notika „starptautiski” — gan cīnoties ar
igauņiem, gan lietuviešiem. Ļoti spraigas bija galda tenisa sacensības, kuŗās
piedalījās desmitiem dalībnieku, tāpat sastāva ziņā bija ļoti interesantas
sacensības šachā. Gan galda tenisā, gan šachā sacensības notika arī ziemā,
kad aukstums jau bija nomācis sportošanas prieku un vājais uzturs — garu.
Bet, kaut arī tas izklausās humoristiski, daudz sporta nodarbību notika gan
drīz visu ziemu teorētiski, pat slēpēšanā, kaut nometnē nebija neviena pāŗa
slēpju! Nometnes sporta pārvalde arī izdeva sporta žurnālu.
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Visās sacensībās uzvarētājus apbalvoja ar diplomiem. Sacensībās noskatījās
tūkstošiem gūsta līdzgaitnieku, saprotams, sadalījušies grupās, ar saucieniem
un uzmudinājumiem atbalstot „savus” pārstāvjus. Bija pat gadījumi, kad kāda
baraka atteicās no savas pārtikas daļas, lai tā stiprinātu savas vienības vai
barakas sportistus. Bija arī dažādu veidu draudzības spēles gara stāvokļa
uzlabošanai, piem., futbolā sacentās pavāru vienība gan ar divīzijas stāba
rakstvežiem, gan citiem. Divi mūsu zemes sporta meistari — Jānis Ronis
un Tālivaldis Ozolcelms (saukts Bums) arī bija skatuves mākslinieki teātŗa
trupā Gājputni.
Sporta nodarbības lielā mērā palīdzēja nostiprināt Cēdelgemas vienības
garu.
Par sporta dzīvi Cēdelgemā viens no tālaika aktīvākiem sporta darbinie
kiem Arnolds Saulīte uzrakstījis šādu pārskatu:
Pēc latviešu kaŗavīru pārcelšanās uz Cēdelgemas nometni sākās jauna
dzīve — no nekā un ar neko. Atgriezti no pārējās pasaules un dzīves ar
dzeloņstiepļu žogiem un režģiem, latviešu kaŗavīri raudzījās pretī drūmai un
bezcerīgai nākotnei. Bezdarbība kļuva par lielāko morālo un fizisko spēku
postītāju. Bezdarbība ārda. Kā to pārvarēt?
Grupa latviešu kaŗavīru nolēma rīkot sporta sacīkstes un turnīrus, izvei
dot nometnes sporta dzīvi. Par vecāko sporta vadītāju iecēla vltn. E. Krūku,
bet pirmā nodalījuma sporta kārtošanu uzņēmās ltn. Vāvere. Par dažādo
sporta nozaŗu vadītājiem izraudzīja: futbolā — O. Rusmani, vieglatlētikā —
V. Skrastiņu, basketbolā — A. Saulīti, svaru celšanā — Aleksandru Ozoliņu,
boksā — T. Ozolcelmu, šachā — K. Ozolu.
Īsā laikā vltn. E. Krūkas enerģiskajā gādībā uzsāka sporta nodarbības 11
nozarēs, cēla sporta laukumus un sagādāja dažādus sporta rīkus. Ik dienu
notika sporta sacīkstes un turnīri.
Pareizi novērtējot vltn. E. Krūkas pašaizliedzīgo darbu nometnes sporta
dzīves veidošanā, latviešu divīzijas komandieris plkv. Krīpens oktobŗa vidū
viņu iecēla par visas latviešu divīzijas sporta vadītāju. Otrā nodalījuma
sporta vadītāja pienākumus uzņēmās ltn. Georgs Odiņš, kas savos studiju
gados rosīgi bija darbojies Universitātes Sportā, bez organizātoriskā darba
aktīvi piedaloties sporta spēlēs un šachā.
Attīstoties rosīgai sporta dzīvei Cēdelgemas nometnē, radās nepiecieša
mība sporta notikumus plaši atreferēt vietējā presē, sniedzot sportistiem un
sporta cienītājiem iespēju sekot un pārskatīt daudzos notikumus sporta
laukā. To apzinoties, nometnes sporta vadība nolēma izdot latviešu kaŗavīru
sporta laikrakstu Sporta Dzīve. Pirmais numurs iznāca 1945. g. 24. sep
tembrī, vēstījot par sporta notikumiem Cēdelgemā un ārpus tās. Redaktors
bija Edmunds Šteinhards, bet vēlāk K. Liepa. No Sporta Dzīves 1., 3., 4.,
5., 6., 7., 8. un 9. n-ra esmu izlietojis materiālus šai apcerei. Liekas, laikrak
sta 9. numurs bija arī tā pēdējais. Vājās pārtikas devas „sadarbībā” ar gluži
nemanot vēsāk kļuvušo laiku pārtrauca visas sporta nodarbības brīvā dabā.

