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Teodors Zeltiņš
VEĻU

MANIFESTS

Šis laiks ir liels. To debesis un zeme mana —
Stāv kapi atvērti, reibst Dievs no asins tvana.
Uz nervu cītaras velns nebeidz baigu spēli,
Dzied čūsku leģions ar medū mērktu mēli.
Bet nebaiļojies, tauta, vējos izsvaidīta,
Un goda galvu cel zem kroņa ērkšķu vīta.
Ar kāvu karogiem mēs mākoņlaivās braucam
Un veļu armijas jums talkā līdz sev saucam.
No Kurzemes un Volchovas un Nāves salas,
No visas Latvijas, kas cirsta nesadalās,
Nāk pulkiem varoņi, pat Kalpaks nāk ar Briedi,
Aiz sevis atstājot kā Piena ceļu sliedi.
Mēs prasām liktenim mums lemto mūža daļu,
Kur sārtu krāsojām reiz tēvu zemi zaļu
Gan zemē stiguši, nekad vēl nesaliekti,
Līdz sveši siroņas bij cīņā projām triekti.
Deg zobens debesīs kā Dieva dusmu lāpa,
Lai savas atdzeŗas, kas mūsu asins slāpa,
Vēl cīņa celties sauks kā mirušos, tā dzīvos,
Līdz pāri ozoliem brīvs karogs atkal plīvos.

IEVADVĀRDI
Ar šo izdevumu beidzas grāmatu serija LAIKS, TELPA, ĻAU
DIS. Šajās grāmatās notēlotas DV organizācijas gaitas kopš dibi
nāšanas līdz 1972. gadam ieskaitot. Dažas DV saimes vienības sa
vos darbības apskatos gan iesniegušās arī 1973. un 1974. gadā,
tā zināmā mērā papildinādamas saturu.
Kad šī grāmata sasniegs lasītājus, visas DV organizācijas ma
zākās vienības — nodaļas, kopas un apvienības būs jau pārkāpu
šas savas darbības pirmo 25 gadu slieksni, un ar šo grāmatu lai
viņu jubilejām veltīti arī redaktora sveicieni un labākie vēlējumi
turpmāko gadu darbam.
Lai man atļauts arī izteikt savu sirsnīgāko pateicību grāmatu
serijas valodas redaktrisei Silvijai Ancānei (arī par korrektūru la
sīšanu) un Egonam Treilonam par grāmatas iekārtošanu, tāpat
Eduardam Dzenim par jauko vāka zīmējumu un padomiem.
Sirsnīgs paldies arī Elmāram Krūkam un Kārlim Purmalam par
manuskriptu pārlasīšanu un norādījumiem satura veidošanā. Tāpat
paldies visiem apgāda techniskajiem darbiniekiem par pūlēm šīs
grāmatu serijas tapšanā.
* * *
Šīs grāmatas saturu veidoja visu DV darbības zemju valžu iz
raudzīti līdzstrādnieki. Tie bija Ernests Būmanis un Antons Mežals
Vācijā, Fricis Kursietis un Austra Liepiņa Anglijā, Jānis Polleitis
Italijā, Zemvairis Dzelme Zviedrijā, Voldemārs Dulmanis un Vol
demārs Tauriņš Austrālijā, Fricis Pāvulāns Arģentīnā, Edgars Pe
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niķis ASV, Vilis Kiršteins Dānijā, Kārlis Bencons, Jānis Gailītis
un Roberts Grāvītis Kanadā, Artūrs Krūmiņš Francijā un Jānis
Ķīvītis Brazilijā. Šiem līdzstrādniekiem palīdzēja daudzi nodaļu,
apvienību un kopu pārstāvji, kuŗu vārdi grāmatas redaktoram ne
visi ir zināmi, tādēļ tos šai izdevumā nav iespējams pieminēt.
Bet lai atļauts izteikt visiem grāmatas tapšanas darba palīgiem
sirsnīgāko pateicību. To ir pelnījušas arī vanadžu darba apskata
gatavotājas — visu zemju izraudzītās līdzstrādnieces, no kuŗām
īpaša pateicība pienākas Verēnai Freijai un Annai Tīdemanei ASV
un Monikai Jonānei Kanadā, bet it sevišķi vanadžu priekšniecei
Marijai Ķeņģei. Tāpat īpaša pateicība pienākas DV ģenerālsekretā
ram Alfrēdam Jānim Bērziņam par daudzajām izziņām, mate
riāliem, rakstiem un citu veidu palīdzību.
Bez visiem minētajiem šī grāmata nebūtu tapusi.
Grāmatu rediģējot, atstāju apskatu iedalījumu, valodas stilu un
saturu, kādu bija iesnieguši rakstu autori.
Šis ir grāmatu serijas LAIKS, TELPA, ĻAUDIS pēdējais —
trešās grāmatas — izdevums. Nododot to lasītājiem un DV darba
vērtētājiem, redaktora novēlējums ir arī nākotnē mūsu trimdinieku
saimei tikpat cieši saslēgties ap DV organizāciju, kā tas bijis tās
darbības pirmajos 25 gados.
Daugavas Vanagi, sasauksimies!
Vilis Hāzners
1975. gada martā
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Šai grāmatā ievietoti šādu autoru
Daugavas Vanagiem veltīti dzejoļi:
Teodors Zeltiņš — VEĻU MANIFESTS
Andrejs Pablo Mierkalns — PATRIOTISKS DZEJOLIS
Pēteris Aigars — VANAGA LIDOJUMS un DAUGAVAS VANADZĒM
Ivars Lndbergs — VOLCHOVAS LEITNANTA VĒSTULE
Voldemārs Grunte — KAUJAS KAROGS
Edvarts Tūters — ZEM SAVA KAROGA STĀJOTIES
Tonija Krūka — DAUGAVAS VANAGU LŪGŠANA

Visi grāmatā ievietotie foto uzņēmumi
(1946. — 1973.)
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no DV archīva

I
DAUGAVAS VANAGI —
PASAULES ORGANIZĀCIJA

Daugavas Vanagi — pasaules organizācija
Kad 1946. gada marta-maija mēnešos latviešu kaŗavīri ar savu
tikko kā dibināto Daugavas Vanagu organizāciju atstāja Cēdelge
mu, nevienam neiešāvās prātā, ka jau pēc neilga laika visa šī kaŗa
vīru un DV biedru saime izklīdīs pa visu brīvo pasauli. Tajā laikā
pat vēl nebija radīta IRO — internacionālā bēgļu organizācija,
kuŗas uzdevumos vēlāk ietelpa bēgļu izvietošana ārpus Vācijas.
Izvietošanas process sākās 1947. gadā un visumā beidzās 1951.
gadā. Reizē ar lielo bēgļu masu (Vāciju atstāja pāri par simts
tūkstoš latviešu) izvietojās arī bij. kaŗavīru saime. Gan daudziem
vai pat visam vairumam neveicās tik gludi atrast jaunas mājvietas
kā civīliem bēgļiem, tomēr — kā jau apskatīts LAIKS, TELPA,
ĻAUDIS pirmajā grāmatā — visumā izceļošana no Vācijas sekmē
jās, gan tajā pametot ap 12.000 latviešu bēgļu, to starpā tūkstošus
aprūpējamo vecotēvu un māšu un vairumu latviešu leģiona kaŗa
invalidu. Pēdējo darba spējas neatbilda prasībām, kuŗas noteica iz
vietošanās zemēs. Šis bija arī galvenokārt vienīgais motīvs, kas tai
laikā bij. cīnītājiem lika sasaukties, DV biedriem organizēties
jaunajās dzīves vietās, lai palīdzētu tiem, kas palika Vācijā, lai ap
rūpētu tos, kas bija visvairāk cietuši un tā pildītu vienu no nopiet
nākiem DV organizācijas dibināšanas laikā minētiem uzdevumiem
— palīdzēt cietušam brālim.
DV darba izvēršana brīvajā pasaulē aptvēra visus kontinentus
un DV organizācijas atsevišķās valstīs dibinājās šādā secībā:
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1. Vācijā kopš 1950. gada darbu uzsāka un organizācijas lietas
kārtoja DV Rietumvācijā valde, tā turpinot jau visu pirms tam
(kopš atgriešanās no gūsta) pasākto.
2. Anglijā nodibināja DVF 1947. gada 21. decembrī.
3. Italijā DV nodaļa darbu sāka 1948. gada 15. janvārī.
4. Beļģijā, DV organizācijas dibināšanas vietā, pirmā nodaļa
sāka darboties 1948. gada 11. novembrī;
5. Zviedrijā — 1949. gada 10. aprīlī,
6. Austrālijā — 1949. gada 22. jūnijā,
7. Arģentīnā — 1949. gada 13. septembrī,
8. Austrijā — 1949. gada 30. oktobrī,
9. ASV — 1950. gada 6. janvārī,
10. Dānijā — 1950. gada 22. janvārī,
11. Kanadā — 1950. gada 30. jūnijā,
12. Holandē — 1950. gada 25. jūlijā,
13. Francijā — 1951. gada 22. aprīlī,
14. Norvēģijā — 1951. gada 26. decembrī,
15. Brazilijā — 1952. gada 15. janvārī,
16. Jaunzēlandē— 1953. gada 6. septembrī.
Laika tecējumā no 16 zemēm DV četrās ir likvidējušies:
1. Italijā — 1951. gada 1. jūnijā,
2. Austrijā — 1955. gada 30. jūlijā,
3. Jaunzēlandē— 1961. gada 18. martā un
4.
Norvēģijā — 1964. gada 4. augustā.
Palikušajās 12 valstīs DV darbojas nepārtraukti kopš dibinā
šanas dienas un savos darbības gados sekmīgi strādājuši ne vien
aprūpes laukā, bet ar lielākām vai mazākām sekmēm arī sabiedris
ki - kultūrālos, informācijas, sporta, jaunatnes un citos pasākumos,
kādus vien ir prasījuši trimdas apstākļi, bieži vien DV darbu iz
vērzdami par nozīmīgāko latviešu trimdas sabiedrībā un vietējo
apstākļu uzspiestajās vajadzībās. Daugavas Vanagu organizācija
visās trimdas zemēs ir arī guvusi latviešu saimes nedalītu atsaucību
un palīdzību tās uzdevumu un mērķu reālizēšanā. Liecību par to
sniedz arī LAIKS, TELPA, ĻAUDIS otrās grāmatas apskati.
Šī — trešā grāmata LAIKS, TELPA, ĻAUDIS izdevumu serijā
— stāsta par DV darbību atsevišķajās valstīs DV organizācijas no
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daļu dibināšanas secībā, varētu teikt — ievērojot vecumu. Tā
stāsta par darbu, kādu veikusi DV saime pasaules mērogā. Sapro
tams, ka vārds „pasaule” šoreiz aptveŗ tikai brīvās rietumu valstis,
izslēdzot mūsu tēvu zemi Latviju un citas komunisma apspiestībā
esošās zemes, kuŗās DV organizācijas brālība nepastāv.

Mūsu Rīga, mūsu Daugava

Andrejs Pablo Mierkalns
PATRIOTISKS

DZEJOLIS

Veltīts Daugavas Vanagiem

Varoņi,
Mēs redzējām sabrūkam
mūsu dzimtenes namus,
redzējām nogāžamies
Pēteŗa baznīcas gaili,
sadega daudzu gadu darba augļi.
Māte Latvija Brāļu kapos un
no Brīvības pieminekļa
15

sēro par saviem kritušajiem.
Bet varoņu gars mūsos ir dzīvs.
Varoņi no Dieva žēlastības,
Latviešu labākie dēli un meitas —
Daugavas Vanagi.
Brīvību tautai, ikvienam —
ir mūsu cēlais, idejiskais vēlējums.
Mūsu pretinieks ir šī gadu simta
visdrūmākā, visbaigākā,
visšaušalīgākā bezdievība,
bet mēs ejam cīņā ar Dieva palīgu.
Mūsu zvejnieki
kādreiz laimīgi smaidot
vilks bagātus lomus.
Latviešu strādnieks
cels mīlīgas mājas,
un arājs, Latvijas saulei
spīdot, dzīs taisnu vagu
atkal savā tēvu zemē!
Visur skanēs mums tik
mīļās latviešu dziesmas!
Tā lai atskan mūsu ticība,
kuŗā ir spēks,
un mudinājums nepagurt.
Pāri laikiem mēs atgādinām pasaulei,
ka brīvību un draudzību
latviešu tauta vēlas iegūt
ar varonību.
Jo mēs esam vienoti,
stipri un modri.
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II
DAUGAVAS VANAGU DARBĪBA
ATSEVIŠĶĀS ZEMĒS

Vācija
Pēc Cēdelgemas atstāšanas un izvietošanās bijušo kaŗavīru no
metnēs angļu okupācijas joslā tūdaļ arī tika turpināta jaundibinātās
organizācijas darbība gūsta nometnē nospraustajos darbības ietva
ros. Liela daļa bijušo kaŗavīru angļu okupācijas joslu atstāja, lai
pievienotos saviem piederīgiem amerikāņu un franču okupācijas
joslās. Gan angļu, gan amerikāņu un franču okupācijas joslās jau
priekšā atradās liels vairums bijušo kaŗavīru, kas bija no gūsta iz
vairījušies vai arī bijuši amerikāņu vai franču gūstā. Jāpiemin, ka
tai laikā, kad cēdelgemieši jau bija brīvi ļaudis, vēl liels daudzums
latviešu leģionāru atradās gūsta nometnēs pie amerikāņiem vai
frančiem.
Par visu to ir stāstīts LAIKS, TELPA, ĻAUDIS pirmajā grā
matā. Tā arī liecina, ka līdz 1950. gada 19./20. augusta delegātu
sapulcei DV valde Vācijā arī bija noteicēja visos organizācijas jau
tājumos, arī attiecē pret zemēm ārpus Vācijas, kuŗās darbojās iz
ceļošanas procesā radītās DV organizācijas nodaļas. Jāpiezīmē, ka
ar DV Rietumvācijā valdes atzinumu, saskaņojot angļu un ameri
kāņu joslu DV darbību, bija radusies „divvaldība”, jo amerikāņu
joslas DV valdes darbības aplokā bija iekļautas arī DV nodaļas
resp. apvienības Italijā, Austrijā, Austrālijā, ASV, Kanadā, Zvied
rijā, Dānijā un Francijā, bet DV pārējās darbības zemēs — Ar
entīnā, Anglijā, Beļģijā un Holandē — bija iekļauti angļu joslas
darbības ietvaros.
Šī divvaldība izbeidzās pēc 1950. gada 19./20. augusta dele
gātu sapulces lēmuma, apvienojot angļu un amerikāņu joslu valdes
kopīgā DV Rietumvācijas valdē un radot jaunu pārvaldes formu
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— DV centrālo valdi. Tā gan pirmajā sēdē pulcējās tikai 1952. ga
da 11./12. aprīlī, un patiesībā šo datumu var uzskatīt par DV Rie
tumvācijā noteikšanas izbeigšanos par pārējo DV zemju darbu.
DV Rietumvācijā apvienotā valde minētā 1950. gada delegātu
sapulcē tika ievēlēta šādā sastāvā: priekšsēdis Vilis Janums, priekš
sēža vietnieks Visvaldis Reimanis, bet par valdes locekļiem tika
ievēlēti (nodoto balsu secībā) Georgs Odiņš, Pēteris Balodis, Al
frēds Jānis Bērziņš, Roberts Ancāns, Jānis Celms, Artūrs Silgai
lis un Vilis Hāzners. Pavisam valdē, tātad, ievēlēja deviņas perso
nas. Šai pašā sapulcē ievēlēja arī revīzijas komisiju trīs personu
sastāvā — J. Pērkonu, J. Utinānu un A. Tirziņu.
Šī tad nu bija jaunā valde, kuŗas pirmais uzdevums bija apvie
not abu joslu (franču joslu kopš sākuma pieskaitīja amerikāņu
joslas sastāvam) darbību ar abiem birojiem, aprūpes nozarēm un
citām institūcijām. Ar šiem lēmumiem arī nosprausts darba sā
kums patstāvīgai un apvienotai Rietumvācijas DV organizācijai
visas DV koporganizācijas ietvaros.
DV R.-Vācijā valde darbību sāka diezgan nepateicīgos apstāk
ļos, jo tai laikā vairums latviešu bēgļu Vāciju bija atstājuši vai
iesaistījušies izceļošanas procesā, aiz sevis atstājot 12.000 izceļo
šanai nepiemērotu savas tautas piederīgo, no kuŗiem vairums bija
darba nespējīgi — vecie ļaudis, kaŗa un darba invalidi, kuŗu ap
rūpe nu galvenokārt gulās vai vienīgi uz DV organizācijas ple
ciem. Aprūpes darbs Rietumvācijā kopš LKPP likvidācijas 1948.
gada 31. decembrī jau koncentrējās DV rokās, un atlika vienīgi
abu apvienoto okupācijas joslu aprūpes darba saskaņošana kopējā
aprūpes birojā.
Lai DV organizācija R.-Vācijā varētu legāli darboties, bija ne
pieciešama tās reģistrācija vietējās vācu iestādēs. Tā jau 1950. ga
da 14. jūnija valdes sēdē uzdeva Ernestam Lauvam izstrādāt DV
organizācijas statūtus vācu valodā, un tā paša gada 22. augustā
Detmoldas vācu tiesa atzina un reģistrēja biedrību Daugavas Va
nagi ar 189. n-ru un nosaukumu vācu valodā: Lettischer Fuersor
geverein Daugavas Vanagi, E. V. Tai laikā DV organizācijas va
dības sēdeklis bija Augustdorfā, pie Detmoldas.
DV amerikāņu joslas darbība laikā no
1947. līdz 1950. gadam
Kā pilnīgi atsevišķa vienība DV Vācijas amerikāņu joslā
darbojās īsu laiku — tikai trīs gadus, no 1947. gada oktobŗa līdz
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1950. gada oktobrim. Tomēr tās darbs šai laikā izpelnījās lielu
uzmanību ar aktivitāti, darbības izdomu un varēšanu. Tādēļ
īsumā seko notēlojums, lai DV organizācijas darbības vēsturē pie
minētu ASV okupācijas joslas DV darbības veikumus, kas gadu
tecējumā sagādāja ierosinājumus daudziem organizācijas darbiem
neba Vācijā vien.
7947. gada 26. oktobrī Vircburgā nodibināta pirmā DV noda
ļa ASV okupācijas joslā E. Stīpnieka vadībā. 31. oktobrī un 1.
novembrī Vircburgā notika ASV joslas nometņu aicināto pārstāvju
apspriede, kuŗā piedalījās 25 personas — bij. kaŗavīri, kas nolēma
dibināt DV nodaļas, darbību pakļaut DV CV un piedalīties LCP
vēlēšanās ar saviem kandidātiem. Ievēlēja joslas DV pagaidu valdi
— priekšsēdis E. Stīpnieks, vietnieks P. Balodis, sekretārs E. Buš
manis, kasieris V. Voitkus, biedrzinis T. Dukāts un valdes locekļi
K. Bekmanis un V. Reimanis.
1947. gada 29. novembrī pagaidu valde jau apstiprināja 13 no
daļas. Vākti ziedojumi aprūpes vajadzībām. E. Stīpnieks informē
ja, ka ASV drošības iestādes DV darbībai šķēršļus neliek.
1948. gada sākumā izsludināja sacensību DV krūšu nozīmes
metam. To vēlāk pieņēma visa DV organizācija un lieto arī tagad.
Sacensībā uzvarēja O. Bīskaps. 24. janvārī notika joslas otrā de
legātu sapulce. Koordinēta invalidu aprūpe.
1948. gada 17. un 18. aprīlī notika joslas nodaļu sekretāru sa
nāksme. 26. aprīlī darbību sāka DV grāmatnīca Valkas nometnē,
pie Nirnbergas. To iekārtoja joslas valdes saimniecības daļas va
dītājs A. Līdacis, bet izveidoja Al. Ancāns.
17./18. aprīļa apspriedē dalībnieki informēti par Latviešu Jau
natnes Cīnītāju Apvienības nodibināšanos un tās darbības plā
niem. Par tiem informēja K. Krebss. Nodibināti bēŗu fondi katrā
nodaļā. 1948. gada 4. aprīlī joslā reģistrēti 647 DV biedri un 367
aprūpējamo ģimenes.
30. jūnijā joslas valde aicināja visus kaŗa invalidus pieteikt sa
vas tiesības uz kaŗā cietušo rentēm. Jūlijā izdotas mākslinieka
H. Gricēviča sagatavotās DV greznuma pastmarkas kopskaitā
46.825 gab. Markas bija domātas līdzekļu rašanai latviešu kaŗa
vīru tiesiskā stāvokļa nodrošināšanai (sakarā ar skrīningiem).
Uz 18. novembri izdeva rakstu krājuma Daugavas Vanagi 1.
n-ru, iespiežot to 5.016 eks.
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Šī paša gada vasaras mēnešos sāka izveidoties tuvāki sakari ar
latviešiem, kas no Vācijas izceļojuši uz citām valstīm.
Joslas valde uzturēja ciešus sakarus ar 1947. gadā pie ASV armi
jas nodibinātām latviešu sardžu un darba vienībām, kuŗas nodeva
DV organizācijai plašus aprūpes līdzekļus. 1948. g. 5. decemb
rī Vircburgā pulcējās šo vienību pārstāvji sanāksmē, lai koordi
nētu aprūpi. Sanāksmē piedalījās vienību pārstāvji A. Bērztīss,
A. Plakāns, E. Lūsis, E. Bite un A. Blāķis.
Uz 1949. gada 6. martu (Kalpaka atceres dienām) joslas valde
izdeva rakstu krājuma Daugavas Vanagi 2. numuru; sagatavotas
arī biedru kartes un nodaļu zīmogi visas DV organizācijas vajadzī
bām.
Sāka ienākt aprūpes līdzekļi — medikamenti, pārtika, drēbes no
izceļojušo tautiešu grupām vairākās valstīs, kur tie jau cik necik
paspējuši iedzīvoties.
1. aprīlī ASV joslā DV piederēja 14 saimnieciski pasākumi — 9
klubi, 3 grāmatnīcas, 1 alus veikals un viena kafejnīca. Joslā re
ģistrēti 626 invalidi un 564 citi aprūpējamie. Nodaļā darbojās
7 dāmu komitejas un 3 jaunatnes sekcijas.
Pēc nodaļas valdes iniciātīvas nodibinājās pirmās DV nodaļas
Austrālijā, ASV, Kanadā, Zviedrijā, Dānijā un Francijā.
1949. gada 1. augustā sāka darboties Neuburgas invalidu pārskološanas centrs, kuŗā nokļuva liels skaits latviešu kaŗa invalidu.
10. septembrī joslas valde nodibināja fondu invalidu un pārējo
kaŗā cietušo aprūpei. Līdz 1950. gada beigām fondā bija uzkrāti
līdzekli DM 24.000 apmērā. Ar fonda līdzekļiem palīdzēts vairāk
nekā simts gadījumos darba rīku iegādei invalidiem, kā arī at
balstīts Neuburgas pārskološanas centrs. Pabalsti izsniegti arī ci
tos gadījumos.
DV ASV joslas valde izbeidza darbību 1950. gada 1. oktobrī,
kad apvienojās ar angļu joslas DV valdi, radot kopīgu DV vadību
Rietumvācijā.
Par DV darbību ASV okupācijas joslā plašāk rakstīts LAIKS,
TELPA, ĻAUDIS pirmajā un otrā grāmatā. Šis īsais apskats do
māts vienīgi kā ievads DV R.-Vācijā darbības laikam, kas sākās
pēc abu joslu apvienošanās.
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DV angļu joslas darbība laikā no 1946. gada jūnija
līdz 1950. gada augustam
Pēc atbrīvošanas no gūsta Cēdelgemā vairums DV organizācijas
biedru (un bij. kaŗavīru) izvietojās angļu okupācijas joslā, Ziemeļvācijā. Tur arī novietojās DV organizācijas valde un, darbību at
sākot, palika vadītājs organs visai DV organizācijai līdz kopīgās
centrālās valdes nodibināšanai 1952. gadā. DV organizācijas iz
veidošanās darbs jau plaši attēlots Laiks, telpa, ļaudis pirmajā
grāmatā un šai apskatā tiks minēts tikai vispārējais darbības risi
nājums, īpaši attiecībā pret notikumiem angļu joslā, apskatot tos
līdz 1950. gada augustam, kad abu okupācijas joslu, angļu un
amerikāņu, DV valdes apvienotas vienā kopīgā — DV Rietumvācijā valdē (tā, kā jau minēts, arī pildīja līdz 1952. g. DV cen
trālās valdes pienākumus).
Visas pirmās — gan pagaidu, gan vēlāk pirmās pastāvīgās DV
angļu joslas sēdes notika galvenokārt ap Hanoveru, jo tuvumā
dzīves vietu bija izraudzījis DV valdes priekšsēdis V. Janums —
Barntenes ciemā, kur arī notika pirmā pagaidu valdes sēde pēc
Cēdelgemas atstāšanas 1946. gada 20. jūnijā. Visas pārējās valdes
sēdes līdz 1948. g. sākumam notika Zārstetē un Hamelnā, bet
pirmā delegātu sapulce (pēc Cēdelgemas) 1947. g. 15. janvārī
Straumēnu nometnē, pie Hallendorfas. Šajā delegātu sapulcē arī
ievēlēta DV organizācijas pirmā pastāvīgā valde.
Minēto vietu izraudzīšana bija saistīta ar Hanoveru jau tādēļ
vien, ka tā bija liels dzelzceļu satiksmes mezgls un visās minētajās
vietās, kuŗās notika valdes sēdes, bija iekārtotas bij. kaŗavīru no
metnes. Tas radīja iespējas sabraukušos sēžu dalībniekus gan izmi
tināt naktsmājās, gan tos arī paēdināt. Abi šie apstākļi pirmajos
pēckaŗa gados Vācijā bija ļoti svarīgi. Kaut arī kopā sabraukšana
nekārtīgajā pēckaŗa satiksmē, izbumbotajās stacijās un sapostītajos
vilcienos bija neizstāstāmi grūta, dabūt naktsmājas kādā no iz
postītajām pilsētām vai pārpildītajām bēgļu nometnēm bija pat
neiespējami. Zārstetē bija iekārtota baltiešu bij. kaŗavīru nometne,
tur darbojās piensaimniecības skola (pārskološanai) un nometnes
vadība — komandants Herberts Zāgars un saimniecības vadītājs
Kārlis Ķuzulis prata ietaupīt necik pārtikas līdzekļu, lai paēdinātu
valdes locekļus — viesus. Produktu ietaupīšana nometnē bija iespē
jama arī tādēļ, ka Zārstetes nometne daļēji skaitījās tranzitnometne no gūsta atlaistiem kaŗavīriem, kas gāja caur Munsterlāgera
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bij. kaŗavīru centru. Ne visi atlaistie vīri palika Zārstetē ilgāku
laiku, un arī tā bija izdevība pārtikas devu ietaupīšanai. Pirmā
valdes sēde ārpus Zārstetes notika 1947. gada 8. maijā Granuma
nometnē, Hamelnā. Arī tā bija bij. kaŗavīru nometne un sagādāja
iespējas gan viesu izguldīšanā, gan paēdināšanā.
Arī valdes sēdes vēl 1948. gada pirmajā pusē notika minētajā
rajonā, izņemot pirmo valdes sēdi 29. janvārī Klaustalē-Cēlerfeldā, kaŗa invalidu pārskološanas centrā. Divas nākamās valdes
sēdes notika Hanoverā, ACCU nometnē, kuŗā bija DV labvēlīga
vadība. Tur pastāvēja liela bij. cēdelgemiešu grupa, t. s. „Bēr
ziņu nometne”, kuŗā bija sabraukuši resp. novietoti gandrīz visi
Bērziņu uzvārda īpašnieki no Cēdelgemas.
Arī otrā pēc - Cēdelgemas delegātu sanāksme notika Hallendorfas Straumēnos. Sapulcē piedalījās abu Vācijas okupācijas joslu,
Austrijas un Italijas nodaļu delegāti, ievēlot jaunu DV centrālo
valdi un abas joslu valdes. Centrālās valdes locekļi visi bija no
Vācijas, tā paturot DV organizācijas vadību Vācijā, nevērojot to,
ka stipras DV organizācijas vienības jau bija izveidojušās Anglijā
un citur.
Sākot ar 1948. gada otru pusi, valdes sēdēs pulcējās arī ārpus
Hanoveras rajona — Eslingenā, Fuldā un citur. Satiksme jau sāka
normālizēties un valžu sēdes amerikāņu okupācijas joslā kļuva
nepieciešamība to DV valžu locekļu dēļ, kuŗi dzīvoja šai joslā,
kā arī joslas darbīgo DV nodaļu apciemošanai un darba izvērtē
šanai. Vēlāk šīs ceļošanas iespējas lielā mērā normālizēja naudas
reforma Vācijā. Trešā DV delegātu sapulce notika 1949. gada 6.
un 7. augustā Vircburgā.
Ja visas pirmās DV valdes sēdes bija aizpildītas jautājumiem,
kas skāra bij. kaŗavīru aprūpi, pārskološanu, nodarbināšanu, sa
darbību ar latviešu tālaika centrālām organizācijām, tad divas
sēdes, Klaustālē - Cēlerfeldā un Hamelnā, bija sevišķiem darba
jautājumiem: pirmā invalidu pārskološanas problēmām, otrā izce
ļošanas jautājumiem uz Angliju. Protams, ka visas valdes sēdes,
kā arī minētās trīs delegātu sapulces bija aizņemtas ar daudziem
organizātoriskas dabas jautājumiem, cīņai par kaŗavīru tiesībām
(skrīningi un izceļošana), DV darbības izveidošanai brīvajā pasau
lē u. t. t.
Šo jautājumu sekās DV saime R.-Vācijā 1950. gada 19./20.
augusta delegātu sapulcē Augustdorfā, kur arī lēma par DV orga24

nizācijas tālāko izveidošanu globālā mērogā, apvienojās vienas val
des vadībā (likvidējot joslu valdes) un radīja jaunu DV organi
zācijas pārvaldi — DV centrālo valdi.
Bija izbeigusies Vācijas DV hegemonija pār citām DV darbī
bas valstīm un sākās vienīgi Vācijas DV uzdevumu kārtošana.
Šie jautājumi sīki apcerēti Laiks, telpa, ļaudis pirmajā grāmatā;
šai apskatā iztirzās vienīgi Vācijas DV darbības posmu.
Atbildīgais darbs, ko paveica DV R.-Vācijā saime pēc atbrīvo
šanas no gūsta Cēdelgemā līdz 1950. gada rudenim ir vēsturiski
ļoti nozīmīgs visas organizācijas darbības rakstura, tradiciju un
varēšanas veidojumā. Tas vēl šobrīd ir pamats visu DV zemju dar
bībai aprūpes, sabiedriski-kultūrālā, politiskā vai nacionālā ziņā.
Pirmajos darbības gados R.-Vācijā DV vadība un visa DV
saime paveikusi daudz labu darbu. Šeit gribētos atzīmēt arī vienu
otru neveiksmi un morālisku zaudējumu, kas bija jāpiedzīvo Vā
cijā.
Pie neveiksmēm varētu pieskaitīt to darbības periodu, kad Vā
cijas DV saimes radītos pasākumus bēgļu nometnēs sāka pārņemt
IRO (International Refugee Organization). Tā pārņēma arī inva
lidu pārskološanas centrus Eversburgā un Neuburgā, kā arī citus
DV atbalstītos pasākumus, tā atņemot plašāku līdzi runāšanu šo
iestādījumu nākotnē. Šiem centriem vai pasākumiem likvidējoties,
visu noteikšanu paturēja IRO vadība. Saprotams, ka DV mate
riālie ieguldījumi necieta, jo visus darba rīkus un iegādātās mašī
nas DV varēja paturēt, bet nekā neieguva no likvidējamām IRO
iegādātām ierīcēm un darbnīcām. Piem., Eversburgā bija lieliski
iekārtotas vairākas darbnīcas, kuŗas DV organizācija bija gatava
atpirkt, lai iekārtotu latviešu invalidiem darba turpināšanai pašu
uzņēmumus. Ar IRO vadību uzsāka sarunas, bet tā stūrgalvīgi pa
stāvēja uz to, ka paši izlems, ko ar savām mantām (īpašumiem)
darīt un tā, patiesībā aiz DV vadības muguras, visas lieliskās darb
nīcas iekārtas pārdeva par niecīgu naudu kādai žīdu organizācijai,
kas visu iegūto nosūtīja uz Izraēlu.
Otrs un daudz lielāks DV zaudējums bija vairāk morāla rak
stura.
Hārcas kalnos, kaimiņos Klaustāles - Celerfeldas baltiešu inva
lidu pārskološanas centram, Hānenklē pilsētiņas Golfa viesnīcā
bija novietoti Rīgas zīdaiņu nama 104 latviešu bērni vecumā no
3 līdz 12 gadiem. Bērnu saimi pārvaldīja Dr. H. Utināne, par ad25