402

FUTBOLS
Pirmā spēle futbolā notika 11. septembrī otrā nodalījumā, draudzības sa
censībā sastopoties 6. pulka vienībai ar Cēdelgemas nometnes vācu sastādīto.
6. pulka kaŗavīri vēl juta kaulos 3 diennakšu gaŗo ceļu, zaudējot 4:0. Trīs
dienas vēlāk 6. pulks guva 4:0 uzvaru pār 5. pulku. Vārtus guva Klaviers,
Lunds, Priede un Spāks.
Svētdien, 23. septembrī, notika Cēdelgemas nometnes zibeņturnīrs futbolā
ar igauņiem un lietuviešiem. 6. pulks uzvarēja 2. pulku 4:0. Vārtus iesita
Krūze, Spāks, Lunds un Saulīte. Igauņu 2. vienība pret 5. pulku — 1 : 1.
Latviešu labā vārtus guva Šteinbergs. Sekojošā soda sitienu izpildījumā uzva
rēja igauņi 3:1. Igauņu 1. vienība — 3. pulks 0:0. Soda sitienu izpildījumā
uzvarēja igauņi 3:2. Lietuviešu vienība — 6. pulks 0:0. Soda sitienu izpil
dījumā uzvarēja 6. pulks 5:4. 1. pulks — 4. pulks 0:0. Soda sitienu izpildī
jumā uzvarēja 4. pulks 4:3. Igauņu 2. vienība — 6. pulks 0:3. Vārtus guva
Lunds, Spāks un Priede. Igauņu 1. vienība — 4. pulks 0:0. Soda sitienu iz
pildījumā uzvarēja igauņi 4:3.
Finālā sastapās igauņu 1. vienība ar 6. pulku. Uzvarēja 6. pulks šādā
sastāvā: Rapa, Tuvikens, Kaugars, Novarskis, Rusmanis, Šulcs, Priede, Kla
viers, Spāks, Krūze un Lunds. Vārtus guva Spāks, Lunds, Spāks un Krūze.
Tiesāja Sisenis. Vēl par tiesnešiem darbojās Žukaitis, Rusmanis, Volgasts un
Klaviers.
Pārdomāta un laba bija sacīkšu organizācija, kas bija Futbola nozares
vadītāja un turnīra rīkotāja O. Rusmaņa nopelns.
Nometnes meistarība
Nometnes meistara titulu izcīnīja starp visu triju nodalījumu izlases vie
nībām, katram nodalījumam piedaloties ar divām vienībām. Labākos panā
kumus guva 2. nodalījums, izcīnot abas pirmās vietas. 2. nodalījuma ”A”
vienības treneris un kapteinis bija O. Rusmanis. Vienības satāvs: Juršēvics,
Kaugars, Tuvikens, Šulcs, Rusmanis, Krūmiņš, Lunds, Krūze, Spāks, Kla
viers, Priede.
VOLEJBOLS
Pirmā starpnodalījumu sacensība volejbolā notika 15. septembrī, kad pri
mitīvajā 2. nodalījuma laukumā 2. nodalījums pieveica 1. nodalījumu trijos
setos. Nometnes volejbola meistara izcīņā no katra nodalījuma piedalījās 2
vienības — A un B. Visu nodalījumu vienību spējas bija līdzīgas, tādēļ sa
censības risinājās visai sīvi un sagādāja skatītājiem daudz aizraujošu mirkļu.
1. un 2. vietu ar 4 punktiem dalīja 2. nodalījuma A un 3. nodalījuma igauņu
vienība, 3. un 4. vietā abu nodalījumu B vienības.
1. nodalījuma gaŗie vīri drīz vien revanšējās par neveiksmi meistarībā, 21.
oktobrī trijos setos pieveicot 2. nodalījuma izlasi. Izcēlās uzvarētāju gaŗākie
„uzsitēji” Igenbergs, Riekstiņš un sevišķi Lejēns.
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Interesantas spēles volejbolā risinājās 30. oktobrī starp nodalījumu izla
ses vienībām. Par uzvarētāju izvirzījās pirmā nodalījuma vienība, kuŗa pir
majā spēlē pieveica 2. nodalījuma vienību trijos setos. Uzvarētājos kā izcili
gremdētāji spēlēja Igenbergs un Riekstiņš, bet zaudētājos apmierināja vie
nīgi Krūkas un Rugāja spēle.
Otrā spēlē 2. nodalījuma vienība negaidīti pieveica 3. nodalījuma igauņu
vienību, kuŗas sastāvā šoreiz bija ierindots arī viens no „gaŗajiem”.
Saistīgākā sacensība bija pēdējā, kuŗā 1. nodalījuma vienība divos setos
pieveica 3. nodalījuma igauņus. Šoreiz lieliskā formā bija 1. nodalījuma
vienības trešais gremdētājs Lejēns.
Volejbola turnīrs nodalījumiem
Turnīrā, kuŗā no katra nodalījuma piedalījās 2 vienības, galīgais vietu
sadalījums šāds: 1. un 2. vietu dalīja 2. un 3. nod. igauņu A vienības ar
4 punktiem. 3. un 4. vietā 2. un 3. nod. B vienības.
2. nodalījuma internajā volejbola turnīrā uzvarēja 6. pulka pirmais batal
jons, finālā pieveicot virsnieku vienību
Nav ziņu par sporta darbību ziemas mēnešos. Liekas, ka pēdējā sporta
nodarbība bija 1. nodalījuma pavasaŗa turnīrs volejbolā, par ko Laika Grie
žu 65. numurā 1946. gada 18. martā rakstīts:
72. baraka uzvar. — Piektdien noslēdzās 4 spēcīgāko 1. nodalījuma vienī
bu cīņas volejbolā. Finālā smagas un pārsteigumiem bagātas 2 stundu ilgas
cīņas. 72. barakas vienība pieveica savu sīvāko pretinieku „pavāru” vienību.
Trešā vietā „komandantūras” vienība un ceturtā vietā „Runči sprostā”.
VIEGLATLĒTIKA
Pirmās plašākās vieglatlētikas sacīkstes notika 7. oktobrī 2. nodalījumā
starp 1., 5. un6. pulka vieglatlētu vienībām sekojošās disciplīnās: 100 m, 400
m, 1500 m, lode, disks, augstlēkšana, tāllēkšana, trīssoļlēkšana, 3 x 100 m
olimpiskā stafete.
Sacīkšu programmā bija paredzēta arī šķēpa mešana, bet tā nenotika, jo
trūka šķēpa. Tā savas spējas nevarēja parādīt viens no mūsu labākajiem
šķēpa metējiem — 1. pulka vserž. Rūdolfs Circenis. Viņš gan izcīnīja uz
varu diska mešanā. Vispusīgs vieglatlēts bija 6. pulka vserž. Kārlis Bīles
kalns, mūsu spējīgais svaru celšanas meistars un rekordists.
Sacensībās par spēcīgāko izrādījās 6. pulka vieglatlētu vienība, iegūstot ai
98 punktiem 1. vietu. 2. vietā ar 63 punktiem 5. pulks, bet 3. vietā ar 43
punktiem 1. pulks.
Rezultāti 100 m skriešanā— 1. Ronis 12,7 sek., 2. Sokolovskis 13,3 sek.,
3. Bīleskalns 13,4 sek. Lodes grūšanā — 1. Jasis 13,11 m, 2. Bergvalds
13.07, 3. Bīleskalns 12,88 m. Augstlēkšanā — Alincevičs 1,60 m, 2. Donass
1,56 m un 3. ltn. Tītmanis 1,56 m. 1500 m skrējienā — 1. Tirziņš 4:57,2, 2.
Stira 5:02,4, 3. Ābele 5:06,7. Diska mešanā — 1. Circenis 34,52 m, 2. Bī
leskalns 34,07 m, 3. Tuvikens 33,92. 400 m skrējienā — 1. ltn. Grava
1:02,7, 2. Ritums 1:04,9, 3. Vuškāns 1:06,8. Tāllēkšana — 1. Sokolovskis
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5,15 m, 2. Donass 5,14 m, 3. Sauķitēns 5,10 m. Trīssoļlēkšanā — I. Grīn
bergs 10,62 m, 2. Alincevičs 10,57, 3. Gercs 10,51. 4 x 100 m stafetē —
1. 6. pulks (Bīleskalns, Blumbergs, Sauķitēns un Ronis) 52,0 sek, 2. 5. pulks
53,2 sek.
Pēdējā sacensība bija olimpiskā stafete. Sākumā risinājās sīva cīņa starp
6. pulka un 5. pulka vienībām, pēc 800 m skrējiena vadībā tika 5. pulks.
Tomēr 6. pulka 200-metrinieki Ronis un Grava izšķīra uzvaru sava pulka
labā. Laiks — 4 min. 21,7 sek., 5. pulks 4:33,1. Uzvarētāju vienībā skrēja
Tirziņš (800 m), Ābele (400 m), Ronis (200 m) un Grava (200 m).
Sacīkšu rezultāti uzskatāmi par labiem, ja ievēro, ka sacensības notika
vieglatlētikai nepiemērotā laukumā bez skrejceļa un attiecīgi izbūvētiem
lēkšanas celiņiem un mešanas riņķiem.
Patika dalībnieku centība, kādā tie mēģināja sasniegt iespējami labākos
rezultātus, tādēļ sacensības risinājās sīvi un saistīja. Sacīkstes bija labi no
organizētas. Tās galvenā tiesneša un sacīkšu vadītāja vltn. A. Šulca vadībā
ritēja raiti un bez kavējumiem. Sacensībās ar interesi noraudzījās pāri par
1000 skatītāju — latvieši, igauņi un lietuvieši, kā arī liela daļa nometnes
angļu un beļģu personāla.
1. nodalījums pret 2. nodalījumu
27. oktobrī notika vieglatlētikas sacensības, piedaloties visiem nometnes
labākajiem vieglatlētiem. Uzvarēja 2. nodalījuma A vienība ar 80 punktiem,
2. vietā 1. nodalījuma A vienība ar 55,5 un 3. vietā 2. nodalījuma B vie
nība ar 50,5 p.
100 m skrējienā uzvarēja Ronis 12,1, 2. vietā Feldmanis 13,1, 3. v.
Sauķitēns 13,4. Lodes grūšanā 1. v. Bīleskalns 14,55, 2. v. Bergvalds 13,55
un 3. v. Circenis 13,31. 1500 m skrējienā — sīvu cīņu nācās izturēt uz
varētājam Stiram ar otrās vietas ieguvēju — peldēšanas rekordistu un no
metnes boksa „čempionu” Ozolcelmu, kuŗš visu laiku veda, un tikai finišā
cīņa izšķīrās Stiram par labu: 1. v. Stira 5:00,1, 2. v. Ozolcelms 5:05,7,
3.v. Krēsliņš 5:13,9. Tāllēkšanā — 1. v. Donass 5,18 m, 2. v. Saulīte 5,06,
3. v. Sokolovskis 5,04. 400 m skrējienā celiņu trūkuma dēļ sacensības no
tika divos skrējienos, vietu iedalījumu izšķiŗot pēc sasniegtā laika. 1. v.
Grava 1:02,3, 2. v. Upenieks 1:03,9, 3. v. Spuntelis 1:04,7. Augstlēkšanā
1. v. Alincevičs 1,55 m 2. Tītmanis 1,55 m, bet 3. un 4. v. Donass un
Lejēns 1,50 m. 4 x 100 m stafetē 1. v. 2. A vienība — Sokolovskis, Bīles
kalns, Feldmanis un Ronis 51,3 sek., 2. v. 1. nod. 57,1, 3. v. 2. B 1:01,6.
Trīssoļlēkšanā 1. v. Bogdanovs 10,53 m, 2. v. Tītmanis 10,35 un 3. v.
Friclejs 10,11 m. Olimpiskajā stafetē 1. v. 2. nod. A vienība — Stira, Grava,
Ronis un Feldmanis 4:21,6, 2. v. 1. nod. 4:30,0 un 3. v. 2. B 4:40,2
Sacīkšu programmā bija uzņemta arī 3000 m soļošana — 1. v. Cīrulis
17:09,6, 2. v. Auziņš 17:31,9 un 3. v. Gaujers 19:16,3.
Iepriecināja sacīkšu labā organizācija un kārtība, par ko gādāja vadītājs
vltn. A. Šulcs.
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2. „kēdžs” uzvar
6. novembrī beidzot varēja notikt ilgi gaidītās starptautiskās vieglatlētikas
sacensības, kuŗās piedalījās arī igauņu vieglatlēti kā 3. nodalījuma vienība.
Piedalījās visi trīs nodalījumi, katrs ar vienu vienību, ikvienā disciplīnā
no katras vienības startējot 2 dalībniekiem, bet stafetēs pa vienai vienībai.
Sīvu cīņu par uzvaru izcīnīja 2. un 3. „kēdžu” vienības, un tā izšķīrās
tikai pēdējā sacensībā — olimpiskā stafetē, kuŗā uzvarēja 2. „kēdžs”, un tā
savā labā izšķīra visu sacensību iznākumu, ierindojoties ar 83 p. pirmajā
vietā. 3. nodalījuma igauņu vienība ar 74 p. ieguva 2. vietu, bet 1. „kēdžs”
ar 52 p. palika 3. vietā.
100 m skrējienā līdzšinējo ātrāko kāju īpašniekam Ronim nācās atzīt
igauņa Pendera pārākumu, lai gan tikai par krūšu tiesu. 1. v. Penders 12,3,
2. v. Ronis 12,4, 3. v. Benders 13,1.
Punkti: 2. nod. 8, 3. nod. 7, 1. nod. 6.
1500 m skrējienā gandrīz visu distanci veda Krēsliņš, bet apli pirms finiša
viņu iedzina abi igauņi. Taču pēdējā taisnē par uzvarētājiem izvirzījās 2.
nodalījuma vīri Stira un Tirziņš, kuŗi skrēja rezervēti, taupot spēkus beigu
cīņai. 1. v. Stira 5:09,2, 2. v. Tirziņš 5:10,1, 3. v. Tēmā (Teemaa) 5:10,3.
Punkti: 2. nod. — 19, 3. nod. — 14, 1. nod. — 9.
Augstlēkšanā abas pirmās vietas izcīnīja igauņi. Skaistā un vieglā stilā
Kūrmā veica 1,75 m augstumu, kas tajos apstākļos uzskatāms par lielisku
sasniegumu. 1. v. Kūrmā 1,75 m, 2. Aedmā 1,60, 3. v. Lejēns 1,50 m.
Pēc tam veda 3. nod. igauņi ar 25 punktiem, 2. v. 2. nodalījums ar 24 un
3. v. 1. nod. ar 14. p.
400 m skrējienā, kaut laika apstākļi nebija izdevīgi un celiņš mīksts, ltn.
Grava ieguva 1. v. ar jaunu laukuma rekordu 61,2 sek., 2. v. Upenieks 63,8,
3. v. Ritums 65.0. Punkti: 2. nod. 34, 3. nod. 28 un 1. nod. 21.
Lodes grūšanā lieliskā formā bija Bīleskalns, kuŗš ar pirmklasīgu 14,89 m
rezultātu sasniedza jaunu laukuma rekordu un tālu pārspēja pārējos dalīb
niekus, 2 v. Purro 13,69 m, 3. v. Penders 13,25 m. Punkti: 2. nod. 42, 3.
nod. 37, 1. nod. 24.
Tāllēkšanā uzvarēja igaunis Aedmā ar 5,42 m lēcienu, 2. v. Donass 5,14,
bet 3. v. Sokolovskis ar 4,99 m. Punkti: 2. nod. 50, 3. nod. 48, 1. nod. 27.
4 x 100 m stafetē uzvarēja igauņu vienība—Penders, Aedmā, Vandju un
Ratus ar laiku 51,8 sek. 2. vietā 2. nod. — Bīleskalns, Sauķitēns, Ronis un
Feldmanis — 52,0 sek. un 3. v. 1. nod. četrinieks 54,4 sek. Pēc šīs sacensības
1. vietā izvirzījās igauņi ar 57 punktiem, 2. v. — 2. nod. 56 p., 3. v. 1. nod.
ar 33 p.
Diska mešanā abas pirmās vietas ieguva 2. nod. vīri, pārņemot vadību
kopnovērtējumā ar 67 punktiem, 3. nod. 60 un 1. nod. 40 p. Circenis disku
aizmeta 33,71 m, 2. v. Ķencis 32,88 m un 3. v. Priede ar 31,76 m.
Trīssoļlēkšanā dubultuzvaru izcīnīja igauņi un punktu starpība samazinā
jās līdz 1 punktam. Uzvarēja Jervels
(Järvel) ar 12,06 m, 2 v. Pūrmā
11,44 m, 3. v. Saulīte 11,04 m. Punkti: 2. nod. 72, 3. nod. 71 un 1. nod. 45.
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Pēdējā sacensībā — olimpiskā stafetē — Ozolcelms jau 800 m skrējienā
panāca 2. nodalījumam vadību un pārējie skrējēji Grava, Sokolovskis un
Ronis nodrošināja uzvaru ar laiku 4:15,7. 1. nodalījums pārspēja igauņus
un ieguva 2. vietu ar 4:22,2, bet igauņu vienība distanci spēja veikt 4:22,4.
Sacīkšu uzvarētāja kļuva 2. nodalījuma vienība ar 83 punktiem, otrā vietā
palika 3. nodalījuma igauņi ar 74 p. un 3. vietā 1. nod. ar 52 p.
3000 m soļošanā, kas bija ietilpināta sacīkšu programmā ārpus „kēdžu”
sacensībām, uzvarēja Cīrulis, jaukā stilā uzlabojot savu pirmo sasniegumu
par apm. 2 sek, 17:08,5 laikā, 2. v. Auziņš ar 17:18,1, 3. v. Gaujers un
4. v. Jurkovskis. Galvenais tiesnesis un sacīkšu vadītājs bija vltn. A. Šulcs.
Latviešu divīzijas pirmās meistarsacīkstes vieglatlētikā
Sacensības notika ļoti neizdevīgos apstākļos. No rīkotājiem neatkarīgu
iemeslu dēļ otrās dienas sacensībām vairs nebija pieejams lielais sacīkšu
laukums, un tām vajadzēja notikt divas dienas vēlāk nometnes 2. nodalījumā,
uz ceļa starp barakām, kas nelabvēlīgi ietekmēja rezultātus. Arī aukstais
laiks darīja savu, un sacīkšu pirmā dienā, 14. novembrī, lielais vairums pie
teikto dalībnieku nestartēja.
Sacīkstes bija apvienotas ar nometnes meistara izcīņu, kuŗās pieteicās
arī igauņu sportisti, apliecinot labu veiksmi savā speciālitātē — lēkšanas dis
ciplīnās, uzvarot arī lodes grūšanā un 4 x 100 m stafetē. Piemērota lau
kuma trūkuma dēļ nenotika sacensības 3000 m soļošanā un olimpiskā sta
fetes skrējienā.
100 m skrējienā, pēc trim priekšskrējieniem un diviem starpskrējieniem
lielajā sporta laukumā, finālu vajadzēja pārcelt 2. nodalījumā, uz smilšainā
ceļa starp baraku rindām. Uzvarēja Ronis 16,6 (priekšskrējienā 12,9), iegūs
tot divīzijas un nometnes meistara titulus. 2. v. igaunis Rimmels 17,7, 3. v.
Dubrenieks 18.0 sek.
Lodes grūšanā neveicās nometnes labākajam lodes grūdējam Bīleskalnam,
kuŗš ar savām spējām maz atbilstošu rezultātu 14,20 m gan ieguva divīzijas
meistartitulu, bet nometnes meistara godā tika igaunis Penders ar 14,37 m.
3. v. igaunis Purro — 13,55 m un 4. v. Circenis 13,28 m.
Augstlēkšanā visas trīs pirmās vietas izcīnīja igauņi. Nometnes meistara
godā tika Kūrmā ar 1,70 m, 2. v. Jervels 1,65 m, 3. v. Penders 1,60 m.
4. v. un divīzijas meistara titulu izcīnīja Lejēns ar 1,60 m.
200 m skrējienā nometnes un divīzijas meistara godu ieguva mūsu „ātro
kāju” īpašnieks Ronis ar 26,4 sek. 2. v. Grava 27,2, 3. v. Sokolovskis 28.0
800 m skrējienā šīs distances labākais speciālists Grava izcīnīja abus
meistartitulus ar 2:24,6, 2. v. Brakmanis 2:26,0, 3. v. Tirziņš 2:26,1.
5000 m soļošanā uzvarētājs bija nometnes labākais soļotājs Cīrulis ar laiku
31:43,8 un „aizgāja mājās” arī ar abiem meistartituliem. 2. v. Vaļinieks
32:49,9.
Šķēpa mešanā mūsu meistars Circenis atstāja pārējos konkurentus vairāk
nekā 14 m aiz sevis un ar labu 57,73 m rezultātu ieguva abus meistartitulus.
2. v. Jasis 43,70 m, 3. v. igaunis Vervels 42,72 m.