ministrātoru darbojoties tālaika DV R.-Vācijā valdes sekretāram
Jāzepam Utinānam. Bērnu nams jau bija ar savu traģisku priekš
vēsturi: pārvietojoties no Rīgas uz Vāciju, mazie bērni gaŗajās un
grūtajās bēgļu gaitās, nepietiekama uztura un ceļa grūtību nomākti,
bija stipri novājējuši, saslimuši un par spīti administrācijas izmi
sīgām pūlēm 27 no tiem jau bija atraduši kapa vietu Hārca kalnu
kapsētā. UNRRA un vēlāk IRO apgāde bija trūcīga augošiem
bērniem, un tā nama vadība meklēja un atrada neregulārus pabal
stītājus no tautiešiem Zviedrijā, Arģentīnā un citur. Protams, šo
bērnu namu atbalstīja arī DV un LCK administrācija, cenšoties
sagādāt atbilstošu uzturu, drēbes u. c. nepieciešamības. Šiem trū
kumiem pievienojās atkārtoti krievu repatriācijas misiju apmeklē
jumi, pieprasot bērnus izdot vešanai atpakaļ uz Latviju. Visi bija
bezvecāku bērni, un Utinānu pāris uzstājās ļoti aktīvi, lai tiem
ļautu uzaugt brīvībā. Šīs nostājas dēļ un arī ar IRO atbalstu re
patriācijas draudus izdevās novērst. Lai bērniem sagādātu iespējas
palikt latviešu sabiedrībā, nama administrācija (Dr. H. Utināne un
J. Utināns) ierosināja bērnu adopciju bezbērnu vai nedaudzu
bērnu latviešu ģimenēs. Jāatzīst, ka atsaucība bija ļoti vāja, bez
tam IRO tam pretojās, beidzot bērnu namu pārņemot savā pārziņā
(kā to darīja arī ar citām labi noorganizētām bēgļu iestādēm,
piem., invalidu pārskološanas centriem u. c ) , ieceļot jaunu —
IRO nama administrāciju, kas sastāvēja it īpaši no angļu tautības
ierēdņiem. Latviešu administrācijas pūliņu rezultātā bērni jau bija
labi atspirguši, veselīgi, labi attīstīti, un ir jānožēlo, ka IRO vadības
tuvredzības un ietiepības dēļ tika liegts meklēt iespējas bērnu uz
ņemšanai latviešu ģimenēs, kas ar laiku, šķiet, būtu arī sekmīgi
atrisināts.
Izceļošanas procesā angļu vadība visus 104 bērnus pārsūtīja uz
ASV, arī Kanadu un Austrāliju, kur tie nodoti adopcijai vietē
jiem iedzīvotājiem, tā zaudējot saskari ar latviešiem un pazūdot
tautu mistrojumā. Visi bērni bija dziļi pieķērušies Dr. H. Utinānei,
viņu uzskatot par visu kopējo māti. Liels nopelns šo bērnu sagla
bāšanai un audzināšanai bija arī J. Utinānam un vairākiem latvie
šu audzinātājiem un skolotājiem, to starpā atzīstamu vietu ieņemot
arī Armīnam Milleram, kuŗš vēlāk strādāja par skolotāju invalidu
pārskološanas centrā Eversburgā.
Bērnu zušana latvietībai bija lielākais morālais zaudējums ne
vien DV organizācijai, bet arī visām latviešu centrālām iestādēm,
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kas rūpējās par šo bērnu namu, pat visai latviešu trimdas saimei.
Bērniem gan tika sagādāta iespēja izaugt brīvībā, bet tie visi zuda
mūsu tautai.
Šai darbības posmā bija jāpiedzīvo arī citi zaudējumi, bet mi
nētais norāda, ar kādām problēmām DV saimei bija jāsaskaŗas pēc
kaŗa pirmo gadu un latviešu trimdinieku izvietošanās jukās, pa
metot Vāciju.
Pie lielākiem DV R.-Vācijā vadības laika sasniegumiem jāpie
skaita organizātoriskais darbs, kas laika tecējumā ir izveidojis cieši
saliedētu DV saimi, nevērojot to, ka darbi un aktīvitāte aptveŗ
divpadsmit brīvās pasaules valstis. Kopīgos pasākumos DV saime
var būt lepna un daudzkārt būt paraugs saturīgam, koordinēti vei
dotam darbam cietuša drauga un tautas labā.
DV Rietumvācija darbs pēc 1950. gada
joslu valžu apvienošanās
Kā jau minēts, abu joslu valžu apvienošanās notika saskaņā ar
DV Rietumvācijā delegātu sapulces 1950. gada 19./20. augusta
lēmumu.
Jaunā DV Rietumvācijas valde 1950. gada 16. un 17. septembrī
Gross-Auheimā sadalīja pienākumus šā: priekšsēdis V. Janums
un vicepriekšsēdis V. Reimanis jau tika ievēlēti kopsapulcē. V.
Reimanis bez tam vēl uzņēmās biedrziņa pienākumus, sekretāra
pienākumus uzņēmās V. Hāzners, kasieris — J. Celms, kultūras
nozares vadītājs — A. Silgailis, viņa vietnieks — R. Ancāns, in
formācijas un propagandas nozares vadītājs — G. Odiņš, saim
niecības nozares vadītājs — P. Balodis, aprūpes vadītājs britu
joslā — V. Janums, bet ASV joslā — A. Bērziņš, kas pārzināja
aprūpi arī franču joslā un Austrijā.
Par svarīgāko uzdevumu jaunā valde ieskatīja sapulces lēmumu
reālizēšanu. DV grāmatnīcas darbības kontroli un pārskatu saga
tavošanu uzdeva saimniecības noz. vad. P. Balodim, biedru karto
tēkas iekārtošanu — biedrzinim V. Reimanim, bet DV centrālās
valdes izveidošanu globālā mērogā — valdes locekļiem V. Janumam, A. Silgailim, J. Celmam un V. Hāzneram.
Šai valdes sēdē nolēma pabalstus izmaksāt visiem tbc slimajiem,
neatkarīgi no tā, vai tie bijuši kaŗavīri vai ne. Tādēļ arī latviešu
rotu vīru ziedotās summas, kas nosūtītas uz sanatorijām un slim
nīcām, sadalāmas vienlīdzīgi starp visiem tur esošajiem latviešiem.
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Valde pārrunāja DV grāmatnīcas stāvokli un konstatēja, ka tā
nekādu peļņu nenes, bet gan prasa telpas un darbu. Pēc gaŗākām
debatēm nolēma: a) grāmatnīcas vadītājam V. Pomelniekam iz
strādāt reālu bilanci uz 1950. gada 1. oktobri, izdarīt arī pilnīgu
inventūru un pēc tam komisijai, kuŗā darbotos valdes vicepriekšs.
V. Reimanis, saimniecības noz. vad. P. Balodis, grāmatnīcas vad.
V. Pomelnieks un revīzijas komisijas pārstāvis, grāmatnīcu likvidēt,
b) Grāmatnīcu likvidējot, censties to izdarīt tā, lai no tās nevienam
nebūtu jācieš zaudējumi.
Tā kā sakarā ar jauno instrukciju par DV biedru uzņemšanu
organizācijā par organizācijas biedriem var uzņemt arī personas,
kas nav bijušas kaŗavīri, nav ar ieročiem rokā cīnījušies par Lat
vijas brīvību, tad šīm personām jāparaksta svinīgais solījums —
atbalstīt cīņu par Latvijas brīvību un organizācijas mērķu sekmē
šanu pēc labākās sirdsapziņas un spējām. Attiecīgu svinīgā solī
juma tekstu valde pieņēma un paziņoja nodalām izmantošanai gadī
jumos, kad par biedriem uzņem nekaŗavīrus. Solījumi jaunuzņem
tajiem biedriem parakstāmi nodaļas attiecīgā sarīkojumā vai svinī
gā sanāksmē.
Solījuma tekstu pieņēma šādā redakcijā:
„Godbijībā un pateicībā, atzīstot latvju dēlu līdz šim lietās asinis
un uz tēvu zemes altāŗa ziedotās dzīvības, iestājos Daugavas Va
nagu organizācijā un svinīgi apsolos pēc savas labākās apziņas
sekmēt visus organizācijas mērķus un uzdevumus, ņemt aktīvu
dalību kopējā darbā un iet vienotā cīņā par tēvu zemes Latvijas
atbrīvošanu un tās garīgu un saimniecisku uzplaukumu, ziedojot
šiem mērķiem visus savus spēkus.”
Tas gan praksē neieviesās un tā parakstīšanu iedzīvināja tikai
dažās nodaļās.
Valde izstrādāja jaunas aprūpējamo un invalidu anketas, kas
aizpildāmas ikvienam aprūpējamam resp. invalidam 2 eksemplā
ros, no tiem vienu piesūta attiecīgam aprūpes birojam, bet viens
paliek nodaļā.
Šai laikā uz Austrāliju tālākās emigrācijas gaitās aizbrauca bij.
ASV joslas valdes pr-dis un Vācijas valdes loceklis Ed. Stīpnieks.
1950. gada 1. oktobrī DV joslu valdes izbeidza savu darbību un
to pārņēma DV Rietumvācijas valde, pagaidām joslām atstājot
aprūpes kārtošanu un ziedojumu vākšanas izkārtojumu.
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1950. gada beigās, pēc DV vadības neatlaidīgas cīņas kopā
ar latviešu trimdas organizāciju vadību par latviešu bij. kaŗavīru
tiesībām, apsūdzību rehabilitēšanu un izceļošanas iespējām pa
nākts, ka izdota jauna instrukcija izceļošanai un tā labvēlīga arī
bij. baltiešu kaŗavīru ieceļošanai ASV. Ar to visas bij. kaŗavīru
apstādinātās izceļošanas lietas tika atkal atjaunotas, un daudziem
pavērās brīvs ceļš uz Amerikas krastu un labāku nākotni.
Arī skrīningu jautājumā tika iesniegts jauns memorands IRO
ģenerāldirektoram Kingslejam.
1950. gada 16. decembŗa valdes sēdē priekšsēdis ziņoja, ka
ienākuši jau pirmie palīdzības sūtījumi naudā (kas līdz tam bija
tikai natūrālijās) no Kanadas un ASV.
Pēc valdes priekšsēža ierosinājuma valde atļāva viņam aizde
vumus turpmāk izsniegt līdz DM 200, bet līdz DM 500 ar vēl
divu valdes locekļu rakstveida piekrišanu. Summām, kas pārsniedz
DM 500, bija vajadzīgs visas valdes akcepts.
Šai sēdē valde nolēma DV grāmatnīcu pārdot DV Valkas noda
ļai par DM 2400, ko samaksāt 2 gados resp. no 1. 1. 1951. līdz
31. 12. 1952. Nodaļas likvidācijas gadījumā vajadzēja norēķināties
ar DV Rietumvācijā valdi naudā vai grāmatās par iepirkuma
cenu. Pieņēma jauno biedru karšu paraugu. Par kultūras nozares
resp. kultūras lietu referentu zemes valdē iecēla J. Gedrovicu no
Hildesheimas. Valde lēma, ka tos DV biedrus, kas vēlas organi
zācijā palikt, bet nedzīvo kādas nodaļas tuvumā, reģistrēs DV ap
rūpes birojos.
1951. gada 3. un 4. februāŗa valdes sēdē Grāfenašavā valdes
priekšsēdis ziņoja, ka vācu finanču iestāde kontroles dēļ pieprasī
jusi vest organizācijas ienākumu un izdevumu grāmatu, tātad par
organizācijas līdzekļu apgrozījumu nepieciešama grāmatvedība, arī
iekšējās darbības kārtības labad, jo sāk ienākt arvien lielākas nau
das summas gan no aizjūras zemēm, gan vietējiem latviešu rotu
ziedojumiem.
Aprūpējamo skaits britu joslā bija samazinājies uz 1009 sakarā
ar iespējām izceļot atraitnēm un bērniem, dažiem neredzīgajiem
un civīlinvalidiem.
V. Hāzners, ziņojot par invalidu pārskološanās centru Eversburgā un tā darbību, ierosināja valdei turpmāk ar līdzekļiem saim
niekot taupīgāk, tas ir — nepiešķirt vairs tik daudz sīkos pabal
stos, bet saglabāt līdzekļus Vācijā palicēju invalidu un citu aprū29

pējamo iespaidīgākai atbalstīšanai, uzsākot saimnieciskus pasāku
mus un nodrošinot nākotni.
DV biļetena redaktors V. Hāzners iepazīstināja valdi ar biļetena
1. numura saturu, ko valde atzina labu un nolēma šādā saturā
izdot. Tā sākās DV mēnešraksta jeb, kā toreiz sauca, biļetena gai
tas. Pirmais numurs iznāca 1951. gada februārī.
Lai iedzīvinātu pēdējā delegātu sapulcē pieņemto organizācijas
rosības plānu, valde nolēma sūtīt kultūras lietu referentu J. Gedrovicu uz dažām nodaļām nolasīt referātu un vadīt parauga biedru
vakaru, kuŗu rīkošanā viņam bija labi panākumi. To Gedrovics it
sevišķi atzīstami bija noorganizējis Hildesheimā, kur tai laikā gan
drīz ik nedēļu notika kāds biedru vakars.
Ģen. R. Bangerskis bija sācis apzināt latviešu kaŗavīru kapus
Vācijā; viņam krietni palīgi bija skauti. Lūdza ikvienu tautieti,
kas zinātu kādu aizmirstu latviešu cīnītāja kapu, par to ziņot ģene
rālim.
Valdes loceklis P. Balodis ierosināja atzinības un pateicības
raksta sūtīšanu UNO vienību virspavēlniekam ģen. Makarturam
par stāju cīņā pret komūnistiem, saistot viņa vadīto kaŗavīru cīņas
jēgu ar tādu pašu cīņas jēgu, kuŗas dēļ vajāja mūsu bij. cīnītājus.
Valdes sēdē Eslingenā 1951. gada 3. martā priekšsēdis ziņoja,
ka izceļojošā līdzšinējā valdes kasieŗa J. Celma vietā par pagaidu
kasieri pieņemts Antons Mežals, kaŗa invalids un labs grāmat
vedis, kas dzīvoja Augustdorfā. DV biļetena darbu veikšanai pieai
cināts otrs redaktors resp. redakcijas sekretārs Brunis Rubess, arī
no Augustdorfas. Sakarā ar ievadīto vēstuļu akciju ASV valsts
vīriem saņemta sūtņa J. Feldmaņa vēstule, kas pauda neapmie
rinātību par šādas akcijas sākšanu, nesazinoties ar viņu. Valdes
priekšsēdis savukārt izteica apmierinātību, ka tas izdarīts, jo pa
teikts tas, kas sāpinājis mūsu sirdis un ko diplomāti nebūtu patei
kuši.
V. Hāzners ziņoja tuvāk par DV biļetena paredzamo darbu. Sa
turs pauž organizācijas ideoloģiju un mērķus, kā arī atspoguļo no
daļu darbību visās zemēs. Viņš aicināja iesūtīt vairāk rakstu un
izplatīt šo izdevumu. Redakcijas kollēģijā darbojās bez paša Hāznera Br. Rubess un J. Gedrovics. V. Hāzners iestājās par lielākas
vērības pievēršanu organizācijas kultūras aprūpei, kas bijusi atstāta
gandrīz novārtā, vairāk vērības veltīt jaunatnes atbalstīšanai un tās
žurnāla izdošanai, arī atbalstīt ar stipendijām studentus, veicinot
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studiju beigšanu, jo vienam otram jāpaliek pusceļa līdzekļu trū
kuma dēļ. Atzina, ka nav vajadzīgi divi aprūpes biroji Vācijā.
Medicīniskās daļas vadītājs Dr. med. A. Alksnis ierosināja vai
rāk vērības veltīt Vācijā grūti dabūjamo medikamentu apgādāša
nai, piem., penicilīnu tbc slimniekiem, ar ko lielā mērā izlīdzējusi
DV Fonda vadība Anglijā. Kaut gan Vācijā invalidu medicīniskā
aprūpe gandrīz 90 proc. nodrošināta, tomēr, domājot par ideolo
ģisko darbu, nedrīkst novārtā atstāt medicīnisko un materiālo ap
rūpi.
G. Odiņš ieteica LCK rīcībā esošos Lībekas DP slimnīcas ma
teriālus un dokumentus neiznīcināt, bet uzglabāt, jo tie varētu pa
līdzēt vienam otram renšu pieprasīšanā. Izsūtījis visām Vācijas un
ārzemju nodaļām, zemju valdēm rakstu „Cēdelgemas gars” un lū
dzis ievērot vecos sākuma statūtus. Tas sakarā ar to, ka dažas
zemes vēlējās statūtus grozīt.
Apsveŗot Eiropas polītisko stāvokli, valde vienojās katra dar
bības gada beigās kases dokumentus iznīcināt, uzrakstot par to
akti, un algu vietā izmaksāt pabalstus, jo ļoti maz administrātīvo
līdzekļu. Tai laikā Vācijā bija 1943 aprūpējamie, kas sadalījās:
neredzīgie — 8, dubultamputētie — 18, amputētie — 220, pārē
jie — 266, tbc. slimie — 249, atraitnes — 75, bāriņi — 4, pusbāriņi — 146, pazudušo un kritušo kaŗavīru vecāki — 39, pārējie
— 18. Tā kā aprūpējamo skaits ar šo abās joslās izlīdzinājās,
valde nolēma aprūpes līdzekļus dalīt uz pusēm, abām joslām vien
līdzīgi.
Sakarā ar valdes locekļa J. Celma izceļošanu uz ASV viņa: vietā
valdē nāca 1. kandidāts Augusts Vanags, kas arī piedalījās 1951.
gada 8. aprīļa sēdē Ludvigsburgā.
Šai sēdē dzīvi debatēja par DVF Anglijā statūtu grozījumiem
un patstāvīgiem gājieniem organizācijas dzīvē, arī par centrālās
valdes radīšanu globālā mērogā, jo paredzēja grūtības ar organi
zācijas vienveidību un kopā saturēšanu nākotnē. Valdes priekš
sēdis šo jautājumu tomēr apsvēra optimistiski. Vicepr-dis V. Reimanis izteica domas, ka globālās valdes izveidošanai jāstrādā tālāk
„vienā mierā”, un kad tā būs ievēlēta, tad arī visas zemes tai
pakļausies un organizācijā būs saprašanās un vienība. Viņš ziņoja,
ka pārbaudījis biedru un aprūpējamo kartotēkas abās joslās un
konstatējis nepilnības: nebijis apzināts pilnīgs aprūpējamo skaits,
arī biedru sarakstos konstatētas nepilnības, kas radušās no tā,
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ka nebija vēl izsūtītas un nodaļās ieviestas jaunās biedru kartes,
un iznākumā attiecīgais kartotēkas pasaknis centrā nebija saņemts.
Tas aprūpes birojiem būtu jānokārto, lai gūtu pilnīgu pārskatu.
Pārrunājot aprūpi, valdes kultūras lietu referents J. Gedrovics
referēja par kulturālo aprūpi, pasvītrojot, ka saimnieciskā aprūpe
Vācijā jau pietiekami laba, tādēļ lielāka vērība pievēršama kultū
rālai aprūpei. Jārosina mūsu kultūrālā dzīve visos latviešu centros.
Svarīgākie būtu mūsu jaunatnes, nacionālās ģimenes, nacionālās
stājas un apziņas, kā arī aktīva darba un kopības jautājumi. Dau
dzās lietās esam kļuvuši pasīvi, ļaudis vairs neinteresējas ne par
politiku, ne sabiedrisko dzīvi. Nav vairs nometnēs sirdscilvēku,
kas veicinātu iekšējo dzīvi. Tādi vīri jārod, jāsasauc sanāksmes,
jārīko sarīkojumi un iespējamiem līdzekļiem jārosina sabiedriskā
dzīve, lai neiemiegam, lai nenotrulināmies un nezūdam savai tautai
un neļaujam savai nacionālajai lietai aiziet bojā. Par rosmes sa
glabāšanu valdei jānes atbildība. Jāapmeklē nodaļas, jāuzmudina
darbībai. Viņš minēja paraugam Hanoveras apkārtnes nodaļas,
kuŗās īsā laika sprīdī bijuši 54 biedru vakari un 17 referāti.
Debatēs pēc Gedrovica referāta valde atzina ierosinājumus un
pieņēma tos zināšanai, kā arī iespējamai īstenošanai.
Sakarā ar IRO izpildu komitejas 1951. gada 9. aprīļa lēmumu
radās iespēja visiem kādreiz izskrīnētiem bij. kaŗavīriem atkal
iesniegt pārsūdzības savu lietu rehabilitēšanai. Tādēļ DV Rietumvācijā valde lūdza visas nodaļas apzināt šādus bij. kaŗavīrus - DV
biedrus, lai tie nenokavētu pārsūdzību iesniegšanu, kā arī ziņot
visiem bij. kaŗavīriem un DV biedriem, kam kaut kādu iemeslu
dēļ atlikta izceļošana, procesu atjaunot ar jauniem iesniegumiem.
1951. gada 3. jūnija valdes sēdē Augustdorfā, kuŗā piedalījās
arī viesi no Anglijas — DVF valdes pr-dis A. Alksnītis un sek
retārs K. Strazdiņš, pieņēma projektus noteikumiem par Daugavas
Vanagu centrālo valdi un DV priekšnieka vēlēšanu instrukcijas.
Bija jāstājas pie DV priekšnieka un DV centrālās valdes praktiskas
izveidošanas resp. ievēlēšanas, minot kandidātus un tos saskaņā ar
pieņemtajiem noteikumiem ievēlot.
Šai sēdē pārrunāja jaunatnes lietas. Ar jau izstrādātu jaunatnes
plāna projektu sēdes dalībniekus iepazīstināja Br. Rubess. Pēc
viņa referāta risinājās dzīvas debates par jaunatnes darbību un
organizēšanos. Debašu iznākumā valde pieņēma rezolūciju: „DV
Rietumvācijā (centrālā) valde lūdz kultūras nozares vadītāju kopā
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ar sekretāru V. Hāzneru un B. Rubesu izpētīt praktiskās iespējas
DV jaunatnes darba plāna realizēšanai, kā arī ievākt zemju valžu
un jaunatnes darbinieku domas par DV jaunatnes darba plāna
izstrādāšanu”.
Dažādos jautājumos uzpeldēja problēma, vai latviešu invali
diem būtu ieteicams uzturēt attieksmes ar vācu invalidu orga
nizācijām. Valde atzina, ka tieši būtu ieteicams uzturēt labas at
tieksmes ar vācu kaŗa invalidu organizācijām un pat tajās iestāties
par biedriem.
1951. gada 22. jūlija valdes sēdē Ludvigsburgā valdes sastāvā
19. maijā izceļojušā P. Baloža vietā stājās valdes loc. kandidāts
A. Galindoms. Valdes pr-dis ar prieku ziņoja, ka kaŗavīru izce
ļošanas jautājums beidzot nokārtots. Kanada gan vēl liekot kavēk
ļus, bet cerības tos nokārtot labvēlīgi. Valde vienojās par līdz šim
piesūtītiem laikraksta Latvija brīveksemplāriem sakarā ar laik
raksta saimnieciskām grūtībām maksāt abonēšanas maksu, kas
būtu apm. DV 150 mēnesī. Laikraksti domāti slimnīcās un sana
torijās esošo tautiešu vajadzībām.
Attiecē pret kultūras dzīvi valde bija vienis prātis, ka tā jāvei
cina un jāatbalsta visiem iespējamiem līdzekļiem, lai tautiešus
nenomāktu depresija, bet uzturētu možu garu.
Uz ASV izceļojošā kultūras noz. ref. J. Gedrovica vietā valde
izraudzīja māc. A. Abakuku un viņa vietnieku — rakstnieku Vili
Lesiņu.
Par līdzekļu rašanu kultūras vajadzībām radās domstarpības:
dažiem valdes locekļiem šķita, ka jāprasa no aizjūras zemēm
palīdzība, bet citi prātoja, ka jātiek galā ar saviem līdzekļiem,
atlicinot daļu kultūras vajadzībām.
A. Galindoms ziņoja, ka DV Eslingenas nodaļas biedru sapulce
ierosinājusi statūtu grozījumu, lai par biedriem organizācijā neuz
ņemtu personas, kas savu īpašību dēļ neatbilst kaŗavīru organi
zācijas prasībām. Pēc debatēm valde nolēma, ka šis jautājums
jāuzņem darba sekā nākošajā delegātu sapulcē, lai tad reizi par
visām reizēm to izlemtu.
Valde apstiprināja nodaļu kandidātus LCP vēlēšanām: ŠlezvigHolšteinā — Vili Janumu, Augustu Vanagu un Jūliju Zaķi, Lejassaksijā — Antonu Abakuku, Rudolfu Bangerski, Arvīdu Krīpenu
un Vili Hāzneru, Reinas-Vestfāles apgabalā — Arturu Silgaili,
Voldemāru Ždanovski, Kārli Augstkalnu, Bruno Rubesu, Bavārijā
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— Alfonu Avotiņu, Robertu Ancānu, Vili Lesiņu, Herbertu Ža
garu, Virtembergas-Bādenes apgabalā — Voldemāru Skaistlauku,
Ādolfu Šildi un vēl vienu kandidātu no Eslingenas nodaļas. Franču
joslā — Georgu Odiņu un vēl vienu kandidātu no franču joslas
darba vienību nodaļām. Redzams, ka tai laikā DV aktīvi pieda
lījušies trimdas sabiedriskā dzīvē un labprāt uzņēmušies trimdas
vadītāju organizāciju amatus.
1951. gada 18. un 19. augustā Augustdorfa jau otru gadu uz
ņēma Vācijas DV nodaļu delegātus, kas pulcējās no malu malām.
Šai sapulcē piedalījās 28 delegāti no 27 nodaļām/kopām, kopā
ar valdes un revīzijas komisijas locekļiem—38 balss tiesīgi locekļi;
to vadīja R. Kociņš ar palīgu K. Augstkalnu un protokolēja A.
Bērziņš ar E. Būmani. Bez balss tiesībām piedalījās jaunieceltais
DV medicīniskās aprūpes vadītājs Dr. A. Ritums, kultūras lietu
referents māc. A. Abakuks, DV biļetena redakt. B. Rubess un citi.
Ziņojumu daļā valdes priekšsēdis, pieminot latviešu izceļošanu,
norādīja, ka no bagātajām rietumu zemēm gan izskanējuši skaisti
un sirsnīgi kristietības principi, bet praksē mēs esam piedzīvojuši
moderno „vergu tirgu”, kuŗā ar maz izņēmumiem visas emigrāci
jas valstis meklējušas tikai spēku, veselību, jaunību un lētu darba
spēku, bet darba nespējīgie, slimie un vecie atstāti savam/ liktenim
Vācijā; par tiem tad nu DV organizācijas uzdevums rūpēties.
Tai laikā Vācijā pastāvēja 42 nodaļas/kopas ar 1631 biedru.
Lielākās nodaļas bija Oldenburgas, 323. tr. vienības (Detmoldā),
Hamburgas (Zoo), Hanoveras, Memingenas, Gautingas, Eslingenas,
kuŗās bija pāri 70 līdz 100 biedru. Aprūpējamo skaits — 1792.
No 1950. gada 1. jūlija līdz 1951. gada 31. jūlijam pabalstos
izmaksātas DM 83.517,96. Aprūpei lielākās summas devuši Vācijas
darba, sardžu un transporta vienību vīri, no ārzemēm galvenā
līdzekļu devēja ASV DV pārstāvība, tad Kanadas, Zviedrijas un
Austrālijas.
Medicīnisko palīdzību, kā penicilīnu, ko Vācijā nevarēja dabūt,
galvenokārt apgādāja Anglija, tad ASV. Bez tam no dažādām
zemēm saņemti pārtikas līdzekļu un drēbju sūtījumi, kas sadalīti
Vācijas aprūpējamiem, sevišķi trūcīgākām ģimenēm. Aprūpes
jautājumos izskanēja doma, ka vēlamāk no ārzemēm Vācijai do
māto aprūpes palīdzību saņemt naudā, ne naturālijās, jo par naudu
var iegādāties, kas katram nepieciešamākais. Attiecībā pret kapu
apkopšanu (kaŗavīriem) valde norādīja, ka darbs jāveic katrai
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nodaļai resp. novietojuma komitejai vai draudzei saviem spēkiem.
Šai sakarā valdes pr-dis ziņoja, ka ASV un arī citas zemes norā
dījušas aprūpei domātos līdzekļus izlietāt tikai materiālai aprūpei,
ne kādām citām vajadzībām; tas tagad būtu arī ievērojams.
Sakarā ar K. Augstkalna referātu „Trimdas gaitas un jēga”
delegātu sapulce atzina: 1) Nedarīt trimdas kopību atkarīgu no
tā, vai atzīst vai arī neatzīst vienu vai otru no bijušajām politis
kajām iekārtām Latvijā par likumīgu. 2) Jādeklarē, ka mēs ne
esam tiesīgi izlemt, kādai politiskai iekārtai vajadzētu būt Latvijā
nākotnē. To var izšķirt tikai latvju tauta Latvijā pēc atbrīvošanas,
sasaucot satversmes sapulci. 3) Ikkatram brīv paust savu domu
par to, kāda būtu vēlamākā politiskā iekārta, tikai nedrīkst izvērst
iespējamās domstarpības ārpus mūsu trimdas saimes un nedrīkst
padarīt sava ieskata atzīšanu par priekšnoteikumu savstarpējai
sadarbībai trimdas laikā.
DV biļetena izdošanu iespiestā veidā ierosināja V. Hāzners, to
atbalstīja valde. Doma, ka iespiestā veidā un papildinot saturu,
arī ilustrējot, biļetens gūtu lielāku abonentu skaitu un vairāk iz
platītos. Valdes pr-dis norādīja, ka ir grūtības ar abonementa
naudas pārsūtīšanu no dažādām valstīm, tādēļ rodas deficīts un
valdei jāpiemaksā. Tas nebūtu vēlams, tādēļ jādzird sapulces
domas citu ceļu rašanai. Izskanēja ieskats, ka Kanadas DV būtu
ar mieru DVB iespiest, kas iznāktu arī lētāk. Tā kā Vācijas de
legātu sapulce nebija tiesīga lemt par visas organizācijas pasākumu
(DV biļetenu), atzina, ka ikvienai nodaļai un biedram vaja
dzētu rūpēties, lai pašu organizācijas oficiozs tiktu izplatīts, lasīts
un tam iesūtītu arī rakstus publicēšanai. Domāt arī par tā financiālo nodrošinājumu.
Iztirzājot kultūras aprūpes jautājumu Vācijā, atzina tā nepie
ciešamību, lai saglabātu latvisko garu un kultūru trimdas sabied
rībā, jo sevišķi jaunatnē, kuŗai visvairāk draud asimilācijas bries
mas. Referents B. Rubess izcēla sekojošus svarīgus punktus,
kuriem nākotnē būtu pievēršama nopietna vērība: 1) vajadzētu
dibināt ceļojošu bibliotēku, lai rastu Vācijā palicējiem iespēju tikt
pie jaunu grāmatu lasīšanas; 2) vajadzētu dibināt teātri šeit pali
cējiem, vismaz lugu lasīšanai, jo visur nav arī pieejamas skatuves;
3) vajadzētu stipendijas studentiem, kaut arī no DV līdzekļiem;
pēc tam stipendiju saņēmēji būtu morāliski parādnieki DV; 4)
mums vajadzētu jaunatnes žurnālu, kas nestu gara gaismu jau35