407

3000 m skrējienā uzvarēja Stira ar 11:33,4, atstājot otrā vietā pazīstamo
Latvijas meistaru 50 km slēpēšanā Vili Skrastiņu ar 11:45,0.
Trīssoļlēkšanā dominēja igauņi. 1. v. Jervels 11,92 m, 2. v. Kūrmā 11,37
m, 3. v. Penders 11,34 m. 4. v. divīzijas meistars Donass 11,03 m.
4 x 100 m stafetē negaidītu uzvaru izcīnīja igauņi, jo 6. pulka vienībai
nepadevās pēdējā maiņa. 1. v. igauņi — 52,9 sek; 2. v. 6. pulks — 53,1;
3. v. 2. pulks — 58,8 sek.
Tāllēkšanā startēja 15 dalībnieki, no tiem 5 igauņi. Finālā iekļuva
4 igauņi un Saulīte ar Donasu. Nometnes meistartitulu izcīnīja Penders ar
5,81 m; 2. v. Aedmā 5,78 m; 3. v. un divīzijas meistara godā „ielēca” Sau
līte ar 5,68 m lēcienu.
Diska mešanā mūsu svaru celšanas rekordists Bīleskalns spoži revanšējās
par savu zaudējumu lodes grūšanā un izcīnīja abus meistartitulus ar 33,82
m tālu metienu. 2. v. Ķencis 33,18 m; 3. v. Priede 33,08 m.
150 0m skrējienā finišā ātrāks bija Stira, kuŗš ar laiku 4:50,0 ieguva
abus meistartitulus. 2. v. Grava 4:59,0.
400 m skrējienā abus meistartitulus ieguva nometnes labākais vīrs vidējās
distancēs Grava ar laiku 60,7 sek rezultātu. 2. v. mūsu labākais sprinters
Ronis ar 60,9 sek. 3. v. igaunis Vardja 64,0 sek.
Ar to arī pirmās latviešu divīzijas meistarsacīkstes vieglatlētikā bija bei
gušās. Atzīmējama sportistu lielā uzņēmība, par spīti aukstajam laikam,
trūcīgiem tērpiem, basām kājām, jāsaka, — pat nesaudzējot savu veselību,
dodoties cīņās, lai iztērētu jau tā trūcīgās racijas pēdējos kaloriju un ener
ģijas krājumus.
Sacīkšu organizācija un vadība bija priekšzīmīga, par ko atzinība divīzijas
sporta vadītājam vltn. Krūkam un sacīkšu galvenajam vadītājam vltn.
Šulcam.
Sportistu apbalvošana
19. novembrī divīzijas sportisti bija aicināti saņemt diplomus un atzinības
rakstus par divīzijas un nometnes meistarsacīkstēm vieglatlētikā un sacen
sībām futbolā, basketbolā, volejbolā, galda tenisā un šachā.
Diplomus izsniedzot, divīzijas kom. plkv. Krīpens uzrunā norādīja, ka
apstākļi sportošanai kā Cēdelgemas, tā arī agrākajās nometnēs nav bijuši
labvēlīgi, taču sportisti darījuši visu, lai ar sacensībām saistītu pārējos kaŗa
vīrus skatītājus, tā kaut vai uz pāris stundām liekot tiem aizmirst dzīves pe
lēko ikdienu.
Divīzijas meistari vieglatlētikā saņēma arī pārsteiguma balvas — divīzijas
komandieŗa dāvāto „Teika” papirosus — 8 gab. katrs.
Pēc balvu izsniegšanas divīzijas sporta vadītājs vltn. Krūka sportistu vārdā
pateicās plkv. Krīpenam par viņa atbalstu sportistiem visās viņu vajadzībās.
Sanāksme beidzās ar sportistu trīskārtēju „Lai dzīvo!” par godu divīzijas
komandierim plkv. Krīpenam.
„Sporta Dzīve” savā 9. numurā 1946. gada februārī sniedza šādu rakstu:
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„Mūsu labākie
Dienu no dienas saule savu loku debesu jumā velk augstāk un augstāk,
vēju skrējiens top mierīgāks, lēnāks — tuvojas pavasaris un līdz ar to jauna
vasaras sporta sezona.
Interesanti tagad, stāvot jaunu cīņu priekšvakarā, pamest skatu atpakaļ
un atzīmēt, ko mūsu divīzijas vieglatlēti pagājušā vasarā spējuši sniegt kā
savu labāko.
Sāksim ar 100 m skrējienu. Šajā distancē labāko laiku — 12,1 sek. uz
rādīja mūsu vispusīgais sportists Jānis Ronis. Viņa visu laiku labākais snie
gums ir 11,9, ko viņš spējis 1944. g. Liepājā. Ronis ir vēl samērā jauns
gados, tādēļ pie rūpīga treniņa, labos apstākļos gaidāms, ka viņa rezultāti
vēl stipri uzlabosies. Otru labāko laiku 13,1 sek. sasniedzis Feldmanis, bet
trešo — 13,2 sek. Sokolovskis. Vēl zem 14 sek. 100 m veikuši Sauķitēns
13,3 un Bīleskalns 13,4.
Arī 200 m skrējienā labākais rezultāts — 26,4 pieder Ronim. Jāatzīmē,
ka šo distanci Ronis skrēja savā mūžā pirmo reizi. Otrs labākais laiks 27,2
pieder Graudam, trešais ir atkal Sokolovskis ar 27,6 sek., bet ceturtais Bī
leskalns ar 28,2 sek
400 m skrējienā par visiem pārāks ir bijis Grava ar laiku 60,7 sek. Viņa
skriešanas stils, technika un taktika jau pietiekami izkopta, un vienīgi treniņa
trūkums kavēja labāku rezultātu sasniegšanu. Otrs labākais bija Ronis 60,9
sek., Upenieks 63,8 sek., Spuntelis 64,7, Sokolovskis 64,8, Ritums 64,9,
Vuškāns 66,8 sek.
800 m skrējienā labākais vīrs atkal bija Grava ar 2:24,6 min., Brakmanis
2:26,0 min. un Tirziņš 2:26,1 min.
1500 m distancē labākais rezultāts 4:50,0 min. pieder Stiram, kas savās
labākās dienās veicis 4:32,0 (1937. g.). Viņam seko Tirziņš ar 4:57,2 min.
un Grava ar 4:59,0 min.
Ari 3000 m skrējienā labāko laiku 11:33,4 min. rādījis Stira. Otrs labākais
rezultāts pieder mūsu slēpēšanas meistaram Vilim Skrastiņam 11:45,0. Šis
sniegums gan ir krietni vājāks par viņa 1934. gadā Valmierā uzrādīto
9:56,8, bet jāņem vērā, ka Skrastiņš skrēja pēc ilgu gadu pārtraukuma un
bez treniņa. Pie tam viņam kaujās cauršautas plaušas, kas ļoti apgrūtina
elpošanu. Tiešām apbrīnojama ir Skrastiņa uzņēmība un neatlaidība, ka viņš
pie tādiem apstākļiem vēl piedalās sacīkstēs.
Augstlēkšanā kā labākos var atzīmēt Alincēviču un Lejēnu. Viņi abi vei
kuši 1,60 m. Aiz viņiem seko Donass ar 1,56 m, Titmanis 1,55 un Saulīte
ar 1,45 m.
Tāllēkšanā pagājušās sezonas labāko rezultātu 5,68 m sasniedzis Saulīte.
Viņš ir viens no mūsu nometnes labākiem basketbolistiem un vieglatlētikas
sportā savus spēkus izmēģinājis pirmo reizi. Tas nākotnē liek gaidīt no viņa
vēl jaukākus sniegumus. Otru labāko tālumu 5,55 m veicis Donass, bet
trešo 5,15 m Sokolovskis. Vēl pāri 5 m līnijai tikuši Sauķitēns ar 5,10 m
un Balodis — 5,07 m.
Arī trīssoļlēkšanā Saulītes uzrādītais rezultāts—11,04 m ir pagājušās se
zonas labākais. Viņam cieši ar 11,03 m seko Donass, bet Bogdanovs spējis
10,91 m.
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Lodes grūšanā tālu priekšā pārējiem ar jauku rezultātu — 14,89 m atro
das Latvijas rekordists svaru celšanā Kārlis Bīleskalns. Viņa sirdslieta ir
tomēr vieglatlētika. Žēl tikai, ka darba apstākļu dēļ (viņš ir nometnes 2. no
dalījuma virsseržants) viņš nemaz nevar nodoties treniņiem. Otru labāko
sasniegumu lodē 13,59 m uzrādīja Bergvalds, bet trešo — 13,28 m mūsu
šķēpmešanas rekordists Rūdolfs Circenis. Pāri 13 m līnijai tika arī Jasis
ar 13,11 m tālu grūdienu.
Šķēpa mešanā Latvijas meistara Circeņa sasniegtais rezultāts — 57,81 m
ir vismaz pāris klases labāks par pārējo sacensoņu sniegumiem. Tomēr arī šis
ievērojamais tālums ir tikai vāja atblāzma Circeņa īstajām spējām, jo viņa
labākie sasniegumi ir kādreizējais Latvijas rekords 66,75 m, un kādās treni
ņa pārbaudēs viņš spējis pat 73,67 m, kas nav bijis pa spēkam vēl nevienam
citam šķēpmetējam. Otrs labākais šķēpā ar 43,70 m bija Jasis, bet trešais
Krišs Briedis ar 40,37 m, kuŗš šķēpu rokā ņēmis pirmo reizi.
Diska mešanā pagājušās sezonas labāko sasniegumu uzrāda šķēpraidis
Circenis — 34,52 m. Viņa visu laiku labākais rezultāts diskā gan ir krietni
vērtīgāks 39,99 m, bet tagadējās spējas taču ļoti iespaido dzīves aptākļi un
treniņa iespēju trūkums. Otrā vietā diskā izvirzījās Ķencis, spējot veikt 34,20
m. Arī viņš kādreiz disku metis pāri 40 m līnijai, un ar savu labo techniku
viņš būtu izveidojies par vienu no mūsu labākiem diskoboliem, bet tagad
arī viņš ir kaŗa upuris, jo kaujā tam ievainota roka. Trešo it jauku sniegumu
reālizēja nometnes un divīzijas meistars Bīleskalns, sasniedzot 34,07 m.
Vēl pāri 30 m līnijai tika Tuvikans ar 33,92 m un Priede ar 33,08 m.
Soļošanā kā 3000 m tā arī 5000 m distancē nepārspēts palika jaunais,
bet daudzsološais soļotājs Cīrulis. Viņa uzrādītie laiki ir 17:08,5 un 31:43,8
min. Otrā vietā 3000 m ir Auziņš ar 17:18,1, bet trešajā Gaujers ar 17:58,5
min. 5000 m otrā vietā Vaļinieks ar 32:49,9 min.
Stafetes skrējienā pagājušā sezonā sacensības notika starp nometnes at
sevišķiem nodalījumiem un arī starp pulkiem. 4 x 100 m labāko rezultātu reā
lizēja 2. nodalījuma 1. vienība 51,3 sek., bet 6. pulka vienība uzrādīja
52,0 sek. Arī Olimpiskā stafetē 2. nodalījuma izlase spēja labāko rezultātu
4:15,7 min., bet tā paša nodalījuma A vienība sasniedza 4:21,6 min.
Nobeidzot šo apskatu, varam teikt, ka uzrādītie rezultāti visumā uzska
tāmi ja ne par pirmklasīgiem, tad tomēr par pietiekami labiem, jo jāņem
vērā, ka apstākļi, kādos tie sasniegti, ir ļoti tālu no normāliem. Kārtīgu
treniņu un masāžu, kā arī sporta apavu, tērpu un rīku trūkums, bet, galve
nokārt, sporta nodarbībām nepiemēroti mazais kaloriju skaits uzturā, bez
šaubām, ir galvenie iemesli, kas neļāva augstvērtīgākus sasniegumus reālizēt.