natnei; 5) vajadzētu svētdienas skolas; 6) atbalstāmas jaunatnes
organizācijas, kas vēl pastāv un 7) apellēt pie DV citās valstīs,
lai, aprūpes līdzekļus gādājot, nedomātu tikai par materiālo,
bet arī par garīgo aprūpi, kas trimdā tikpat svarīga kā dienišķā
maize. Pēc debatēm pieņēma sekojošas rezolūcijas: 1) B. Rubesa
— „DV Rietumvācijas delegātu sapulce lūdz aprūpes līdzekļu”
devēju zemju Daugavas Vanagus atļaut aprūpei ziedotās summas
izlietāt ne vien saimnieciskai, bet arī kultūrālai aprūpei”.
2) B. Rubesa — DV Rietumvācijas delegātu sapulce lūdz cen
trālo valdi izstrādāt jaunatnes darba plānu globālā mērogā un
stāties pie šī plāna iedzīvināšanas.
3) R. Kociņa — „Sapulce lūdz centrālo valdi aicināt LCK
sasaukt jaunatnes organizāciju pārstāvju sanāksmi audzināšanas
darba koordinēšanai.”
4) A. Silgaiļa — „Visām nodaļām savā turpmākā darbībā se
višķu vērību pievērst kultūras nozarei, balstoties uz 1950. g.
sapulcē pieņemtām tezēm, kas izteiktas DV darbības sekmēšanas
plānā.”
5) H. Zāgara — „DV delegātu sanāksme uzdod DV Rietumvācijā valdei griezties presē un tieši ar lūgumu pie mūsu grā
matu izdevējiem Vācijā un ārzemēs nodot dažus eksemplārus no
viņu līdz šim izdotajiem un jauniem izdevumiem DV ceļojošās
bibliotēkas iekārtošanai Vācijas trimdinieku vajadzībām.”
Materiālās aprūpes jautājumos pieņēma šādas rezolūcijas: I.
Grotiņa — „DV delegātu sanāksme nosoda gadījumus, kad DV
aprūpējamie nododas chroniskam alkoholismam, un pilnvaro no
daļu valdes izsvītrot šādus aprūpējamos no atbalstāmo saraksta,
bet svarīgos gadījumos, pēc sazināšanās ar zemes valdi, ziņot
attiecīgām iestādēm tālākai rīcībai.”
Pēc V. Hāznera ierosinājuma par Vācijas aprūpes koordinē
šanu, sapulce pieņēma rezolūciju: „Uzdot DV Rietumvācijas val
dei apvienot abu zonu aprūpes birojus vienā kopējā.”
Šai sapulcē iztirzāts jautājums par nekustama īpašuma iegādi
Vācijā. Pieņēma V. Hāznera rezolūciju: „Dibināms invalidu mīt
nes fonds DV nekustama īpašuma iegādei aprūpējamo tautiešu
vajadzībām Vācijā. Līdzekļu vākšanā iesaistītas visplašākās trimdas
masas zemju DV valžu vadībā. Fondu pārvalda centrālā valde,
kas pētī iespējas īpašuma iegādei un to iegādājas, sazinoties ar
visām DV zemju valdēm”.
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Sapulcē pieņēma DV Rietumvācijas valdes budžetu 1951./52.
darbības gadam DM 97.081,15 apmērā, kas rāda, ka organi
zācijas darbība paplašinās un palielinās arī apgrozība.
Jautājumā par biedru uzņemšanu organizācijā pēc dzīvām pār
runām pieņēma rezolūciju: „DV delegātu sanāksme uzdod noda
ļām pie biedru uzņemšanas konstatēt, it sevišķi attiecībā pret per
sonām, kas nav bijušie kaŗavīri, vai tās solidārizējas ar DV or
ganizācijas mērķiem un parāda rosmi šo mērķu sekmēšanai. Par
bij. kaŗavīriem uzskata tos, kas ar ieročiem rokās piedalījušies
cīņā par Latviju 2. pasaules kaŗā, Latvijas atbrīvošanas cīņās un
veco strēlnieku rindās. Šādu pašu ieteikumu ierosināt DV noda
ļās ārpus Vācijas.”
DV priekšnieka vēlēšanām izraudzīja no Vācijas divus kandi
dātus — V. Janumu un A. Silgaili.
Pārvēlot vienu trešdaļu zemes valdes sastāva, atkārtoti ievēlēja
bij. locekļus G. Odiņu, V. Hāzneru un R. Ancānu. Revīzijas ko
misijā ievēlēja Ž. Jansonu, St. Pudānu un J. Leitīti.
1951. gada delegātu sapulcē vēl pieņēma divas rezolūcijas: 1)
J. Leitīša — „a) Uzdot CV uzņemt ciešu kontaktu ar vācu ap
rūpes biedrībām Reichsbund un VdK, b) panākt tiesības lat
viešu invalidiem kapitālizēt rentes ģimenes mājiņu celšanai.”
2) R. Ancāna — „Sakarā ar statūtu 20. paragrafu, kuŗā pare
dzēts, ka DV delegātu sapulcei nākas arī ievēlēt goda tiesas lo
cekļus, iesniedzu šo priekšlikumu; uzdot to noorganizēt DV CV.”
Tā kā 1951. g. delegātu sapulce lēma par DV aprūpes biroju
apvienošanu, valde savā 1951. g. 21. septembŗa sēdē Augsburgā
šo lēmumu īstenoja: abu joslu aprūpes darbu apvienoja, pagaidām
ar sēdekli ASV joslā, un par apvienotā biroja resp. valdes aprūpes
nozares vadītāju izraudzīja Alfredu J. Bērziņu Vircburgā. Šai sēdē
valde izraudzīja DV CV prezidija locekļus resp. par CV sekre
tāru — Vili Hāzneru un CV kasieri — Visvaldi Reimani, kas
ieietu CV, no Vācijas izraudzītu DV priekšnieku. DV priekšnieka
vēlēšanas Vācijā izdarīja 1951. gadā līdz 1. decembrim.
Ciešāka kontakta uzturēšanai un rosības celšanai valdes pr-dis
V. Janums un valdes locekļi V. Hāzners un A. Silgailis valsts
svētkos apbraukājuši vairākas nodaļas ar referātiem un priekš
lasījumiem.
1951. gada 2. decembŗa valdes sēdē Etingenā no valdes locek
ļu ziņojumiem izskanēja, ka Memingenā neredzīgie neapmie37

rināti ar aprūpes izkārtojumu, par ko pat sūdzējušies vēstulē
uz ASV. Radusies doma par savas invalidu aprūpes biedrības
dibināšanu. Šai jautājumā valde izteica savas domas un par lietas
patiesajiem apstākļiem DV ASV sniegti arī paskaidrojumi.
Tā kā V. Reimanis tai laikā nevarēja pārcelties uz Augustdorfu, kur paredzēja novietot arī DV CV centru, par CV kasieri
viņa vietā izraudzīja A. Bērziņu, kas teicās tuvākā laikā pārcel
ties uz Augustdorfu.
Pārrunāja DV nama pirkšanu, iztirzāja arī uzsaukuma tekstu
globālai ziedojumu akcijai līdzekļu sagādei. V. Hāzners iepa
zīstināja valdi ar kāda īpašuma aprakstu un novērtējumu. Šis —
viens no pirmajiem objektiem — bija Stadtlones pilsētā, netālu
no Minsteres, Holandes pierobežā. Pēc plašām debatēm nolēma:
„1) nama iegādes akciju sākt, 2) termiņu naudas ziedojumu vāk
šanai nenoteikt, 3) visus techniskos jautājumus kārtot valdes
priekšsēdim.”
Šai sēdē pārrunāja arī Latviešu leģiona vēstures izdošanu. Pār
runājot aprūpes jautājumus, V. Hāzners un A. Vanags aizstāvēja
ierosinājumu par kopīga aprūpes plāna izstrādāšanu visas Vācijas
aprūpējamo mērogā. Kaut gan invalidu lielākā daļa saņēma kaŗa
rentes, taču atbalsts šad tad nepieciešams, sevišķi ģimenes cilvē
kiem.
Pēc V. Hāznera ierosinājuma visās nodaļās resp. zemēs vākt
un kopot rakstus un dokumentus DV archīvam valde uzdeva
sekretāram — pašam ierosinātājam V. Hāzneram — izstrādāt tam
noteiktu projektu. Pārrunāja nepieciešamību sadarbībai ar vācu
un citu tautību bij. kaŗavīru organizācijām.
V. Hāzners ierosināja sevišķi rosīgiem un aktīviem DV darbi
niekiem kā arī DV organizācijas labvēļiem - atbalstītājiem par
nopelniem piešķirt kādu atzinību — zelta krūšu nozīmes, sevišķi
gredzena vai tml. veidā. V. Janums šai domai pievienojās, bet
kamēr nekas vēl nav izlemts, ieteica atzinībai apbalvojamiem pa
sniegt E. Virzas Straumēnus ar attiecīgu ierakstu. Valde to akcep
tēja, atstājot technisko izkārtojumu un atzinības saņēmēju izrau
dzīšanu valdes priekšsēdim ar sekretāru.
R. Ancāns ierosināja izraudzīt vienu dienu par Latviešu leģiona
dienu, kam valde principā piekrita, bet noteiktu lēmumu solīja
nākotnē.
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Piezīmējams, ka starplaikā, sakarā ar LAK Eiropas centra no
dibināšanos, kas pārņēma trimdas latviešu politisko lietu kārtošanu
un ko pilnā mērā atbalstīja DV organizācija, pēdējā arī 1951. g.
23. septembra LNP sēdē deklarēja savu pārstāvju izstāšanos no
LNP, jo neatzina par pareizu atbalstīt divas institūcijas ar vienādu
mērķi.
Valdes pr-dis savā ziņojumā ar gandarījumu konstatēja pirmās
Ziemsvētku veltes akcijas labu izdošanos, ko ar bažām valde
sākusi, bet ar ASV DV ziedojumiem un arī pārējo zemju un
Vācijas ziedotājiem šī akcija godam izdevusies un veltēs sadalītas
ap DM 10.000.
Sākts strādāt pie Latviešu leģiona vēstures resp. dokumentu ko
pošanas, ko veica kpt. O. Caunītis. Valdes pr-dis izteica cerību,
ka darbu godam veiks un tas paliks svarīgs dokuments nākošajām
audzēm.
Sakarā ar A. Līdača rakstu par DV pārstāvi Komitejā Latvijas
Brīvībai ar DV izraudzītiem kandidātiem J. Lavenieku, A. Silgaili un Dr. H. Vītolu nebija apmierināta ne komiteja, ne sūtnis
J. Feldmanis, tādēļ ieteica padomāt par citu kandidātu.
Valde nolēma sūtīt pateicības rakstus sūtnim J. Feldmanim un
pārstāvim A. Skrēberam par aktīvu iestāšanos izskrīnēto latviešu
virsnieku rehabilitācijas lietā, jo viņu pūles bija attaisnojušās.
R. Ancāns ziņoja, ka savā laikā Memingenas neredzīgo sūdzības
rakstu ASV DV izprovocējušas dažas personas ļaunprātīgos nolū
kos, bez kā paši neredzīgie par to būtu zinājuši. Neredzīgo kopas
vadītājs Dāvis pārpratumu atsaucis ar rakstu. Katrā ziņā, kādam
bija interese ļauni pajokoties, izmantojot šim nedarbam neredzīgos.
V. Hāzners ziņoja, ka pirmās DV priekšnieka vēlēšanas beigu
šās ar šādu rezultātu: no Vācija 44 nodaļām ar 1693 biedriem
vēlēšanās piedalījušās 39 nodaļas ar 1159 vēlētājiem, t. i., 65%.
Par V. Janumu nodota 1001 balss, par A. Silgaili — 145, bet
13 bija nederīgas. Globālā mērogā pavisam vēlēšanās piedalījās
3316 vēlētāji, no kuŗiem savas balsis par V. Janumu nodevuši
3012, bet par A. Silgaili — 272, nederīgas bijušas 32 zīmes.
Tā V. Janums bija pirmo reizi ievēlēts par visas DV organizācijas
priekšnieku ar pārliecinošu balsu vairākumu. No Vācijas centrā
lajā valdē iegāja vēl V. Hāzners un A. Bērziņš, kuŗi kopā ar
priekšnieku V. Janumu izveidoja CV prezidiju.
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Pārrunāja tai laikā ASV latviešu trimdas presē publicēto rakstu
par latviešu iesaistīšanos ASV bruņotajos spēkos. Valde neatzina šo
pasākumu par pareizu un vēlamu. Pārrunājot aprūpes jautājumus,
konstatēja, ka galvenās aprūpes līdzekļu devējas ir DV saimes
ASV un Zviedrijā, un slimnīcās, sanatorijās esošos tautiešus gal
venokārt aprūpē no Vācijas sardžu, darba un transporta vienību
ziedojumiem. A. Bērziņš atzina, ka aprūpes darbs Vācijā nav
plānveidīgs, nepieciešama tā koordinēšana un dažādo aprūpes
organizāciju sadarbība.
A. Vanags, aizbraukdams uz ASV, lūdza viņa rīcībā esošās DV
mantas atļaut nodot DV Lībekas nodaļas rīcībā, kam valde pie
krita. Vanags ieteica arī aprūpes darbā iesaistīt vairāk darbinieku,
lai tas ritētu sekmīgi.
Valde nolēma centrālās aprūpējamo kartotēkas iekārtošanu Vā
cijā, kas radītu lielāku un ērtāku pārskatāmību.
Sakarā ar iepriekšējā delegātu sapulcē pārrunāto DV ceļojošas
bibliotēkas radīšanu Vācijā, to pārrunāja arī šai sēdē, sevišķi par
to iestājoties B. Rubesam un V. Hāzneram. Protams, arī šis jau
tājums, kā visi, atdūrās uz līdzekļu sagādi. Valdes priekšēdis gan
izteicās par grāmatu iegūšanu ziedojumu veidā no apgādiem, bet
nekādā ziņā par ziedojumu vākšanu naudā ceļojošas bibliotēkas
vajadzībām resp. tās techniskiem izdevumiem, jo tas apgrūtinātu
sabiedrību, kas jau tā noslodzīta visādiem ziedojumiem. Valde
nolēma sākt mazāku akciju, savācot no apgādiem grāmatas zie
dojumu veidā, bet ne lielāku akciju, kā bija paredzēts — apm.
DM 2250 ieguldīšanu
Šī arī bija pēdējā DV Rietumvācijā valdes sēde pirms DV CV
sapulces un ar to arī DV Rietumvācijā izbeidza vadīt pārējās DV
darbības zemes, šo uzdevumu nododot jaunajai DV centrālajai
valdei. Kā šī posma darbības apskats liecina, apvienotā DV Rietumvācijas valde divus gadus lielā uzmanībā un patiesā gribā
bijusi vienotāja visai izkaisītajai DV saimei, reizē likdama pamatus
jaunai globālai vadībai.
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DV Rietumvācijā vadības darbs
Vācijas DV saimes ietvaros
DV Rietumvācijas valdes sēdē 1952. gada 18. maijā Menchengladbachā izceļojušā valdes locekļa A. Vanaga vietā stājās valdes
loc. 1. kandidāts K. Augstkalns, Šī sēde uzskatāma par tīru DV
Rietumvācijā darbības un attiecīgo jautājumu pārrunu sēdi, jo
DV centrālā valde 1952. g. 11. un 12. aprīlī pulcējās pirmajā
darba sēdē Londonā. Tā nu visas organizācijas apjoma jautājumus
pārrunāja un izlēma tikai DV CV, un DV Rietumvācijā valde,
kas līdz šim pildīja arī CV funkcijas, palika tikai tieši Vācijas
zemes valdes darbības ietvaros.
Gaidāmās rakstnieka J. Jaunsudrabiņa 75 gadu jubilejas (25.
8. 52.), kas bija paredzēta Augustdorfā, rīcības komitejā no DV
ievēlēja V. Hāzneru, piešķiŗot DM 100 jubilāra balvai. Tai laikā
Lībekas nodaļa bija ierosinājusi A. Vanagu ievēlēt par DV goda
biedru, kam valde nepiekrita, jo aktīvu biedru ievēlēt par goda
biedru nebūtu vēlams, bet par aktivitāti un rosmi gan izsakāma
pateicība un atzinība.
V. Reimanis ziņoja par DV grāmatnīcas (DV Valkas nodaļas)
grūto financiālo stāvokli, pēc tam valde lūdza revīzijas komisiju
stāvokli pārbaudīt. Valde pārrunāja informācijas pasivitāti: noda
ļas iesūtot maz ziņu DV biļetenam, arī laikrakstiem nesniedzot
informāciju. Šī nozare būtu vairāk veicināma.
Pārrunāja DV CV atzītās politiskās tezes, vienojoties, ka DV
jāpiedalās valsts resp. politiskā dzīvē „ne pa labi, ne kreisi”, bet
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uz savas neatkarīgas platformas un aizstāvot taisnības principus.
Atzina, ka polītiskās darbības programmā nepieciešami vēl papil
dinājumi un grozījumi. Pārrunājot šo jautājumu, pieskārās arī A.
Valdmaņa un B. Kalniņa viedoklim pret DV organizāciju, kas
cenšas radīt DV organizācijas šķelšanu resp. pakļaušanu viņu
polītisko mērķu ietekmei. Zviedrijas latviešu nogrupējums, tāpat
Kanadas DV ar Valdmaņa uzņemšanu par organizācijas goda
biedru bija nostājušies zināmā mērā frontē pret organizāciju resp.
centrālo valdi, tādēļ izskanēja valdes locekļu domas, ka vajadzētu
ieņemt stingrāku stāju šai jautājumā un vajadzības gadījumā pub
licēt Valdmaņa grupas patiesos nolūkus un īstos apstākļus. Par
aktīvu darbību resp. īsto faktu noskaidrošanu iestājās V. Reimanis,
R. Ancāns un G. Odiņš.
No aprūpes nozares vadītāja A. Bērziņa ziņojuma izrietēja, ka
Vācijā aprūpes darbs pamazām saskaņojas. Martā Ludvigsburgā
bijusi aprūpes organizāciju pārstāvju apspriede, kas devusi jau
pozitīvus rezultātus vispārējās aprūpes nodrošināšanai. DV aprū
pes kartotēka centrālizēta, papildināta un apzināti jauni aprūpē
jamie. To skaits — 2200. Renšu saņēmēji pamazām svītroti no
rēgulāro pabalstu saņēmēju skaita, tos izmaksājot tādiem, kam
nav nekādu ienākumu.
Ziedojumu vākšanas akcija invalidu nama fondam ritējusi sek
mīgi un summa augusi. Valdes loceklis V. Reimanis vācis ziņas
par piemērotiem īpašumiem invalidu nama vajadzībām.
1952. gada 2. un 3. augustā Vācijas delegātu sapulce notika
Augustdorfā (jau trešo reizi pēc kārtas). Tajā piedalījās 33 nodaļu
delegāti, 11 valdes un revīzijas komisijas locekļi un vairāki DV
darbinieki. Šī sapulce ievērojama ar to, ka DV organizācija saņēma
savā īpašumā Latviešu legiona 32. pulka kaujas karogu, kas ar šo
brīdi kļuva organizācijas brīvības simbols. Karogu nodeva plkv.
A. Krīpens un pieņēma DV priekšnieks plkv. V. Janums. Karogu
iesvētīja mācītājs A. Abakuks, latviešu evanģeliskās baznīcas archibīskapam T. Grīnbergam un vairākiem mācītājiem klātesot. Tas
bija vietējai latviešu sabiedrībai neaizmirstams notikums, tāpat
karoga pārņemšanas ceremonija, daudzo organizāciju un tautību
pārstāvju sveicieni un vienreizējā sirsnība.
Tai laikā Vācijā nodaļu skaits bija samazinājies uz 44, biedru
skaits toties pieaudzis uz 1815, salīdzinot ar iepriekšējo gadu.
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Pieskaŗoties ceļojošās bibliotēkas nodibināšanai, izrādījās, ka
grāmatas no latviešu apgādiem gan daļēji piesūta, bet tas par maz,
lai radītu bibliotēku, un organizācijai pašai līdzekļu šai vajadzībai
nav. Apgādu piesūtītās grāmatas sadalīja pa sanatorijām un slim
nīcām slimo tautiešu vajadzībai.
Aprūpes jautājumā izkristallizējās, ka visus tbc slimos ar rēgu
lāriem pabalstiem nav iespējams aprūpēt, aprūpējami tikai slim
nīcās un sanatorijās esošie, bet pārējie ar atsevišķiem, vienreizējiem
pabalstiem.
Atzina un ieteica nodaļām kultūras dzīvē pēc iespējas iedzīvināt
DV rosības plānu, ko dažas nodaļas veica jau ar labiem panāku
miem. Pārrunāja LAK-EC pirmās sēdes gaitu un darbību. Šai
institūcijā darbojās vairāki DV organizācijas biedri, kas aizstāvēja
organizācijai vēlamo virzienu.
Invalidu mītnes jautājumu pārrunājot, sapulce vienojās par
izraudzītā Freiburgas (tagadējās Bērzaines) īpašuma iegādi, apbū
ves plāna izstrādāšanu un ziedojumu vākšanas turpināšanu visas
organizācijas apjomā.
Līdzekļu jautājumu apspriežot, sapulce pieņēma Ž. Jansona un
H. Zāgara ierosinājumu nodaļu iemaksas no visiem ienākumiem
centram paaugstināt no 25% uz 50%, ar to paceļot zemes valdes
līdzekļu summu administrātīvām vajadzībām, kas auga, organi
zācijas darbībai paplašinoties.
Pēc trīs gadu pilnvaru laika notecēšanas DV Rietumvācijā val
des priekšnieka amatā no jauna ievēlēja plkv. V. Janumu, par
valdes locekļiem atkārtoti — A. Silgaili un R. Kociņu. Revīzijas
komisijā izraudzīja Ž. Jansonu, J. Leitīti un R. Siecenieku.
Attiecē pret DV biļetena financiālām grūtībām sapulce konsta
tēja, ka atbildīga nav tikai Vācijas DV saime, bet gan visa orga
nizācija, tātad visas zemju valdes. Pieņēma G. Odiņa rezolūciju:
„1) DV R-Vācijā delegātu sapulce atzīst, ka DV biļetena izdoša
na atbalstāma visu DV zemju valdēm. 2) Rietumvācijas delegātu
sapulce garantē 250 eks, DVB izplatīšanu Vācijā”.
Sakarā ar aizvadītās delegātu sapulces lēmumu par Freiburgas
objekta iegādi latviešu invalidu mītnes vajadzībām 1952. g. 20./21.
septembŗa valdes sēdē Bad Zalcuflenā valde sīkāk pārrunāja un
lēma par mītnes izbūvi un iekārtošanu nākotnē. Vienojās īpašumu
nodēvēt par Bērzaini, jo līdz šim to sauca „Birkenhof”. Sēdē valde
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vienojās atlikušās DV greznuma un propagandas markas novietot
invalidu mītnē Bērzainē kā vēsturiskus materiālus.
1953. gada 7. un 8. marta DV Rietumvācijas valdes sēde notika
pirmo reizi jauniegūtajā invalidu mītnē Bērzainē. Valdes priekš
sēdis sēdi atklāja ar vēlmi, ka esam gan trimdā, tālu no dzim
tenes, bet šis organizācijas īpašums ar savu košo dārzu, pļavām
un mežu lai aizstātu dzimtenes zemi un laukus; lai izdotos šo mītni
iekārtot par siltu un saulainu mājvietu mūsu smagi cietušajiem
cīņu biedriem. Šai sēdē DV organizācijas vadītājam pulkvedim
V. Janumam kā pirmajam par lielajiem nopelniem organizācijas
dzīvē un darbā vicepriekšsēdis V. Reimanis valdes vārdā pasnie
dza organizācijas augstāko apbalvojumu - atzinību — DV krūšu
nozīmi zeltā.

DV Rietumvācijas delegātu sapulces dalībnieki 1953. g. 18./19. jūlijā Augustdorfā. Pirmā rindā no kr.: J. Leitītis, A. Burmeisters, T. Rempēteris,
A. Abakuks, A. Silgailis, V. Janums, R. Kociņš, A. Bērziņš, R. Ancāns,
V. Hāzners, Ž. Butkus un A. Gaujers.
Valde piešķīra E. Stīpniekam kā otram DV krūšu nozīmi zeltā
par nopelniem organizācijas labā vēl darbojoties Vācijā.
1953. gada 10. maija valdes sēdē Manheimā valdes priekšsēdis
ziņoja, ka par locekli Komitejā Latvijas brīvībai ievēlēts DV CV
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un DV Rietumvācijā valdes sekretārs V. Hāzners, kuŗam aiz
braucot uz Ameriku, jāpadomā par aizstājēju sekretāra postenim.
Pārrunāja arī aprūpes darba koordinēšanu, kas izkārtojama sadar
bībā ar LCP nākamā sesijā
1953. gada 18. un 19. jūlijā Augustdorfā jau ceturto reizi pēc
kārtas notika Vācijas delegātu sapulce, kuŗā piedalījās 29 delegāti
ar 32 mandātiem, 12 valdes un revīzijas komisijas locekļi, kā arī
vairāki DV darbinieki Valdes priekšsēdis ierosināja piekrist iesnie
gumam centrālajai valdei par lielākās atzinības balvas — DV no
zīmes zeltā piešķiršanu rosīgajiem DV darbiniekiem Vilim Hāzneram un Augustam Vanagam, pēdējam par nopelniem darbības
laikā Vācijā.
Sakarā ar Lībekas nodaļas delegāta R. Gusāra ierosinājumu,
ka katram invalidam, arī tiem, kas saņem rentes, vismaz vienreiz
gadā būtu jāsaņem kāda palīdzība, lai rastos zināma norma, aprū
pes jautājumos izraisījās spraigas debates un izskanēja pārmetumi
strādātāju invalidu vārdā nestrādātājiem, kas tikai gaidot palīdzību
un piešķirtos pabalstus bieži vien izlietojot nelietderīgi. Šī uzskatā
ma par vienu no parādībām, kas uzpeldējusi aprūpes darbībā visos
laikos un radījusi ziedotājos sarūgtinājumu.
Šai sapulcē Vācijas mērogā pieņēma Noteikumus DV darbībai
un DV sabiedriski - politiskās darbības vadlīnijas. Pieņēma arī H.
Zāgara ierosinājumu lūgt DV CV nokārtot DV biļetena izdošanas
materiālo pusi, sadalot financēšanu taisnīgi Anglijas, Vācijas,
ASV, Kanadas, Austrālijas un Zviedrijas zemju valdēm.
Izstājušos trīs valdes locekļu vietā valdē uz nākošajiem trim
gadiem ievēlēja tos pašus — V. Reimani, A. Bērziņu un K. Augst
kalnu. Revīzijas komisijā ievēlēja Ž. Jansonu, J. Priedīti un J.
Leitīti. Pēc K. Augstkalna referāta par DV bēŗu fonda dibinā
šanu sapulce principā piekrita šāda fonda dibināšanai un uzdeva
valdei noskaidrot techniskās iespējas, kā arī izstrādāt noteikumus
galīgā veidā. Šai sapulcē O. Caunītis sniedza plašāku pārskatu
par Latviešu leģiona vēstures tapšanu, kā arī par kritušo un bez
vēsts pazudušo kaŗavīru kartotēkas izveidošanu, ko sanāksmes
dalībnieki uzņēma atzinīgi.
1953. gada 19. jūlija valdes sēdē Augustdorfā pārrunāja ģen.
O. Dankera iesniegumu par Lāčplēša kaŗa ordeņa domes darbības
atjaunošanu trimdā. Valde atzina, ka domes darbība trimdas ap
stākļos nebūtu atjaunojama un iesniegumu noraidīja.
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1953. gada 26. un 27. septembŗa sēdē Bērzainē DV Rietum
vācijā valdes sastāvā kā loceklis iegāja valdes loc. kandidāts An
tons Mežals, jo tai laikā uz Kanadu izceļoja valdes loc. A. Silgailis. Piezīmējams, ka iepriekšējā valdes vicepriekšsēža V. Reimaņa vietā pēdējā delegātu sapulcē ievēlēja G. Odiņu, kas reizē
veica arī informācijas nozares vadītāja pienākumus.
Sakarā ar aizvadītās delegātu sapulces principiālo atzinumu par
DV bēru fonda vēlamību Rietumvācijā valde nolēma ievākt par
to atsauksmes no nodaļām, pēc tam varētu lietu virzīt tālāk un
reģistrēt dalībniekus pa nodaļām. Šai sēdē pārrunāja Freiburgas
pilsētas piedāvāto maiņas darījumu — apmainīt invalidu mītni
Bērzaini pret citu objektu ārpus Freiburgas „Luisenhöhe”, ko val
de, sakarā ar pilsētas aizliegumu būvēties un citādi izrādītu nepa
tiku pret ārzemniekiem, apsvēra par pieņemamu, bet nolēma
iepriekš vēl pētīt iespēju būvēties Bērzainē.