Sacensību izvešanai nebija arī piemērota vieglatlētikas laukuma ar skrejce
ļiem un lēkšanu un mešanu ierīcēm, bet tās nācās noturēt futbola laukumā,
vai pat vienkārši nometnē starp barakām. Tādēļ apsveicama ir sportistu uz
ņēmība un neatlaidība, ar kādu tie devās aizvadītās cīņās, un jācer, ka
priekšā stāvošā sezonā tas nebūs mainījies, kādēļ gaidīsim vēl jaukākas
cīnas un labākus rezultātus.”
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BASKETBOLS
Ja nometnē varējām skatīt skaisto un aizraujošo basketbola spēli, par to
pateicība pienācās šīs sporta nozares vadītājam Arnoldam Saulītem. Viņa
nopelns, ka nometnē iekārtoja basketbola laukumu; viņš pats bija visu grū
tāko darbu veicējs. Arī daudzi simti latv. kaŗavīru, diendienā strādājot, no
raka pakalni, lai ierīkotu terasveida skatītāju „tribīnes”, kuŗās uz dzelzs
„H” veida sliedēm bija sēdvietas 3000 skatītājiem. Sporta vadības grupas
sekretāra Laimoņa Lakkas techniskās zināšanas grozu konstrukcijā nodro
šināja nometnei starptautiska laukuma izmērus ar starptautiski atzītiem
grozu dēļu izmēriem gan augstumā, gan arī citādi.
Par grozu iekļūšanu nometnē „atbildīgie” bija Lundenas kaŗavīru nomet
nes „aviācijas grupa” ar Edmundu Šteinhardu vadībā, kuŗa izkala grozus
vietējā vācu smēdē pēc Saulītes meta un izmēriem, kas atbilda starptautis
kiem noteikumiem.
Saulītes vienība — Aviācijas grupa zibeņturnīra uzvarētāja
Basketbola zibeņturnīru rīkoja pēc 2-mīnusu sistēmas. Spēles ilgums 2 x 8
minūtes ar 4 minūšu pagarinājumu neizšķirta rezultāta gadījumā. Ja arī pēc
tam spēle paiktu neizšķirta, tad katra vienība met soda metienus.
Turnīrā piedalījās 6 vienības un tikai no otrā nodalījuma, jo nometnes
angļu vadība nedeva atļauju kustībai starp nodalījumiem. Spēles ritēja ļoti
saistīgi un sagādāja daudz aizraujošu mirkļu 3-5000 skatītāju saimei.
Pirmajā spēlē sastapās virsnieku vienība ar 6. pulka I bataljonu. Ar 8:6 p.
uzvarēja virsnieku piecinieks. Nākošie pretinieki bija aviācijas grupa un 5.
pulka III bataljons. Uzvarēja aviācijas grupa ar 16:2. Pēc tam sastapās abās
iepriekšējās spēlēs zaudējušās vienības. Ar 8:7 tālāku dalību turnīrā sev no
drošināja 6. pulka I bataljons, bet 5. pulka III bataljons ar 2 zaudētām spē
lēm no sacensībām izstājās.
Nākošie spēlēja virsnieki ar aviācijas grupu, pēdējiem uzvarot ar 14:8 p.
Tad cīnījās 1. p. II bat. ar 6. pulka II bataljonu, pēdējiem panākot vieglu
16:2 uzvaru. Visaugstāko rezultātu turnīrā panāca virsnieku vienība pret
1. p. II bataljonu — 3 2 : 0 .
Pēc tam satikās abas turnīra labākās vienības — aviācijas grupa un 6. p.
II bataljons. Ar 8:3 rezultātu uzvarēja aviācijas grupa. No tālākas dalības tur
nīrā 8. spēlē bija spiesta izstāties virsnieku vienība, jo pārsteidzoši ar 13:12
zaudēja 6. pulka I bataljonam.
Lai noskaidrotu fināla pretinieku aviācijas grupai, otrā pusfinālā sastapās
reizi zaudējušās vienības — 6. pulka I bataljons ar 6. pulka II bataljonu.
Ar 8:6 rezultātu finālā iekļuva 6. pl. II bataljons un aviācijas grupa.
Vienības spēlēja šādos sastāvos: aviācijas grupā — Saulīte, Blumbergs,
Šteinhards, Seskis, Zilneruks un Drillis. 6. pulka II bataljonā — Krūze, Kla
viers, Rītiņš, Ozoliņš, Svencis un Uztups.
Pirmajā spēlē 6. pulka II bataljons guva 14:7 uzvaru un turnīra uzvarē
tāju nācās noskaidrot papildus spēlē, kas tumsas dēļ bija jāatliek uz nākošo
dienu, 15. oktobri.
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Līdz pēdējai iespējai skatītāju pieblīvētā laukumā otrā finālspēlē abas
vienības spēlēja šādos sastāvos: aviācijas grupā — Saulīte, Blumbergs, Štein
hards, Seskis, Zilneruks un Drillis: 6. pulkā: Krūze, Klaviers, Rītiņš, Ozo
liņš, Svencis un Uztups.
Abas vienības sniedza techniski un taktiski skaistu cīņu. Seskis iemeta
pēdējo grozu, bet Šteinhards ar soda metienu rezultātu izlīdzināja 11 : 11, tā
arī beidzās spēles normālais laiks 2x13 min. Spēles pagarinājumā pēdējā
minūtē Saulītes tāls, bet pārdomāts metiens izšķīra uzvaru ar 14:12 aviāci
jas grupas labā.
20. oktobrī sākās 2. nodalījuma basketbola turnīrs, kuŗā piedalījās pavi
sam 6 vienības: 4. pulka IV btl., 5. pulka III btl., 6. pulka I btl., 6. Pulka
II btl., virsnieku vienība un zibeņturnīra uzvarētājs — aviācijas grupa. Vie
nības spēlēja katra ar katru 2 x 15 min. Spēles notika katru dienu, dodot
daudziem tūkstošiem skatītāju iespēju noskatīties aizrautīgo basketbola spēli.
Pirmajā spēlē 6. pulka II btl. ar 44 : 7 p. bija pārsvarā pār 4. pulka IV
btl.
Turnīra sensācija bija 6. pulka I btl. augstā 26 : 11 uzvara pār aviācijas
grupu. Uzvarētājiem visvairāk punktus (10) guva Priedītis. Aviācijas grupa
spēlēja bez Saulītes, kuŗš bija savainojis labās rokas īkšķi.
Virsnieku vienība spēlē pret 5. pulka III btl. guva uzvaru ar 19 : 16.
Spraigi risinājās nākošā spēle, sastopoties abiem zibeņturnīra finālistiem —
aviācijas grupai un 6. pulka II btl. Ar labu spēli 6. pulks guva 19 : 16 uz
varu. Turnīra turpinājumā 6. pulka II btl. viegli pieveica 5. pulka III btl. ar
24 : 9. Daudz sīvāka cīņa 6. pulkam bija pret virsnieku vienību. Pārsteidza
virsnieku vienības panākumi. Labākie vīri bija vltn. Krūka, ltn. Riekstiņš
un ltn. Vāvere. 6. pulks uzvarēja ar 31 : 8.
Virsnieki, savukārt, pieveica aviācijas grupu ar 28 : 15. Turnīra saistīgākā
un skaistākā spēle bija starp 6. pulka II btl. un 6. pulka I btl., kuŗa rindās
vairāki labi spēlētāji, kā: Karps, Priedītis un Juršēvics. Otrā puslaikā pārsvaru
panāca II btl. un uzvarēja ar 11 : 9, izvirzoties par 2. nodalījuma labāko
vienību, turnīra uzvarētāju.
Turnīra otrās vietas dēļ sastapās 6. pulka I btl. ar virsnieku vienību.
Pēc vienlīdzīgas spēles pirmā puslaikā 6. pulka I btl. otrā puslaikā guva
pelnītu 28 : 6 uzvaru, ierindojoties turnīra 2. vietā, atstājot virsnieku vie
nību trešā vietā.
Par ceturto vietu sīvu cīņu izcīnīja aviācijas grupa ar 4. pulka IV btl.
Sīvā, bet ne visai skaistā cīņa beidzās ar aviācijas grupas 32 : 22 uzvaru.
Galīgie rezultāti sekojoši: l v. — 6. pulka II btl., 2. v. — 6. pulka I
btl., 3. v. — virsnieku vienība, 4. v. — aviācijas grupa, 5. v. pulka III
btl. un 6. v. — 4. pulka IV btl.
„Īsie” pieveic „gaŗos”
Pirmo reizi 21. oktobrī 2. nodalījumā viesojās 1. nodalījuma basketbo
listu izlase, sacenšoties pret 2. nodalījuma izlasi. Lai gan sacīkšu laikā ne
pārtraukti lija un laukums bija kļuvis īsta „dubļu vanna”, sportisti no tā
nenobijās, bet cīnījās vēl sirsnīgāk nekā parasti. Lielu jautrību skatītājiem
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sagādāja brīži, kad kāds no spēlētājiem izstiepās visā slaidumā dubļu peļķē,
tā ka pieceļoties to pat māte vairs nevarētu pazīt.
1. nodalījuma izlasē bija iedalīts Vāvere, Riekstiņš, Ādamsons, Igenbergs
un Miezītis. 2. nod.: Karps, Krūze, Seskis, Šteinhards un Rūtiņš.
Līdz puslaika beigām „gaŗie” (1. nod. komanda) guva 19 : 14 vadību.
Otrā puslaikā rezultāts ātri kāpa, un kad 1. nodalījums veda ar 31 : 20, visi
bija pārliecināti par „gaŗo” uzvaru. Tomēr „īso” vienība, beigu svilpei atska
not, guva laimīgu 35 : 33 uzvaru. Spēli tiesāja Saulīte, kuŗš savainotās rokas
dēļ pats nevarēja spēlēt līdzi 2. nodalījuma izlasē.
Starptautiskās sacīkstes
Pirmās plašās starptautiskās sacīkstes basketbolā notika 1. novembrī no
metnes 2. nodalījuma laukumā. Piedalījās 4 vienības — divas latviešu un
pa vienai no igauņiem un lietuviešiem. Igauņu un lietuviešu basketbolisti sa
censībās piedalījās pirmo reizi un to spējas nebija zināmas, tādēļ visi ar
interesi gaidīja, ko tās rādīs. Sacīkstēs noskaidrojās, ka igauņiem un arī
lietuviešiem samērā labas vienības, bet mūsējo „klasi” tās vēl neaizsniedza.
Sacensības ritēja saistīgi, un kuplā skaitā sanākušie skatītāji ar aizrautību
un skaļiem piekrišanas saucieniem dzīvoja līdzi sportistu jaukajiem sniegu
miem. Tiešām, tas bija īsti augstas klases basketbols, ko turnīrā demonstrēja
dalībnieces vienības. Sevišķi jauku spēli rādīja turnīra uzvarētājs — 2. no
dalījuma vienība, bet arī 1. nodalījuma un lietuvju, kā arī igauņu vienība
spēlēja atzīstami labi.
2. nodalījums — igauņi 21 : 7. — Pēc izlozes pirmajā spēlē sastapās 2.
nodalījuma un igauņu vienības. 2. nodalījuma sastāvā bija Saulīte, Krūze.
Rūtiņš, Šteinhards, Ozoliņš un Svencis. Ar beigu svilpi pēc „briljantas”
visu 2. nodalījuma spēlētāju saspēles panāca beigu rezultātu 21 : 7. Sa
cīksti labi vadīja Igenbergs un lietuvietis Butkevičus.
1. nodalījums — lietuvieši 22 : 6. 1. nod.: Ādamsons, Lejēns, Pučurs,
Vāvere, Miezītis.
Otrā puslaikā arvien vairāk dominēja latvieši, un beigās 1. nodalījums