DV Rietumvācijas valdes sēdē Bērzainē 1954. gadā. Sēž no kr.: R. Kociņš,
J. Cīrulis, V. Janums un A. Bērziņš. Stāv: A. Mežals, K. Augstkalns,
V. Hāzners, V. Reimanis un Ž. Jansons.
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1954. gada 20./21. marta sēdē Bērzainē valde nolēma aizdevu
mus no DV līdzekļiem piešķirt tikai ar valdes lēmumu. Sakarā
ar DV statūtu vācu valodā grozīšanu, piemērojot tos labdarības
organizācijas noteikumiem, valde uzdeva A. Zaļinskim veikt
priekšdarbus, lai nākošajā delegātu sapulcē pārstrādātos statūtus
varētu pieņemt.
Igauņu bij. kaŗavīru biedrības Voitlejas ierosinājumam par
draudzību starp abu tautu kaŗavīru organizācijām — DV un Voitleju — valde vienprātīgi pievienojās un lūdza CV šo jautājumu
kārtot tālāk. Gaidāmajām DV priekšnieka vēlēšanām valde no
Vācijas izraudzīja divus kandidātus — V. Janumu un G. Odiņu.
1954. gada DV Vācijas delegātu sapulce notika 10. un 11.
jūlijā Etlingenā, tā pārtraucot Augustdorfas jau gandrīz monopol
tiesības uz delegātu sapulču rīkošanu. Šai sapulcē piedalījās 34
nodaļu un kopu 33 delegāti ar balss tiesībām, bez tam 11 valdes
un revīzijas komisijas locekļi un techniskie darbinieki bez balss
tiesībām. Pēc jaunajiem noteikumiem DV organizācijas darbībai
zemēs valdes un revīzijas komisijas locekļiem, ja tie nebija kādas
nodaļas vai kopas delegāti, sapulcē vairs nebija tiesības balsot.
Aprūpes jautājumos lēma, ka aizdevumus no organizācijas
līdzekļiem valde turpmāk var izsniegt tikai pret vekseli ar divu
galvinieku parakstiem.
Šai sapulcē viens no galvenajiem pārrunu punktiem bija Bēr
zaines jautājums, izvēršoties plašās debatēs un diskusijās, jo se
višķi par īpašuma tālāku izveidošanu un izmantošanu, kā arī racio
nālāku apsaimniekošanu, lai novērstu lielas un liekas piemaksas
no nama fonda līdzekļiem. Pieņēma V. Hāznera ierosinājumu Bēr
zaini pārbūvēt un pārvērst par invalidu atpūtas mītni un no pār
palikušajiem līdzekļiem piešķirt invalidiem aizdevumus, veicinot
viņu personisko mājiņu iegādi.
Otrs smaguma punkts šai sapulcē bija organizācijas statūtu
maiņa resp. papildināšana, lai panāktu organizācijas atzīšanu par
labdarības organizāciju un ar to priekšrocības un atvieglinājumus
darbā. Pārstrādātos statūtus pieņēma ar 27 balsīm no 33, atturo
ties 3 un pret balsojot 3.
Sakarā ar R. Kociņa iesniegumu par valdes reorganizāciju
līdzekļu taupīšanas dēļ sapulce ar 28 balsīm pieņēma G. Odiņa
rezolūciju: Valdes funkcijas izpilda prezidijs: DV Rietumvācijā
valdes priekšsēdis, sekretārs, aprūpes noz. vadītājs un kasieris.
Tikai sevišķi svarīgos jautājumos sasaucama pilna valdes sēde.
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Uz ASV izceļojošā G. Odiņa vietā par valdes vicepriekšsēdi ie
vēlēja J. Zēgneru no Kaizerslauternas, 8361. rotas nodaļas. Par
valdes locekļiem nākošajiem trim gadiem ievēlēja V. Hāzneru
atkārtoti, bet R. Ancāna vietā — Jāni Cīruli. Revīzijas komisijā
ievēlēja Ž. Jansonu, J. Priedīti un Ž. Indriksonu. Par DV centrā
lās valdes locekļiem no Vācijas ievēlēja — V. Hāzneru un A.
Bērziņu, bet kandidātos palika A. Mežals un K. Augstkalns. Sa
pulcē lēma, ka budžeta posteņos ieņēmumos un izdevumos pare
dzamas arī aprūpes līdzekļu summas, vadoties pēc iepriekšējo gadu
pieredzes, tā uzrādot faktisko organizācijas resp. DV Rietumvācijas valdes apgroījumu gadā.
Sapulce pieņēma DV bēŗu fonda komisijas pārstrādāto un laboto
darbības noteikumu projektu. Pa nodaļām reģistrējami fonda da
lībnieki un, saskaņā ar noteikumu 17. pantu, ja piesakās 600
dalībnieku, fonds uzsāk darbību, bet likvidējas, ja dalībnieku
skaits noslīd zem 600. (Vēlākā reģistrācijas gaitā pa nodaļām
dalībnieku skaits nesasniedza vajadzīgo daudzumu, kā paredzēts
fonda darbības uzsākšanai, un tā arī DV bēŗu fonda darbība neti
ka iedzīvināta.)
Sapulcē pārrunāja arī DV Austrālijā ierosinājumu par speciālām
nozīmēm bij. 2. pasaules kaŗa dalībniekiem-latviešiem, un pieņēma
G. Odiņa rezolūciju, ka delegātu sapulce Vācijā ieteic ieviest šādas
nozīmes un lūdz Vācijas DV zemes valdi nozīmju projektu virzīt
tālāk CV izšķiršanai.
Piezīmējams, ka pēc mainīto statūtu pieņemšanas DV organi
zācijas biedriem Vācijā biedra maksa jāmaksā ikvienam bez iz
ņēmuma, un valde nevar nevienu no tā atbrīvot. Ja kāds biedrs
nav kārtojis savu mēnešmaksu, nodaļas valdei pēc vēlreizējas at
gādināšanas ir tiesības ierosināt šāda biedra izskaitīšanu no orga
nizācijas, ko apstiprina resp. lemj DV Rietumvācijā valde.
1954. gada 16. un 17. oktobŗa valdes sēdē Sundernā konstatēja, ka Vācijā pastāv 47 nodaļas/kopas ar 1894 biedriem, kas aiz
Anglijas ir otra lielākā saime organizācijas mērogā.
A. Bērziņš, ziņojot par aprūpi, pieminēja, ka grāmatu izdevēji
labprāt ziedo grāmatas gandrīz no katra jaunizdevuma, daži ap
gādi pat vairāk eksemplāru, kā: Ziemeļblāzma, Latvju grāmata
un Imanta. Ziedotās grāmatas sadalītas pa eksemplāram Bērzai
nei un lielākiem centriem, kur mīt invalidi, vai arī slimnīcās esošo
latviešu kopām. Tie apgādāti arī ar laikrakstiem un žurnāliem.
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Valdei pēc pārvēlēšanas sadalot amatus, stāvoklis bija šāds:
priekšsēdis V. Janums, pr-ža vietnieks J. Zēgners, sekretārs V.
Hāzners (pildīja arī kultūras noz. uzdevumus), kasieris — A. Mežals, aprūpes noz. vad. A. Bērziņš, informācijas noz. vad. K. Augstkalns. Pēc pārrunām vienojās valdē paredzēt vēl sporta un jau
natnes audzināšanas nozares, ko pārzinātu: sporta nozari — J.
Cīrulis un jaunatnes — V. Hāzners. Pārrunājot A. Mežala ierosi
nājumu par juridiskās vai sociālās aprūpes nozares vēlamību, val
de vienojās, ka šī jautājuma kārtošanu varētu uzņemties aprūpes
noz. vad. A. Bērziņš saziņā ar K. Ozoliņu, A. Mežalu un H.
Balodi.
Saskaņā ar CV ierosinājumu DV Vācijas zemes valde piekrita
budžeta gada saskaņošanai ar 1. janvāri, kas atvieglinātu arī
pārskatu izgatavošanu.
Delegātu sapulcē pārrunāto jautājumu par aizdevumu no Invalidu
nama fonda līdzekļiem piešķiršanu invalidiem mājiņu celšanai DV
Rietumvācijā valde vēlreiz iztirzāja un atzina, ka šāds pasākums
būtu vēlams, ja liekie līdzekļi to atļauj. Izstrādājams aizdevumu
piešķiršanas plāns un noteikumi un jāsazinās ar citu zemju DV
valdēm.
1954. gada DV priekšnieka vēlēšanās visas organizācijas mē
rogā biedri piedalījušies vairāk nekā 60%. Arī DV saime Vācijā
bijusi aktīva vēlēšanās. Par DV organizācijas priekšnieku nāko
šajiem trim gadiem ievēlēja atkārtoti plkv. Vili Janumu no Vācijas.
1954. gada 4. decembrī Kaizerslauternā DV Rietumvācijas val
de nolēma DV saimei Vācijā reģistrēties VLSP (Vācijas latviešu
sporta pārvaldē), iemaksājot dalības maksu DM 50, lai gūtu tie
sības DV biedriem piedalīties sacensībās visu trimdas latviešu
mērogā. Šai sakarā bija izraugāmi divi delegāti, kas pārstāvētu
DV sporta padomē. Valde par Vācijas DV delegātiem VLSP
apstiprināja Jāni Cīruli un Visvaldi Reimani (abi zemes valdes
locekļi).
Kaut gan DV Mēnešraksts ir DV CV kompetencēs, taču faktis
kā financētāja un technisko darbu kārtotāja mēnešraksta izdošanā
bija DV Rietumvācijā valde. Tādēļ arī mēnešraksta jautājumā
gandrīz vai katrā valdes sēdē radās pārrunas un noskaidrošanas.
4. 12. 54. g. sēdē DV Rietumvācijas valde tad nolēma lūgt visu
DV zemju valdes pildīt centrālās valdes lēmumus par DV Mēneš
raksta financēšanu resp. savas daļas iemaksu DV zemes valdei
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Vācijā, lai segtu iestāvējušos parādus un kārtējos izdevumus, jo
valdes līdzekļi vairs neatļāva vienai financēt DVM izdošanu un,
citām zemēm nekārtojot savas iemaksas, mēnešraksta iznākšana
jāpārtrauc.
1955. gada 5./6. februāŗa valdes sēdē Kaizerslauternā zemes
valdes sporta noz. vad. J. Cīrulis ar lepnumu varēja ziņot par
DV saimes locekļu pirmajiem panākumiem Vācijas latviešu sporta
nozarē. Gada sākumā notikušajās Vācijas latviešu meistarsacensībās šachā piedalījušies arī divi DV biedri no Augustdorfas, no
tiem Georgs Kitners ieguvis 1. vietu, latviešu meistara nosaukumu
un zemes valdes dāvāto balvu, otrs dalībnieks Arvīds Tipsis iz
cīnījis 3. vietu.
Šai valdes sēdē, pārrunājot nodaļu darbības aktivizēšanu un
ļoti svarīgu un vēlamu faktoru — valdes locekļu apciemojumus
nodaļās, A. Bērziņš ieteica sekmīgākām nodaļām izsniegt zemes
valdes atzinības rakstu. Valde ierosinājumu akceptēja, nolemjot
to iedzīvināt resp. nākošajā delegātu sapulcē pasniegt atzinī
bas rakstu labākajai nodaļai darbības gadā. Valde nolēma, ka ceļa
un uzturēšanās izdevumi delegātiem uz sapulcēm sedzami noda
ļām/kopām pašām no saviem līdzekļiem.
Lai pabalstu summas nebūtu jāizmanto aizdevumu piešķirša
nai invalidiem un aprūpējamiem, valde nolēma radīt speciālu aiz
devumu fondu zemes valdē. Fonda līdzekļus veidotu likvidējamais
agrākais amerikāņu joslas invalidu fonda atlikums DM 2386,48
un DM 3000 no DV Rietumvācijā valdes summām. No šī aizde
vumu konta tad izsniegtu aizdevumus invalidiem un aprūpēja
miem tik, cik tajā līdzekļu.
1955. gada 25. marta sēdē Hitfeldā valdes priekšsēdis ziņoja,
ka 1954. g. Etlingenas delegātu sapulcē pieņemtie DV statūtu gro
zījumi resp. pārstrādātie statūti vācu valodā reģistrēti Detmoldas
vācu tiesā 1955. gada 24. martā.
1955. gadā, sakarā ar budžeta gada sākšanos 1. janvārī, Vāci
jas DV delegātu sapulce notika 26. un 27. martā, šoreiz Vācijas
ziemeļos — Hitfeldā, pie Hamburgas. Šai sapulcē piedalījās 33
delegāti, pārstāvot 36 nodaļas un kopas, bez tam 10 valdes locekļi
un techniskie darbinieki bez balss tiesībām.
Pārrunājot DV bēŗu fondu (kas labi domāts un guva arī pie
krišanu tautiešos, taču nesasniedzot skaitu, lai fonds varētu reā
lizēties), delegātu vairums nolēma vēl fonda jautājumu neizbeigt,
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bet turpināt, pieņemot DV Saules nodaļas rezolūciju: Bēŗu fondu
neuzdot, bet vēlreiz viena mēneša laikā to propagandēt DV bied
riem, norādot uz bēŗu fonda pastāvēšanu citās zemēs.
Šai sapulcē pirmo reizi bjia paredzēti nodaļu ziņojumi par ie
priekšējā gada darbību, no kā delegātiem radās vispārējs pārskats
par dzīvi un apstākļiem DV saimēs Vācijā.
Priekšsēdis V. Janums delegātu sanāksmi iepazīstināja ar no
daļu, ko zemes valde pirmo reizi izraudzījusi par labāko iepriek
šējā darbības gadā — DV Memingenas nodaļu, pasniedzot tās
delegātam O. Kalējam atzinības rakstu.
Delegātu sapulce akceptēja DV Gaujas nodaļas Lībekā ierosi
nājumu piešķirt Dr. A. Alksnim par pašaizliedzīgo darbu bij.
kaŗavīru ārstēšanā DV krūšu nozīmi zeltā un lūdza zemes valdi
šo jautājumu virzīt tālāk CV.
Pieņēma aprūpes nozares izstrādātās aprūpes vadlīnijas Vācijā
un akceptēja valdes lēmumu par ASV joslas invalidu fonda likvi
dēšanu un līdzekļu (skaidrā naudā un aizdevumos) kopsummā
DM 4.612,04 nodošanu DV Rietumvācijas valdei. Pārrunājot aiz
devumu piešķiršanu invalidiem no invalidu nama fonda līdzek
ļiem, sapulcē vienojās par valdes izstrādātajiem noteikumiem aiz
devumu piešķiršanai — tos izsniegt pēc apstākļiem un vajadzības
no 3000 līdz 5000 DM, un atmaksas termiņu neierobežojot ar
5 gadiem. Aizdevumu piešķiršanai no Invalidu nama fonda lī
dzekļiem atvēlēja DM 50.000.
Par DV Rietumvācijas valdes priekšsēdi uz nākošajiem 3 ga
diem ievēlēja V. Janumu, bet par valdes locekļiem no jauna A.
Mežalu un R. Kociņu; revīzijas komisijā — Ž. Jansonu, J. Priedīti un L. Rumaku. Arī DV Vācijā šai sapulcē pievienojās DV
Austrālijā projektam par DV sabiedriski - politiskās darbības vad
līnijām.
Piezīmējams vēl, ka šai sapulcē pieņēma rezolūciju par DV zel
ta nozīmes piešķiršanu: „DV Rietumvācijas delegātu sanāksme
izsaka vēlējumu, lai turpmāk atturētos no ierosinājumiem zelta
nozīmju piešķiršanai un šo vēlējumu DV Rietumvācijā valde pa
celtu DV CV.”
Detmoldas finanču pārvalde 1955. gada 29. marta rakstā pazi
ņoja, ka viņi, pamatojoties uz DV iesniegtajiem pārstrādātajiem
statūtiem, atzīst DV organizāciju Rietumvācijā par labdarības
organizāciju. Tas organizācijas turpmākajā darbībā sagādāja daudz
izdevību nodokļu un citādā ziņā.
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Laikā no 1955. gada 17. līdz 24. aprīlim pirmajās latviešu
Eiropas meistarsacīkstēs šachā Etlingenā piedalījās arī divi Vā
cijas DV biedri — G. Kitners un A. Tipsis, ierindojoties 4. un 5.
vietā.
Par delegātiem VLSP valdē 1955. gadam izraudzīja J. Cīruli
un R. Kociņu, kas padomē pārstāvēja DV sportistus.
1955. gada 9. augusta sēdē valde pieņēma aprūpes nozares va
dītāja izstrādāto jauno aprūpējamo klasifikāciju pa grupām, kuŗas
nodaļām ievērot, pabalstus piešķiŗot.
Sakarā ar nesaskaņām dažu DV organizācijas locekļu starpā
un tā radušos cietējiem un opoziciju pret organizācijas vadību
resp. vispār organizāciju Vācijā, 1955. gada 17. jūnijā Hamburgā
nodibinājās Latviešu kaŗa invalidu apvienība (LKIA), kuŗa ar
savu pirmo apkārtrakstu Vācijā neizprotami asi uzbruka DV or
ganizācijai un vadībai, nomelnojot tās darbu un paužot pat dema
goģiskas ziņas. Visam cauri izskanēja neslēpts naids par DV it
kā viņiem (jaunajai LKIA vadībai) nodarīto pārestību, tādēļ bijis
jāmeklē cits ceļš, kā kaŗa invalidus īsti un pareizi aprūpēt, jo DV
to neesot darījuši. DV Rietumvācijā valde 1955. gada 9. augusta
sēdē Kaizerslauternā, pārrunājot minēto jautājumu, nolēma prasīt
paskaidrojumus no LKIA vadības un stāvokli publicēt apkārt
rakstā DV nodaļām un biedriem.
1955. gada 1. un 2. oktobŗa valdes sēdē Bērzainē, pārrunājot
Leģiona vēstures tapšanas gaitas, valde vienojās, ka vēstures rak
stīšana jāturpina un jāpabeidz pašam Caunītim, ne kādai citai
personai, un iekārtojams tā, lai Caunītis arvien būtu ciešā kon
taktā ar kādu no vēstures redakcijas kollēģijas locekļiem, kas
varētu būt palīdzīgs šai darbā.
Sakarā ar LKIA publicēšanos par visu kaŗa invalidu aprūpēšanu šai valdes sēdē plašāk pārrunāja par turpmāko aprūpi —
vai LKIA biedrus izslēgt no tās, vai arī turpināt visu invalidu
aprūpi bez izņēmuma un kā noteikumi paredz. Valde nolēma DV
pieņemto aprūpes veidu negrozīt, bet aprūpēt visus saskaņā ar
noteikumiem un pēc aprūpējamo grupām. Tas pats attiecās arī
uz Ziemsvētku veltēm.
Sakarā ar LKIA nepamatotajiem uzbrukumiem DV organizā
cijai un tās vadītājām personām Vācijā deklarāciju par visu kaŗa
invalidu aprūpi un patstāvīgu ziedojumu vākšanu aprūpes vaja
dzībām DV Rietumvācijā valde savus 1955. gada 2. oktobŗa sēdes
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atzinumus ar attiecīgiem paskaidrojumiem publicēja 1955. gada
7. oktobŗa apkārtrakstā Nr. 4 (47) stāvokļa pareizai izpratnei.
1956. gada 20. janvāŗa valdes sēdē Memingenā izceļojušo val
des locekļu K. Augstkalna un V. Reimaņa vietā stājās Kārlis Dekteris no Bruchmīlbachas un Auseklis Zaļinskis no Augustdorfas.
Piezīmējams, ka 1955. g. Ziemsvētkos svētku veltēs izmaksātas
pavisam DM 23.000, maksājot katram aprūpējamam DM 10 un
viņu piederīgajiem DM 3 katram.
1956. gada DV Vācijas delegātu sapulce notika 21. un 22.
janvārī Memingenā. Piedalījās 32 delegāti ar un 11 valdes un
revīzijas komisijas locekļi un techniskie darbinieki bez balss tie
sībām. Šī sapulce notika zināma saspīlējuma iespaidā sakarā ar
LKIA negātīvo izturēšanos pret DV organizāciju un tendenci
kaitēt tās darbībai. Šo nesaskaņu rezultāts, pareizāk — LKIA
vadītāju darbinieku nepārtrauktā tieksme uzbrukt DV organi
zācijai un censties nomelnot tās darbu latviešu trimdas sabiedrības
acīs, nenoliedzami kaitēja DV organizācijas labajai slavai un
plaši izveidotajam svētīgajam aprūpes darbam. Atkrita vairāki
krietni biedri, pārejot LKIA rindās, vai vienkārši aizejot no or
ganizācijas, sabiedrībā radās apjukums, un vienu otru dzirdētie
apmelojumi un aplamā propaganda ietekmēja. Bet sabiedrības
vairākums drīz izprata stāvokli un palika DV organizācijai arī
turpmāk uzticīgi resp. neatrāva savu atbalstu palīdzības darbam.
Par Vācijas rosīgāko nodaļu pag. darbības gadā valde bija
izraudzījusi 4099. rotas nodaļu Bruchmīlbachā, kas rosīgā un ne
nogurstošā valdes priekšsēža Arnolda Rožkalna vadībā izcēlās
ar savu kultūras sarīkojumu skaitu un vispusību, kā arī toreiz
Vācijā pazīstamo vīru dubultkvartetu, kas ar savu sniegumu ie
priecināja ne tikvien sava novietojuma tautiešu saimi, bet dzie
dāja koncertu turnejās Vācijas latviešu centros.
Bērzaines lietā arī izvērtās dzīvas debates un iesniegtas vairā
kas rezolūcijas resp. ierosinājumi. Kaut gan Bērzaine bija visas
DV organizācijas resp. CV pārziņā, tomēr Vācijas delegātu
sapulcēs Bērzaine arvien izraisīja dzīvas pārrunas un reizēm pat
asumu dažādo uzskatu aizstāvju starpā. Arvien pacēlušās bal
sis par tās likvidēšanu un līdzekļu ieguldīšanu jauna īpašuma iegā
dē, vai arī atbalstot invalidus ģimenes mājiņu cēlējus.
Šai delegātu sapulcē jo stingri par Bērzaines likvidēšanu iestā
jās Hamburgas nod. delegāts P. Začs, iesniedzot nod. biedru
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sapulces vēlmi. Par to nobalsoja 1 delegāts, pret 31 un atturējās
1. Tas jau raksturoja LKIA iespaidu lielākajos invalidu centros,
sevišķi tur, kur dzīvoja invalidu apvienības vadītāji, kā šai gadī
jumā P. Začs Hamburgā.
Sapulce lēma piešķirt invalidiem brīvu ceļu uz Bērzaini un uz
turēšanos (izņemot pārtiku) uz 2 nedēļām, šo pasākumu financējot no pabalstu summām.
Pēc spraigām un diezgan asām debatēm ar LKIA pārstāvjiem
(K. Štameru un P. Začu), kas reizē bija arī šīs sapulces DV
nodaļu delegāti, sapulce pieņēma Bīlefeldas 323. transporta vie
nības nodaļas delegāta un DV Rietumvācijā revīzijas komisijas
locekļa Jāņa Priedītes iesniegto Bīlefeldas DV kopējo rezolūciju:
Daugavas Vanagu biedri, kuŗi ir biedri arī LKIA, un par kuŗiem
pierādīts, ka tie darbojušies pretim DV organizācijas mērķiem
un statūtiem, izslēdzami no DV organizācijas.
Valdē uz trim gadiem ievēlēja A. Bērziņu, K. Dekteri un S.
Spurdziņu, revīzijas komisijā — Ž. Jansonu, J. Priedīti un L.
Rumaku. Pārrunājot vēlreiz DV bēŗu fonda jautājumu, sapulce
pieņēma V. Hāznera rezolūciju: Izbeigt bēŗu fonda lietu kā ne
īstenojamu sakarā ar nepietiekamo dalībnieku skaitu. (Vajadzēja
minimu 600 dalībnieku, lai pasākums varētu darboties, bet 3
gados pieteicās tikai 339.)
Starplaikā uz ASV izceļojušais ilggadējais valdes sekretārs Vilis
Hāzners iesniedzis priekšsēdim atteikšanās rakstu reizē ar labākiem
novēlējumiem valdei turpmākās darba gaitās. Viņa darbs kopš
organizācijas dibināšanās līdz pēdējai dienai bija arvien trauk
smainas rosmes un aktivitātes pilns un organizācijas darbā viņš
bija ziedojis daudz brīvu brīžu, jo tas bija viņa sirdij tuvs. V.
Hāznera vietā valdē stājās pirmais kandidāts Aleksandrs Burmeisters. Sekretāra pienākumus valde uzticēja Antonam Mežalam, reizē arī kasieŗa-grāmatveža pienākumus.
Sakarā ar 1956. gada 1. augustā nodegušo Bērzaines saim
niecības ēku zemes valdes sēde notika Bērzainē 11. un 12. augustā,
kur tad arī plaši pārrunāja notikumu, tā eventuālus cēloņus un
nodegušās ēkas atjaunošanu resp. Bērzaines tālāko izveidošanu.
Radās iespaids, ka uguns izcēlusies ļaunprātīgā nodomā, bet to
nevarēja īsteni konstatēt un tā gadījums arī palika nenoskaidrots.
Pārrunājot aprūpi, valde nolēma no LKIA biedriem pabalstu
lūgumu gadījumos pieprasīt LKIA vadības apliecinājumu par
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viņu piešķirtajiem pabalstiem. Nolēma pārbaudīt ar nodaļu valžu
starpniecību, vai pabalsta lūdzēja stāja pret latvietību vispār ir
pozitīva un vai bērni apmeklē latviešu papildskolu.
Sakarā ar iespējām sūtīt dāvanu saiņus uz Padomju Savienību
zemes valde aicināja DV nodaļas vākt ziedojumus labdarības
sainīšu sūtīšanai. Tā radās jauna aprūpes darba nozare, kas vēr
sās arvien plašumā, jo trūkums dzimtenē un izsūtījumā bija liels
un tautiešu palīdzība no brīvajām valstīm ļoti vēlama.
Tai laikā risinājās liela „Care” saiņu akcija. No ASV un
Kanadas DV samaksātus uz Vāciju sadalei pārsūtīja 1843 saiņus,
kas bija paredzēti noteiktām personām vai arī brīvai sadalei pēc
DV Vācijā ieskatiem. Tas daudziem tautiešiem Vācijā bija vēr
tīgs atbalsts, ko lielumties sniedza radi un paziņas aizjūras zemēs,
sedzot saiņu vērtību un pārsūtīšanas izdevumus, DV uzņemoties
pārsūtīšanas starpniecību.
1956. gada 1./2. decembŗa valdes sēdē Bad Zalcuflenā, pārru
nājot arvien aktīvāko komunistu aģentu darbību Vācijā un sakaru
uzturēšanu ar dzimteni, valde atzina, ka informācijas labā būtu
vēlams nodaļās rast informācijas darbiniekus, tādējādi izveidojot
labu sakaru un informācijas tīklu Vācijas apjomā.
Pārrunājot nodaļu dzīves apsikšanu un iestājušos vispārējo pa
sīvitāti, valde sprieda, ka nodaļām nevar ļaut iegrimt miegainā
pašplūsmā, bet tās arvien laiku pa laikam jāuzmudina ar rakstiem,
aicinājumiem, vai vislabāk ar zemes valdes locekļu apciemoju
miem, tādēļ nolēma, ka valdes locekļiem jāapmeklē nodaļas un
kopas savā apgabalā ar aplēsi, lai vismaz reizi gadā katrā no
tām būtu bijis kāds valdes loceklis un informējis par valdes dar
bību. Nolēma arī organizācijas statūtus un visus noteikumus,
instrukcijas un formulārus izdot vienā kopojumā, ko tad piesūtīt
visām nodaļām un kopām ieskatam un pareizai darbībai.
J. Cīrulis ziņoja 1957. gada 11. janvāŗa valdes sēdē, ka DV kā
vienība aktīvi piedalījusies VLSP darbībā un tās sporta sacensī
bās, gūstot labus panākumus dažādās sporta nozarēs, kā šachā,
galda tenisā u. c.
1957. gada delegātu sapulce notika 12. un 13. janvārī Kaizerslauternā, piedaloties 28 delegātiem, kā arī valdes locekļiem, re
vīzijas komisijas loc. un techniskiem darbiniekiem.
Par iepriekšējā gada aktīvāko un priekšzīmīgāko nodaļu valde
bija izraudzījusi DV Saules nodaļu, pie Manheimas 8252. dar55