panāca 22 : 6 uzvaru. Kā labi un uzmanīgi tiesneši darbojās vltn. Krūka un
igaunis Talaps.
Lietuvieši — igauņi 25 : 20. Abas reizi zaudējušās vienības savā starpā
izcīnīja turnīra „karstāko” cīņu, ko beigās sev par labu izšķīra ātrākie lie
tuvieši. Viņiem arī labi veicās ar grozu gūšanu, jo no igauņiem vienīgi
Aedmā meta labi. Pirmais puslaiks beidzās 13 : 7 lietuviešu labā. Taču
beigās igauņiem pietrūka izturības un arī laimes, un tā lietuvji guva 25 : 20
punktu uzvaru.
2. nodalījums — 1. nodalījums 32 : 14. — Finālā abas nezaudējušās vie
nības spēlēja iepriekšējos sastāvos. Pirmā puslaikā cīņa ritēja sevišķi sīvi
par katru punktu, un sākumā veda 1. nodalījums Otrā puslaikā aina strauji
mainījās — 2. nodalījums apspēlēja savus pretiniekus ar 32 : 14 uzvaru.
Punktus uzvarētājiem guva Rūtiņš un Saulīte ik pa 8, Šteihards 7, Karps 7
un Krūze 2. Zaudētājiem labākie vīri bija Lejēns, Ādamsons un ltn. Vāvere.
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Basketbola zibeņturnīrs
Zibeņturnirs nodalījumu starpā notika 7. novembrī, startējot no katra no
dalījuma pa divām vienībām, 3. nodalījumu pārstāvot vienai igauņu un vie
nai lietuviešu vienībai. Turnīrs risinājās pēc vienmīnusa sistēmas ar spēles
ilgumu 2 x 1 0 min.
Pēc izlozes pirmajā spēlē sastapās igauņu vienība ar 1. nod. B vienību.
Igauņi bija pārāki laukumā un uzvarēja pelnīti ar 11 : 7. Sekojošā spēle nesa
turnīra pirmo pārsteigumu, jo 2. nod. B vienība pieveica spēcīgo lietuviešu
piecinieku. Pirmajā puslaikā gan lietuvji tika 8 : 4 punktu vadībā, taču otrā
spēles daļā 2. B prata rezultātu izlīdzināt un beidzot pat panākt skaistu
15 : 10 uzvaru.
Otrs pārsteigums gadījās trešajā spēlē, kuŗā igauņu vienība pieveica
favorītu — 2. nodalījuma A vienību ar 10 : 9 p. Ar šo uzvaru igauņu vie
nība ieguva tiesības spēlēt finālā.
Otrā pusfinālā 1. nod. A vienībai negaidīti sīkstu pretestību rādīja 2. nod.
B piecinieks, puslaikā ejot ar 8 : 8 rezultātu. Taču otrās 10 minūtēs, galve
nokārt ar gaŗā Igenberga metieniem, 1. A uzvarēja ar 23 : 16.
Finālā cīnījās igauņu vienība pret 1. nodalījuma A izlasi. Sākumā 1. A
tika 6 : 0 vadībā, bet to igauņi samazināja līdz puslaika beigām uz 6 : 4. 3
minūtes pirms spēles beigām igauņi pat nokļuva vadībā ar 14 : 13. Taču
beigās Ādamsons atkal noveda savu vienību vadībā ar 15 : 14, kā arī bei
dzās saistīgā spēle. Tā uzvarētājs zibeņturnīrā kļuva 1. nod. A piecinieks.
Rudens turnīrs basketbolā
Svētdien, 11. novembrī, sākās starptautiskais rudens turnīrs basketbolā,
kuŗā no katra nodalījuma piedalījās divas vienības. Turnīrā vienības sa
centās katra ar katru. Spēles ilgums 2 x 20 minūtes.
Pirmajā spēlē 2. nodalījuma A vienība pieveica zibeņturnīra uzvarētāju
1. nodalījuma A vienību ar 34 : 22 (13 : 14). Spēles sākumā 1. A tika vadībā
ar 6 : 0, taču ar Saulītes un Rūtiņa metieniem 2. A drīz savus pretiniekus
panāca un puslaikā 1. A vairs tikai vienu punktu priekšā. Otrā puslaikā 2. A,
labi saspēlējoties, panāca uzvaru ar 34 : 22.
Uzvarētājos labi sapratās uzbrucēji Saulīte, Ozoliņš un Rūtiņš. Aizsardzī
bā, kā parasti, jauki spēlēja Krūze, kuŗam blakus Ķikaca savā pirmajā de
bijā izlases sastāvā.
Otrā cīņā igauņu vienība pieveica 2. B piecinieku ar 26 : 16. Pēdējā spē
lē gadījās pārsteigums, jo 1. B vienība spēja pieveikt spēcīgo lietuviešu vie
nību ar 33 : 27 p. Pēc panākuma spēles pirmajā posmā, kas beidzās ar 14 : 7
lietuviešu labā, viņu sadarbība mainījās otrā puslaikā, ko izmantoja 1. B un
ar veiksmīgiem metieniem panāca uzvaru.
Par turnīra tālāko norisi un beigām, diemžēl, nav ziņu. Cik atmiņā palicis,
turnīrs palika nepabeigts, jo sporta spēles pārtrauca aukstais laiks un kaloriju
trūkums. Ilgi ar tukšu vēderu skriet nevar. Ka vēders bija tukšs, liecina
fakts, ka lielākā daļa sportistu „uz vietu, kur pat ķeizars kājām iet”, gāja
tikai reizi nedēļā, un „Lielais Rūdis” pat tikai reizi pa divām nedēļām.
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Bijām vai labi atsākuši ziemas guļu, kad nometnes sporta vadība aicināja
un pavēlēja spēlēt tikai basketbolu. Nometnes angļu vadība bija iekārtojusi
basketbola laukumu nometnes angļu personālam, un, lai parādītu viņiem
basketbola spēli, sacentās 1. nodalījuma sastādītā ar 2. nodalījuma izlasi.
Spēle notika 1945. gada 16. decembrī ārpus nometnes dzeloņstiepļu žogiem
iekārtotajā laukumā. Spēle risinājās neierastos un grūtos apstākļos, kas ne
labvēlīgi atsaucās uz tās gaitu. Iemetienus stipri traucēja īpatnējā grozu
konstrukcija, to nepareizais augstums, un no spēlētājiem daudz izturības
prasīja neierastais lielais laukums. Atsalusi zemes virskārta padarīja lauku
mu mīkstu un slidenu. Vieglāka kustības brīvība bija, spēlējot basām kājām,
kas tomēr spēlētājiem uzlika vēl lielāku slodzi. Saulītes veiksmīgs metiens pa
nāca 2. nodalījuma laimīgu 18 : 16 uzvaru. Kaut spēle nebija augstas kva
litātes, šķita, ka skatītājus — angļu kaŗavīrus, kas bija ieradušies kuplā
skaitā, redzētais apmierināja.
ŠACHS
Kuplajai Lundenas - Putlosas šachistu saimei sastopoties, Cēdelgemas pir
majās dienās jau tika steidzīgi noorganizētas vairākas sacensības. Vispirms,
pieņemot Cēdelgemas nometnes vācu šachistu uzaicinājumu, latviešu sastā
dītā vienība spēlēja pie 5 galdiņiem pret vāciešiem, uzvarot ar 5 : 0. Nāko
šajā dienā notika revanšs. Latvieši spēlēja citā, vājākā sastāvā un atkal uz
varēja 41/2 : 1/2. Vācieši, kuŗu spēlētāji bija tikai virsnieki, pēc spēlēm iztei
cās, ka esot vēl par vājiem, lai stātos pretī latviešiem.
Interesants sarīkojums bija virsnieku un kareivju sacensība pie 10 galdi
ņiem, ik pa 2 partijām. Kareivji uzvarēja it pārliecinoši 141/2 : 51/2.
Nākošais sarīkojums bija vienību sacensības. Sporta vadītāji gādāja, lai
vienības saņemtu atļauju atstāt savus novietojumus. Pirmajā spēlē 2. nod.
uzvarēja 1. nod. ar 61/2 : 31/2,galdiņu secībā Ozols uzvarēja L. Bērziņu,
Zemgalis ar Teteri spēlēja neizšķirti un Bērziņš uzvarēja Paipali.
Otrā spēlē 2. nodalījums pieveica 3. nodalījuma igauņu un lietuviešu
sastādīto ar 91/2 : 1/2.
Šacha draugi ar prieku dzirdēja vēsti, ka ievērojamais Latvijas valsts
vienības šachists vltn. Kārlis Ozols pēc Neuengammas nometnē pavadīta
jiem mēnešiem Cēdelgemā pārņēmis nometnes šacha dzīves vadību. 12. sep
tembrī vltn. K. Ozols devās simultānspēlē pret 35 šachistiem. Pēc sīvas 7
stundu cīņas viņš sasniedza šādus rezultātus: 24 uzvaras, 6 zaudējumus un
5 neizšķirtas spēles (76%). Ozolu uzvarēja Rozītis, Kleinhofs, Lemežs, Be
ļavskis, ltn. Krēsliņš un L. Kāpostiņš. Neizšķirti spēlēja Lakka, Šmits, Zilu
zis, Mastiņš un Paulis Bērziņš.
Pateicoties šachistu rosmei, izdevās sagādāt slaižu dēli, ar kuŗa palīdzību
vltn. K. Ozols sāka lasīt lekcijas par šacha spēli. Lekcijas tika sadalītas
2 ciklos: A - cikls iesācējiem, kas nemaz vai arī ļoti maz pārzināja šacha
teoriju, un B - cikls šachistiem, kam bija jau zināmas priekšzināšanas.
Lai pareizi sadalītu šachistus pēc viņu spējām, noorganizēti kvalifikācijas
turnīri A, B un C klasēs. Sevišķi kupls bija dalībnieku skaits C klasē, kuŗā
sacentās 124 šachisti. Uzvarēja Liepa un Jansons, tad sekoja Trucis, Zie
diņš, Klaviers u. c.
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B klasi sadalīja 2 grupās, katrā pa 8 dalībniekiem. 1. grupā uzvarēja
Kārkliņš 2 .- 3. v. L. Bērziņš un Kleinhofs, 4. - 5. v. P. Bērziņš un Erps.
2. grupā labākais bija Lemežs, 2. v. Roze, 3. v. Kovaļenko, 4. v. Lasis.
Minētie šachisti saņēma tiesības turpmāk spēlēt A klasē, kuŗā vēl kvalifi
cējās virsnieku turnīra uzvarētājs Ozols, leitnanti Cīrulis, Kalniņš, Odiņš.
Bankins, Virkovskis un vltn. Kārkliņš. Pavisam A klasē sacentās 18 šachisti;
bez minētajiem vēl spēlēja Zemgalis un Bērzzariņš.
Svētdien, 7. oktobrī, notika pirmās ātrspēles turnīrs. Spraigās 3,5 stundu
cīņas beidzās šā: 1. v. E. Zemgalis ar 18,5 (no 19 punktiem), 2. v. Kārkliņš
16 p., 3. v. vltn. K. Ozols 15,5 un 4. v. Priedītis 15 p.
E. Zemgalis izcīnīja simultānspēli pret plkv. Januma pulka 21 šachistu.
Kaut arī sākumā likās, ka janumieši smagi zaudēs, tie tomēr savas pozicijas
uzlaboja un sasniedza it pieņemamu rezultātu, zaudējot 16, uzvarot 4 (Ieviņš,
Polis, Blaus, Radziņš) un viena neizšķirta (Ziediņš).
1. nodalījuma šacha meistars ltn. Baumanis
Pirmā nodalījuma meistarības turnīrā uzvaru sev nodrošināja ltn. Bau
manis ar 9 punktiem 11 spēlēs. Sekoja vltn. Kalds, vltn. Krēsliņš un Bištē
viņš ar 7 punktiem, Paipalis un Brants ar 6,5, Teteris 5,5. Zināms pārstei
gums turnīrā bija Tetera neveiksme, tāpat Bērziņa un Ziluša neveiksmīgā
spēle. Ltn. Baumanis, uzvarot turnīrā, pierādīja sevi par nosvērtu un apdo
mīgu šacha spēles pratēju.
Pulku vienību sacensības
sākās svētdien, 23. oktobrī, kad turnīra pirmajā kārtā satikās 6. pulks ar
7. pulku. Pārliecinošu uzvaru ar 8 : 2 punktiem guva 6. pulks, kas arī
uzskatāms par turnīra favorītu. Pulku vienību turnīrā, kā jau bija pare
dzams, uzvarēja 6. pulks ar 55,5 punktiem. Otrā vietā igauņu pulks ar 37. p.,
3. vietā Januma pulks 34 p. un 4. vietā 1. pulks ar 33 p.
6. pulka vienība — Ozols, Zemgalis, Bērzzariņš, Kārkliņš, Erps, P. Bēr
ziņš, Odiņš, Roze, Kalniņš un Jurkovskis — bija veselu klasi pārāka pār
citām. Pie pirmajiem 8 galdiņiem individuāli labākos panākumus viscaur
rādīja 6. pulka šachisti, P. Bērziņš pie 6. galdiņa sasniedza pat 100%.
Turnīrs par spīti piemērotu telpu trūkumam un dzeloņstiepļu izraisītajiem
šķēršļiem noritēja disciplīnēti, par ko gādāja šacha vadītājs K. Ozols.
K. Ozols un E. Kārkliņš 2. nodalījuma šacha meistarības uzvarētāji
Pēc saistīgām cīņām beidzās 2. nodalījuma A grupas šacha turnīra fināls.
Turnīra pēdējās kārtas nesa arī vairākus pārsteigumus. Labi spēlējošais
Zemgalis negaidīti zaudēja E. Kārkliņam. Zaudētā stāvoklī Kārkliņš ziedoja
figūru, bet Zemgalis pārsteidzīgi ziedojumu atraidīja un galā vēl zaudēja. Ne
izšķirti beidzās Ozola - Zemgaļa un Zemgaļa - Lemeša partijas. Pārsteigumu
sagādāja arī Bērzzariņa - Ozola partija. Atklātnē Ozols ieguva uzvarētu
poziciju un kvalitāti, bet tālāk, spēlējot pavirši, deva Bērzzariņam iespēju
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gūt pretspēli. Vēl pēc kāda kļūdaina Ozola viciena Bērzzariņš beigu spēlē
partiju uzvarēja. Tā turnīra priekšgalā izvirzījās E. Kārkliņš bez zaudējuma,
bet ar vienu neizšķirtu spēli pret Bērzzariņu.
Turnīra pēdējai kārtai, kuŗā satikās Ozols ar Kārkliņu, vajadzēja izšķirt
turnīra uzvarētāju. Negaidīti vieglu uzvaru guva Ozols, pieteicot matu jau
18 vilcienos.
Turnīra gala rezultāti: 1. un 2. vietu dalīja Ozols un E. Kārkliņš ar 14,5
punktiem, 3. v. Zemgalis ar 14 p., 4. v. Bērzzariņš — 12,5 p.
Latviešu divīzijas meistarības izcīņa
8. novembrī sākās latviešu divīzijas meistarības turnīrs, apvienots ar visas
nometnes meistarības izcīņu, un tajā bez 9 latviešu šachistiem piedalījās arī
3 labākie igauņu šachisti.
Pēc spraigām cīņām, kas beidzās 13. decembrī, divīzijas meistara titulu
ieguva Elmārs Zemgalis ar 10 punktiem no iespējamiem 11, spēlējot neizšķirti
pret Blumbergu un Teteri. Otrā vietā K. Ozols ar 8,5, trešajā Kārkliņš ar
8 punktiem. 4. vietā Teteris, ar 7,5 punktiem
J. Rāceņa balva
Latvijas vicekonsuls Beļģijā Rācenis bija ziedojis nometnes šachistiem
vērtīgu ceļojošu balvu — šacha pulksteni. Tas, protams, bija liels un priecīgs
pārsteigums šachistu saimei un izraisīja spraigas cīņas, balvu izcīnot. Uzva
rēja un balvu ieguva K. Ozols ar 8,5 punktiem (no 9). Sekoja Stira un
Teteris ar 6,5 p. un Millers ar 5 p.
1946. g. 12. martā Cēdelgemas nometnē ieradās pats balvas dāvātājs
v-konsuls Rācenis, pasniedzot balvu uzvarētājam. Vicekonsuls uzrunāja kaŗa
vīru - šachistu saimi, aprādot, ka šachisti ar savu kluso darbu nometnē
līdzējuši stiprināt kaŗavīru morāli. Vicekonsuls vēlēja arī turpmāk palikt
uzticīgiem karaliskajai spēlei un paust pasaulē latviešu šachistu labo slavu.
GALDA TENISS
Nometnes 2. nodalījumā novembrī darbību uzsāka galda tenisisti. Vis
pirms spēlēja galda tenisa klasifikācijas turnīru pēc 2 mīnusu sistēmas. No
65 dalībniekiem labākos panākumus guva no 6. pulka A. Priede un A.
Seskis, bet no 5. pulka V. Akmeņkalns un A. Gailītis.
Nākošais lielākais notikums bija sacensības starp nodalījumiem; ikvienu
nodalījumu reprezentēja 20 dalībnieki. Ceturtā piedalījās virsnieku vienība,
kas pirmajā spēļu kārtā pieveica favorītus 2. nodalījumu ar 6 : 4 .
Lielu interesi radīja starptautiskās sacensības, kuŗās no 3. nodalījuma
piedalījās igauņi un lietuvieši.
Pirmā sacensība risinājās starp 2. nodalījuma izlasi un 3. nodalījuma
vienību, kas komplektējās no 2 lietuviešiem un 1 igauņa. Sacensības izvērtās
ļoti intriģējošas, jo abu vienību spēku samērs izrādījās līdzvērtīgs. Galā
ar 5 : 4 rezultātu uzvaru izcīnīja latvieši. Par izcilu galda tenisistu atestējās
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lietuvietis Petkus, kuŗš nezaudēja nevienu spēli. 2. nodalījumu reprezen
tēja Akmeņkalns, Seskis un Priede, bet 3. nodalījumu lietuvji Petkus un Kolis
un igaunis Leps.
Pirmajā spēlē Petkus pieveica Sesku 1:0 3. nodalījuma labā. Otrā cīņā
Priede uzvarēja Koli un panāca 1 : 1 rezultātu. Akmeņkalns, uzvarot Lepu,
noveda 2. nodalījumu vadībā ar 2 : 1, bet Petkus pieveica Priedi un stā
voklis atkal neizšķirts — 2 : 2 . Sīva cīņa bija starp Akmeņkalnu un Koli, —
rezultāts 3 : 2 latviešu labā. Ne mazāk spraigā sacensībā 3. nodalījums
panāca 3 : 3, jo Seskis zaudēja Lepam. Tad sacentās abu vienību dižvīri —
Akmeņkalns ar Petku. Savu pārākumu pierādīja Petkus un panāca 4 : 3
punktu stāvokli 3. nodalījuma labā. Nākošajā spēlē Seskis pierādīja, ka ar
labu gribu arī viņš var uzvarēt, un izcīnīja 4 : 4 p. Pēdējai spēlei nu bija
jāizšķiŗ, kuŗa vienība uzvarēs Priedes lielākajai rutīnai Leps nevarēja pre
toties un zaudēja. Tā laimīgu uzvaru panāca 2. nodalījums.
Viss likās labākajā kārtībā, bet . . . izbeidzās bumbiņu krājums, un arī
galda tenisisti aizgāja „bezdarbniekos” un ziemas guļā.
SVARU CELŠANA
Visu rudens sezonu mūsu spēka vīri pavadīja rūpīgos treniņos. Tos vadīja
Latvijas meistars Aleksandrs Ozoliņš un viņam liels palīgs, cik atļāva
dienesta pienākumi, bija Latvijas meistars pussmagā svarā Kārlis Bīleskalns.
Ka tiešām veikts sekmīgs darbs treniņos, pierādīja sacensības svaru celšanā
starp 1. nodalījumu un 2. nodalījumu. Tajās piedalījās ne tikvien agrākie
šī sporta veida cienītāji, bet arī daudzi iesācēji, un jāsaka, — labi sagata
voti.
Sacensības notika 25. novembrī. Pārāki izrādījās 2. nodalījuma svaru
cēlēji. Liels un neatsveŗams balsts 2. nodalījumam bija Latvijas meistars
Bīleskalns, kas kopā ar Ozoliņu rādīja labākos sasniegumus un arī labāko
techniku. Labu celšanas techniku demonstrēja pazīstamais vingrotājs un
vieglatlēts Jānis Ronis. 1. nodalījumā labākie vīri bija Rudzītis un Tūte.
Sacensību techniskie rezultāti: — Spalvas svarā 1. v. Rudzītis (1. nod.),
2. v. Zavoloko (2. nod.). Vieglā svarā 1. v. Ozoliņš (2. nod.), 2. v, Tūte
(1. no.). Vidējā svarā 1. v. Ronis (2. nod.), 2. v. Eglītis (1. nod.). Pussma
gā svarā 1. v. Jozovskis (2. nod.), 2. v. Šulcs (1. nod.). Tā kā abu kopsumma
iznāca vienāda, cīņā pirmās vietas dēļ Jozovskis uzgrūda 92,5 un arī uz
varu. Smagā svarā 1. v. Bīleskalns (2. nod.), 2. v. Austrums (1. nod.).
Austrums savainoja roku un no sacensībām bija spiests izstāties.
Kopsummā 2. nodalījums uzvarēja ar 1137,5 kg pret 957 kg 1. nodalī
jumam. Visumā sacensības ritēja spraigi un interesanti, un pilnā skatītāju
zāle labākajiem neskopojās ar aplausiem.
Divīzijas meistarsacīkstes
Otrs svaru cēlēju sarīkojums nometnē bija divīzijas meistarsacīkstes, kuŗās
piedalījās 11 sportisti. Nepilna mēneša laikā pēc pirmā sarīkojuma lielākā
daļa izrādījās savās spējās vēl progresējusi un rādīja tiešām jaukus snie
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gurnus. Tā meistars Ozoliņš sava snigeuma kopsvaru uzlaboja par 2 kg,
Tūte par 1,9 kg, Eglītis par 24 kg un mūsu rekordists Bīleskalns par 6 kg.
Divīzijas meistartitulus izcīnīja: Spalvas svarā — 1. v. Zavoloko, 2. v.
Rudzītis. Drošais meistara tituls Rudzītim aizgāja secen, jo raušanā viņš
trijās reizēs neveica sākuma svaru un tā palika šajā disciplīnā bez atzī
mes. Vieglā svarā — 1. v. Ozoliņš, 2. v. Tūte, 3. v. Stachovskis. Vidējā
svarā — 1. v. Ronis, 2. v. Eglītis, 3. v. Apsītis. Pussmagā svarā — 1. v.
Šulcs, 2. v. Jozovskis. Smagā svarā — 1. v. Bīleskalns.
Sacensības notika 2. nodalījuma teātŗa barakā, kas bija skatītāju pārpil
dīta. Pēc sacensībām jaunajiem divīzijas meistariem sporta vadītājs vltn.
Krūka izsniedza balvas un diplomus.
GRIEĶU - ROMIEŠU CIŅA
Kaut arī nometnes lauzēji visu rudens sezonu aizvadīja rūpīgos treniņos, tie
publikas priekšā pirmo un arī vienīgo reizi stājās tikai 1946. gada 9. janvārī,
kad 2. nodalījuma teātŗa barakā 10 stipri, muskuļoti zēni stāvēja parādē skatī
tāju pilnās barakas skatuvē un pēc tam demonstrēja patiešām jaukas cīņas ilgi
neskatītajā laušanās sportā. Lai gan netika izcīnīts ne meistara gods, ne arī
aizstāvēta atsevišķa nodalījuma slava, tomēr dalībnieki lauzās tik sparīgi un
aizrautīgi, ka brīžam mazā skatuve līgojās vien, un bailīgākie skatītāji; jau
meta skatienus uz barakas durvīm, — sak' ka tik nesagāž vēl visu baraku . . .
Tomēr tik tālu nenonāca, un visas cīņas noritēja korrekti un bez starpgadīju
miem.
Spalvas svarā cīnījās Tope ar Vilčuku. Jau stāvcīņā izpaudās neliels Topes
pārākums, un viņš pēc 3 min. un 20 sek. spēkošanās arī apvēla augumā ma
zāko Vilčuku uz pleciem.
Vieglā svarā spēkojās Toms ar Sauleviču. Abi pretinieki kā spēkos, tā arī
technikā likās vienlīdzīgi, bet aktīvāks un paņēmienos bagātāks bija Toms,
kuŗš arī izcīnīja pelnītu uzvaru pēc punktiem.
Pusvidējā svarā panākumiem bagātu un techniski jauku cīņu nodemonstrēja
Arājs. Viņa pretiniekam Alksnim nebija „liela teikšana” un pēc 3 minūtēm un
14 sek. abi viņa pleci bija piespiesti paklājam.
Vidējā svarā „čempions” Briedis ar Amatnieku cīnījās sīvi jo sīvi, līdz
pēc 4 min. un 50 sek. pasīvākais Briedis tomēr piespieda slaidā un veiklā
Amatnieka plecus paklājam.
Smagā svarā risinājās skaļa un trokšņaina cīņa starp 1. un 2. noda
lījuma „policijas čempioniem”. Kuplā skaitā no abiem nodalījumiem
sanākušie darba kollēgas, protams, neskopojās atbalstīt katrs savu favorītu ar
uzmundrinājuma saucieniem. Pirmā nodalījuma reprezentants Pētersons bija
kā augumā, tā arī svarā un laušanās technikā pārāks un jau pēc 2 min. un
53 sek. nogāza 2. nodalījuma stiprāko policistu Kalderovski uz pleciem.
Pēdējā pārī Arājs ar Tomu nodemonstrēja brīvo amerikāņu cīņu. Jāsaka,
ka tieši šī sacensība aizrāva skatītājus visvairāk, jo abi pretinieki neskopo
jās ar dažādiem paņēmieniem. Nelsoniem un pusnelsoniem sekoja suflesi,
tilti, roku un kāju laušana un vilkšana, jo brīvā amerikāņu cīņā arī tādas
atļautas. Arājs savu pretinieku Tomu izlauzīja un izmētāja visvisādi, bet tā
kā cīņa bija tikai demostrējums, tad uzvara netika piešķirta.
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BOKSS
Nometnes sporta vadībai izdevās no angļu nometnes pārvaldes sa
ņemt boksa cimdus, kas sagādāja lielu prieku kā sporta aktīviem dalībnie
kiem, tā arī daudziem tūkstošiem skatītāju. Nebija ilgi jāgaida līdz nomet
nes bokseŗi nāca atklātībā ar saviem treniņu rezultātiem.
2. nodalījuma basketbola laukumā iekārtotajā ringā 13. oktobrī cīņās
devās 1. nodalījums pret 2. nodalījumu. Cīņas ilga 3 reizes pa divi minū
tēm, un no katra nodalījuma piedalījās 8 labākie bokseŗi. 1. nodalījuma
vīri demonstrēja lielisku technisko gatavību, kas neapšaubāmi bija cītīgu
un ilgāku sistēmatisku treniņu sekas, bet 2. nodalījuma pārstāvji 1. noda
lījuma vīru technikai lika pretī lielāku izturību, sīkstumu un gribu uz
varēt.
1. pārī sastapās Vasiljevs ar Streņģi (pirmie minēti 1. nodalījuma bakseŗi).
Vasiljevs visos trīs gājienos bija noteiktā pārsvarā un uzvarēja pelnīti pēc
punktiem. Stāvoklis 2 : 0 1 . nodalījuma labā. 2. pārī Fomins cīnījās pret
Šnitko. Jau pirmajā un 2. gājienā Fomins salasīja tik daudz punktu, ka
uzvara tam pilnīgi nodrošināta. Punkti 4 : 0. 3. pāris: Puķe — Gulbis.
1. gājienā sirdīgi uzbruka Gulbis un panāca redzamu punktu pārsvaru, bet
2. un 3. gājienā viņam pietrūka izturības, un techniski pārākais Puķe ar
spēcīgiem sitieniem beidza cīņu savā labā. 1. nodalījums veda jau ar 6 : 0.
4. pārī Tilibs — Niklass. Visos gājienos noteiktā pārsvarā bija Tilibs, kuŗš
guva augstu punktu uzvaru. Stāvoklis 8 : 0 1 . nodalījuma labā.
5. pārī Sīlis — Zvejnieks. Labāku stilu rādīja Zvejnieks un panāca 2.
nodalījumam pirmo uzvaru. 6. pārī Bušs — Zarinka. Techniski labāks bija
1. nodalījuma Bušs, bet lielāku cīņas sparu un izturību rādīja Zarinka,
kuŗš arī nokausēja savu pretinieku un uzvarēja pēc punktiem. Stāvoklis nu
vairs tikai 8 : 4 1 . nodalījuma labā. 7. pārī interesantu cīņu rādīja Vecum
nieks un, izpunktējot Katovski, nodrošināja galīgo uzvaru 1. nodalījumam
— 10 : 4. 8. pārī Brikmanis bija vājš pretinieks pazīstamajam Latvijas pel
dēšanas rekordistam Ozolcelmam, kuŗš sekmīgi nodevās arī boksa sportam.
Jau 1. gājienā Ozolcelma pārsvars bija tik liels, ka Brikmanis pēc vairāku
spēcīgu sitienu saņemšanas cīņu uzdeva
Ar to 1. nodalījums izcīnīja uzvaru ar 10 : 6. Cīņās ar lielu aizrautību
noraudzījās ap 2000 skatītāju, kas neskopojās ne ar piekrišanas saucieniem.
ne arī ar labi domāietm padomiem. Bezpartejiski tiesneši bija igauņi no
nometnes 3. nodalījuma.
Tikai nedēļu pēc sacensībām ar 1. nodalījumu jau atkal cīņā gāja 2.
nodalījuma bokseŗi. Šoreiz internā sarīkojumā 20. oktobrī sacentās 6 pāŗi
2. nodalījuma boksētāju. Cīņas bija pulcējušas vairāk nekā 1000 skatītāju,
un tajās noraudzījās arī nometnes 2. nodalījuma komandants maj. Balodis
un 1. divīzijas sporta vadītājs vltn. Krūka
Sacensoņi savās spējās bija ļoti līdzīgi, un visas cīņas beidzās ar punktu
uzvarām. Ringa tiesnesis bija Ozolcelms.
1. pārī augumā mazākais Francis neatlaidīgi uzbruka un ar labāku
technisko gatavību un spēcīgākiem sitieniem izpunktēja Strenģi. 2. pārī sa
stapās Gulbis ar Cekuli. Pārāks, sevišķi otrā gājienā, bija Gulbis, un tiesneši
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viņam piešķīra uzvaru. 3. pārī Vaskis, jau Latvijā pazīstams bokseris, cīnījās
ar Niklasu. Abi apmainījās spēcīgiem sitieniem un bieži sagāja „klinčā”.
Ar nelielu punktu starpību uzvarēja Vaskis.
4. pārī strauju un spraigu cīņu absolvēja Bekšs un Ērglis. Abiem vēl
krietni jāslīpējas techniskā ziņā, bet, netrūkstot izturībai un spēcīgiem sitie
niem, tie sniedza interesantu spēkošanos, kuŗā ar nedaudz punktu pārsvaru
uzvarēja Bekšs.
5. pārī Zvejnieks pieveica Katovski. Fiziski spēcīgāks un labāku techniku,
Zvejnieks savu pārākumu sevišķi izpauda 3. gājienā. 6. pārī sastapās Vītols
ar Ozolu. Uzbruka Vītols, bet Ozols labi sedzās un pārgāja arī pretuz
brukumos. Precīzāks sitienos tomēr bija Vītols un, gūstot punktu pēc
punkta, galā arī uzvarēja.
Lielu jautrību skatītājiem sagādāja sacīkšu piedeva — bokss ar aizsietām
acīm kā cīnītājiem, tā arī tiesnesim. Tā nu skatītājiem par lielu prieku
atgadījās, ka tiesnesis cīnījās gan ar vienu, gan otru, gan ar abiem cīnītājiem
reizē, saņemdams diezgan krietnu svētību.
Šis pagaŗais pārskats arī vēl nav pilnīgs, jo pie sporta nodarbībām būtu
jāpieskaita arī internās un starptautiskās sacensības bridžā. Bija arī vēl
citas sporta nodarbības, un ziemā notika pat sporta instruktoru sagatavoša
nas kursi. Tāpat nepieminēta palikusi rīta vingrošana, kuŗu visai gūstekņu
saimei (kā obligātu) uzspieda angļu nometnes vadība. Šie „vingrošanas svētki”
gan nekad nespēja gūt nometnes dalībnieku atsaucību, kā jau noticis ar
visiem uzspiestiem darbiem un pienākumiem.
Tāpat A. Saulītes pārskatā nav uzsvērta virsnieku un zemāko dienesta
pakāpju viengabalainība sporta nodarbībās. Tas viss bija ar neiedomājamu
audzināšanas nozīmi, kad priekšnieks kļuva ar savu padoto līdzvērtīgs gan
sporta laukumā, gan sadzīvē. Kaŗš bija beidzies, un nu visi bija vienādi
tiesībās un pienākumos. Un lai kopā pastāvētu arī darbos nākotnē, tad tieši
sporta laukumam un līdzvērtībai sacensībās palika izcila nozīme arī pēc tam,
kad gūsta nometne bija jāatstāj un jāuzsāk maizes pelnīšana un sabiedrisku
pienākumu pildīšana Daugavas Vanagu organizācijā, it sevišķi jautājumos
vai darbu pienākumos, kuŗos noteicēja ne vairs komandēšana, bet demokra
tiska balsošana.
Arī savu pirmo sporta dzīves vadītāju Cēdelgemā vltn. Elmāru Krūku
ievēlēja paši sporta ļaudis, vēiāk amatā to apstiprināja divīzijas komandieris.
Krūkām palīdzēja darbā nometnes sporta pārvalde, kuŗā darbojās šachists
K. Ozols un techniskie darbinieki Krišs Briedis un Laimons Lakka.
Elmārs Krūka palika vadības amatos gandrīz visu Cēdelgemas laiku. Vie
nīgi pēdējos mēnešos viņa vietā nāca kpt. Augusts Millers.
Cēdelgema bez sporta dzīves būtu bijusi drūmāka un tukšāka, tādēļ lai
nobeigumā sirsnīgs paldies visiem sporta ļaudīm no visiem tiem, kas sporta
dzīvei tāpat dzīvoja līdzi kā viņi.
Piezīme: Technisku iemeslu dēļ grāmatas personu sarakstā nav uzņemti Ar
nolda Saulītes pārskatā minētie sportisti, par ko grāmatas sastādītājs
atvainojas šiem daudzajiem vīriem.
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DV organizācijai veltīti dzejoļi:
Pēteris Aigars — Daugavas Vanadzēm.
Pēteris Aigars — Vanadzēm salidojot.
Rūdolfs Brivnieks — Daugavas Vanagiem.
Kārlis Dzelzītis — Latvju vanagam.
Valentīne Hermane — Šai īsajā atelpas brīdī.
Jānis Rolavs — Daugavas Vanagu pulks.
Edvarts Tūters — Kanaks ar smaidu.

IZMANTOTIE AVOTI
1) Daugavas Vanagu archīvs (1945—1972),
2) LCK un LCP archīvi (1946—1972),
3) DVB resp. DVM (1951—1972),
4)

DV CV sēžu protokoli (1952—1972),

5) DV CV darbības pārskati (1952—1972),
6)

Latvju Enciklopēdija (Trīs Zvaigznes, 1950—1955 un 1962),

7)

Trimdas desmit gadi (Astras apgāds, 1954),

8)

Laikraksts Laiks (1966—1972),

9)

„

Latvija (1966—1972),

10)

„

Latvija Amerikā (1966—1972),

11)

„

Londonas Avīze (1966—1972),

12)

„

Austrālijas Latvietis (1966—1972),

13)

„

DV zemju darbības pārskati

(1952—1972).

Visi pirmajā grāmatā ievietotie dzejoļi bija autoru veltījumi latviešu kaŗa
vīriem vai DV organizācijai.
Visi uzņēmumi ņemti no DV archīva.
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LAIKS, TELPA, ĻAUDIS PIRMĀS GRĀMATAS
KORREKTŪRĀS UN PAPILDINĀJUMI
24. lpp. priekšpēdējā rindkopā 8. Valmieras pulka vietā jābūt: 8. Daugav
pils pulks.
25. lpp. pirmajā rindkopā ieviesusies kļūda: sedzēju vienībām ienaidnieks
bija jāaiztur 72, nevis 12 stundas.
30. lpp. ievietotā attēlā redzamā tautumeita ir Dace Epermane.
71. lpp. priekšpēdējā rindkopā F. Ozolcelms vietā jābūt T. Ozolcelms.
96. lpp. Pieminekli uz Briseles kaŗa mūzeju aizveda 1946., nevis 1945. ga
dā (13. janvārī).
104. lpp. uzņēmums izdarīts 1954., nevis 1945. gadā.
211. lpp. pēdējā rindkopā: naudas reformā Vācijā apmainīja 40, nevis 60 DM.
270. lpp. pirmajā rindkopā Arelsonā vietā jābūt Arolsenā.
294. lpp. pirmajā rindkopā: DV CV neizdeva īpašas markas, bet gan izpla
tīja agrāk izdotās DV greznuma markas, uz tām iespiežot „Par ka
avīru tiesībām”.
310. lpp. 3. rindā no augšas iespiests: „...11. direktīva”. Tā vietā jābūt: „...11.
rīkojums. Tas . . .”
314. lpp. ceturtās rindkopas sākumā indivīdiem vietā jābūt invalidiem.
338. lpp. Zem uzņēmuma R. Rozlovska vietā jābūt R. Kozlovska. Tas pats
jālabo grāmatā minēto personu sarakstā.
352. lpp. Jānis Cīrulis obligāto kaŗa dienestu pildījis nevis 8. Daugavpils k. p.,
bet gan 2. Ventspils k. pulkā.
357. lpp. apakšējā uzņēmumā A. Šteinbergs vietā jābūt A. Šternbergs. Tas pats
jālabo grāmatā minēto personu sarakstā.
359. lpp. augšējā uzņēmumā H. Rītiņš vietā jābūt G. Rītiņš. Tas pats jālabo
460. Ipp.
370. lpp. pie 8. pkt.: DV REPORT visu laiku izdots kā CV izdevums (un nevis
DVF izdevums), līdz 1964. gadam to izdeva resp. financēja CV infor
mācijas nozare, bet sākot ar 1964. gadu, financēšanu uzņēmās DV CV.
Šis izdevums vienīgi izdots Anglijā visu pastāvēšanas laiku. Tāda pati
kļūda ir arī 398. lpp.
380. lpp. trešajā rindkopā no apakšas izlaists teikums: .. . saimniecisko dar
binieku sanāksmi vadīja K. Bencons, bet Rāviņš un Svenne bija vie
nīgi referenti.
398. lpp. nav uzrādīts, ka DV CV 1962. gadā izdevusi brošūru LATVJA.
Tā iznāca 7000 eks. un izplatīta visās DV darbības zemēs.
409. lpp. Janums Vilis dzimis nevis 7. 1. 04., bet gan 7. 1. 94.
446. lpp. pašā apakšā vārda skavot vietā jābūt skaŗot.
455. lpp. Grāmatā minēto personu sarakstā nav pieminēti Lommeles brāļu
kapos apglabātie kaŗavīri un DV dibināšanas sapulces delegāti (par
tiem ir ats. saraksts 404. un 406. lpp.).
455. lpp. Bērziņš Alfreds un Bērziņš Alfreds-Jānis ir viena un tā pati persona.
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Pirmajā grāmatā lietoti šādi kaŗavīru dienesta pakāpju saīsinājumi:
g. sp. izp.
kar.
d-kar.
vd - kar.
kapr.
serž.
v - serž.
V. V.

ltn.
vltn.
kpt.
maj.
pltn.
plkv.
vplkv.
ģen.

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

gaisa spēku izpalīgs
kareivis
dižkareivis
virsdižkareivis
kaprālis
seržants
virsseržants
virsnieka vietnieks
leitnants
virsleitnants
kapteinis
majors
pulkvedis -leitnants
pulkvedis
virspulkvedis
ģenerālis

Nozīmīgākie saīsinājumi
ACEN — Assembly of Captive European Nations
AETA — Apspiesto Eiropas Tautu Asambleja
AFS — Arbeitsgemeinschaft Freier Staatsbuerger
ALA — Amerikas Latviešu Apvienība
ALIC — Austrālijas Latviešu Informācijas centrs
ALJA — Amerikas Latviešu Jaunatnes Apvienība
ASG — Arbeitsgemeinschaft Staat und Gesellschaft
ASV — Amerikas Savienotās Valstis
BATUN — Baltic Appeal to the United Nations
BCP — Baltiešu Centrālā padome
BLB — Brīvā Latviešu Balss
BPLA — Brīvās Pasaules Latviešu Apvienība
CV — Centrālā valde
DV AV — Daugavas Vanagu Austrālijas valde
DV — Daugavas Vanagi
DV ASV — Daugavas Vanagi Amerikas Savienotajās Valstīs
DVB — Daugavas Vanagu Biļetens
DV CV — Daugavas Vanagu centrālā valde
DVF — Daugavas Vanagu Fonds
DVINFO — Daugavas Vanagu informācijas nozare
DV KV — Daugavas Vanagu Kanadā valde
DVM — Daugavas Vanagu Mēnešraksts
DV RV — Daugavas Vanagu Rietumvācijā valde
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ELJA — Eiropas Latviešu Jaunatnes Apvienība
IRO — International Refugee Organization
KB — Kriegsbeschaedigten
KLB — Komiteja Latvijas Brīvībai
KP — komūnistu partija
KZ — koncentrācijas nometne
LA — Latvija Amerikā
LAA — Latviešu Apvienība Austrālijā
LAK Ec — Latvijas Atjaunošanas Komitejas Eiropas centrs
LCK — Latviešu Centrālā komiteja
LCP — Latviešu Centrālā padome
LKIA — Latviešu kaŗa invalidu apvienība
LKOK — Lāčplēša kaŗa ordeņa kavalieris
LNAK — Latviešu nacionālā apvienība Kanadā
LNFS — Latviešu nacionālais fonds Skandinavijā
LNPL — Latviešu nacionālā padome Lielbritanijā
LOA — Latviešu organizāciju apvienība
LSCO — Latviešu skautu centrālā organizācija
LSCS — Latviešu studentu centrālā savienība
LSDSPĀK — Latvijas sociāldemokratiskās strādnieku partijas
ārzemju komiteja
LPK — Latviešu palīdzības komiteja
NKVD — Narodnij komisariat vnutrennich djel
NTS — Narodno trudovoj sojuz
PBLA — Pasaules brīvo latviešu apvienība
tbc — tuberkuloze
UNRRA — United Nations Relief and Rehabilitation Association
ZLCP — Zviedrijas latviešu centrālā padome
CCG — Control Commission for Germany
CSR — Clinical Service Recovery
CV IN — Centrālās valdes informācijas nozare
DDT — insektu apkaŗošanas līdzeklis
DP — Displaced Persons
DPACS — Displaced Persons Assembly Centre Staff
LKP — Latviešu kaŗavīru palīdzība
LKPP — Latviešu kaŗavīru palīdzības pārvalde
LNK — Latviešu nacionālā komiteja
LNP — Latviešu nacionālā padome
LSK — Latvijas Sarkanais Krusts
LWF — Lutheran World Federation
POW — Prisoners of War
PSRS — Padomju Sociālistisko Republiku Savienība
UN — United Nations
UNO — United Nations Organization
YMCA — Young Men's Christian Association
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Saturs
IEVADS
Lappuse

Ievadvārdi

7
I

DAUGAVAS VANAGU KOPORGANIZĀCIJAS DARBS

Aprūpes darbs
Sabiedriski-kultūrālie pasākumi:
Kopējie darbi
DV un jaunatne
DV sports

12
28
74
99

Informācijas darbs:
Iekšējā informācija
Ārējā informācija

131
152

DV Mēnešraksts

170

DV sienas kalendārs

176

DV archīvs un īss pārskats par grāmatas Latviešu
kaŗavīrs Otrā pasaules kaŗā tapšanu

177

DV CV apgāds

200

Bērzaine
DV īpašumi un saimnieciskie pasākumi

200
211

II
Daugavas Vanadzes

229
447

III
DV organizācijas ideoloģija un tradicijas

253

DV organizācijas goda biedri

270

DV CV apbalvojumi

284
IV

DV darbs latviešu centrālās organizācijās un citu
organizāciju ietvaros

343

DV sadarbība ar Baltiešu brīvības cīnītāju
un veterānu organizācijām

356

V
DV nedraugi, skauģi un ienaidnieki

369

Pēcvārdi

393
PIELIKUMS

Sporta dzīve Cēdelgemā

401

Grāmatā minēto personu saraksts

423

Izmantotie avoti

443

Korrektūras un papildinājumi

444

Grāmatā lietotie saīsinājumi
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Trešās grāmatas
LAIKS, TELPA, ĻAUDIS
saturā būs apskati par DV organizācijas darbību atsevišķās zemēs.
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