ba rotas, kur valdē toreiz darbojās priekšsēdis V. Rantiņš, aktīvie
DV darbinieki Dr. J. Platais, Ž. Indriksons, V. Riekstiņš un V.
Amatnieks.
Šai sapulcē, pārrunājot DV Mēnešrakstu, Vācijas nodaļu dele
gāti sakarā ar Anglijas DV ierosinājumu pieņēma šādu rezolū
ciju (A. Vinčela, R. Kociņa un J. Sudrabiņa): DV Rietumvācijā
delegātu sapulce atzīst, ka DV Mēnešraksts jāizplata tā, lai to
saņemtu katrs DV biedrs, pie kam abonēšanas nauda jāiekalkulē
ikmēneša biedru maksā. Taču ne Anglijas ierosinājumam, ne DV
Vācijas delegātu rezolūcijai toreiz panākumu nebija. Radās gan
vairāk abonentu, bet DV Mēnešrakstu vēl šobaltdien visas orga
nizācijas apjomā abonē tikai apm. viena trešā daļa biedru.
Šajā sapulcē toreizējais zemes valdes biedrzinis K. Dekteris no
lasīja saistīgu un ierosinātāju referātu par organizācijas darba
aktivizēšanu, taču labi domātie atzinumi un ierosinājumi rosības
pacelšanai organizācijā vairumam nodaļu pagāja secen neuzklau
sīti un neiedzīvināti.
Par valdes vicepriekšsēža amatu toreiz sacentās J. Zēgners ar
O. Mazarkēvicu un ar pāris balsīm uzvarēja J. Zēgners, paliekot
arī nākošos trīs gadus šai amatā. Par valdes locekļiem ievēlēja —
atkārtoti J. Cīruli, bet A. Burmeistera vietā O. Mazarkēvicu.
Revīzijas komisijā ievēlēja Ž. Jansonu, J. Būmani un R. Klausu.
Par kandidātiem no Vācijas DV priekšnieka vēlēšanām izraudzīja
V. Janumu un R. Kociņu.
1957. gada martā DV Rietumvācijas valdes sēdeklis no Augustdorfas pārcēlās uz Minsteri.
1957. gada februārī Menchengladbachā notika Vācijas latviešu
meistarsacīkstes šachā, kuŗās atkal DV biedri guva labus panā
kumus. II Eiropas latviešu meistarsacīkstēs šachā Bradfordā,
Anglijā, uzvarēja A. Tipsis, DV Minsteres nodaļas biedrs.
Sakarā ar DV CV 1957. gada 26. maija sēdes lēmumu Kopen
hagenā, arī Vācijā, šai gadā DV nodaļas sāka vākt ziedojumus
14. jūnija akcijā par labu palīdzības sainīšu sūtīšanai uz dzim
teni, izsūtījumā un trūkumā esošajiem tautiešiem, sevišķi slima
jiem un darba nespējīgajiem.
Sākot ar 1957. gadu, zemes valdes locekļi, ievērojot delegātu
sapulcē un agrākajās valdes sēdēs pārrunāto rosības celšanu, ap
meklēja katrs sava apgabala nodaļas un kopas, sniedzot informā
ciju par DV darbību, paskaidrojot darbinieku pienākumus un
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veidus, kā celt un uzturēt rosību vietējā DV saimē, un informēja
par jaunākām organizācijas dzīves aktuālitātēm.
1957. gada 1. septembri Bērzainē valde, pārrunājot mītnes
turpmāko pastāvēšanu un izmantošanu, atzina, ka apstākļi pēc
gaŗām cīņām par būvēšanās aizlieguma atcelšanu, un saņemot
atļauju, tomēr iegrozījušies tā, ka nebija vairs ne vajadzības, ne
izdevīgi celt jaunas ēkas. Tādēļ nolēma izremontēt pamatīgi ve
cās ēkas, tukšās telpas piemērot atpūtas izmantošanai, iekārtojot
vēl papildu mazgātavas un virtuves, bet pārpalikušos līdzekļus iz
sniegt aizdevumos invalidiem ģimenes mājiņu vai dzīvokļu iegā
dei. Laiki bija pagājuši, kad ļaudis centās dzīvot vienkopus spe
ciāli iekārtotās kopmītnēs. Ikviens centās iekārtoties savrup, vis
labāk, ja vien iespējams, mēģinot tikt pie sava paša kaktiņa un
zemes gabaliņa. Tā valdes atzinums bija vērtīgs un lietderīgs inva
lidu izvietošanas ziņā.
1957. gada DV priekšnieka vēlēšanās DV saime Vācijā bija
piedalījusies 76% apmērā. Par DV priekšnieku atkārtoti ievēlēja
V. Janumu.
1957. gada 30. novembŗa valdes sēdē Menchengladbachā J.
Cīrulis ziņoja, ka, apmeklējot DV Veilheimas kopu, pacēlies jau
tājums par DV iesaistīšanos „Zilā putna” ziedojumu vākšanas ak
cijā, lai rakstnieku un žurnālistu kopas iecerētais pasākums īste
notos un iegūtais auto — „Zilais putns” varētu kalpot mākslas
un kultūras vajadzībām trimdas latviešiem Vācijā. Valde vienojās
„Zilā putna” reālizēšanas akcijā nepiedalīties, jo atzina to par
nepraktisku pasākumu.
Sākot ar 1957. gada rudeni, kad vairākām nodaļām Vācijā
piepildījās 10 pastāvēšanas un darba gadi, zemes valde sāka pie
šķirt čaklākajiem un rosīgākajiem darbiniekiem atzinības rakstus
par nopelniem organizācijas labā. Atzinības rakstus tad arī pie
šķīra turpmāk katrā speciālā gadījumā vai jubilejā organizācijas,
nodaļas vai attiecīgā DV darbinieka darbības apjomā.
Vēl arvien LKIA savos izdevumos nepatiesi uzbruka DV orga
nizācijai un tās darbiniekiem, piedēvējot neesošus pārkāpumus un
nepareizības darbībā. DV Rietumvācijā valde nolēma reaģēt uz
šiem ķengu rakstiem un ievietot DV Mēnešrakstā pretrakstus ar
lietu patieso izklāstu.
1958. gada DV Rietumvācijas delegātu sapulce notika Oldenburgā 25. un 26. janvārī. Tajā piedalījās 31 delegāts, bez tam ze57

mes valdes locekļi un DV darbinieki bez balss tiesībām. Sapulci
atklājot, valdes priekšsēdis pieminēja 1957. gadā aizsaulē aizgā
jušos DV darbiniekus, to starpā izskanēja vairāku rosīgu un krietnu
vanagu vārdi, kā: Dr. med. Jēkabs Alksnis, DV CV un DVF
valdes loceklis Kārlis Strazdiņš, agrākais DV Rietumvācijā un
ASV valdes loceklis Georgs Odiņš, Lībekas nod. valdes pr-dis
Nikolajs Balodis, mācītājs Antons Abakuks.
Sapulces gaitā valdes priekšsēdis pasniedza DV CV piešķirto
zelta nozīmi ģen. R. Bangerskim un par labāko iepriekšējā gada
DV vienību apsveica DV Neištates nodaļu, pasniedzot tās dele
gātam — ilggadējam nenogurstošajam valdes priekšsēdim An
drejam Pētersonam zemes valdes atzinības rakstu.
1958. gada jūlijā ģen. R. Bangerskim piepildījās 80 dzīves
gadi, pareizāk — piepildītos, ja liktenis nebūtu lēmis citādi: DV
organizācijas goda biedrs ģen. R. Bangerskis aizgāja mūžībā
1958. gada 25. februārī Oldenburgā nelaimes gadījumā. Visas
organizācijas apjomā vāktos ziedojumus, kas bija paredzēti ģene
rāļa jubilejas balvai — Balva latviešu kaŗavīram — tad arī iegul
dīja citam mērķim — piemineklim sirmajam mūžībā aizgājušajam
latvju kaŗavīram.
Sapulce papildināja aprūpes vadlīnijas un plānu, atļaujot ne
pieciešamības gadījumos aprūpēt arī DV organizācijas biedrus,
kas neatbilst nevienai aprūpes katēgorijai. Atzina vēlamību, seko
jot aizjūras zemju piemēram, arī Vācijā rīkot DV salidojumus,
ko izkārtotu zemes valde. Mainīja aizdevumu ģimenes mājiņu cē
lējiem atmaksas termiņu, pagarinot to no 5 uz 8 gadiem, bet
tikai nepieciešamības gadījumā, ja nav iespējams atmaksāt 5
gados.
Sapulce mainīja statūtu 14. paragrafu, nosakot, ka turpmāk bez
kārtējā nodaļas delegāta uz katriem 50 biedriem var sūtīt vēl vienu.
Nolēma arī, ka delegātam var būt tikai 2 balsis un vienīgi tad,
ja tas nāk no vienas un tās pašas nodaļas.
DV Mēnešraksta lietā, t. i., paaugstināt DV biedra naudu Vā
cijā uz DM 1 mēnesī un tādā veidā dot katram biedram DVM
bez maksas, valdes iesniegums nepanāca vajadzīgo 3/4 balsu
vairākumu. Toties pieņēma V. Januma un A. Ludriksona kopīgo
rezolūciju — nodaļu valdēm gādāt par to, lai vismaz 75% nodaļas
biedru abonētu DVM, maksājot līdzšinējo cenu DM 0.80 par
numuru.
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Sapulce grozīja statūtus — „Zentralvorstand” vietā liekot
„Vorstand” un „Zentralrevisionskommission” vietā liekot „Revisionskommission”. Grozīja vēl statūtu 11. paragr., noteicot, ka
biedru iestāšanās maksas un mēnešmaksas lielumu kā arī sadalī
jumu pieņem delegātu sapulce ar 2/3 balsu vairākumu.
Par DV Rietumvācijā valdes priekšsēdi turpmākiem 3 gadiem
ievēlēja V. Janumu. Par locekļiem atkārtoti ievēlēja A. Mežalu,
bet R. Kociņa vietā A. Burmeisteru. Revīzijas komisijā ievēlēja
Ž. Jansonu, Dr. J. Plato un V. Pauzeru. DV centrālajā valdē no
Vācijas ievēlēja A. Bērziņu un A. Mežalu. Pēc pārvēlēšanas DV
Rietumvācijā valde konstruējās šā: pr-dis V. Janums, vicepr-dis
J. Zēgners, sekretārs - kasieris A. Mežals, aprūpes noz. vad. A.
Bērziņš, informācijas noz. vad. J. Cīrulis, kultūras noz. v. O. Mazarkevics, sporta noz. v. K. Dekteris, valdes pilnvarotais Bērzaines
jautājumos — S. Spurdziņš, biedrzinis — A. Burmeisters.
1958. gada 12./13. aprīļa valdes sēdē Ludvigsburgā apstipri
nāja prezidija piešķirtos un piešķīra atzinības rakstus par akti
vitāti organizācijas darbā sakarā ar nodaļu 10 gadu pastāvēšanu
šo nodaļu 18 biedriem: Verneram Pauzeram, Ludvigam Alberingam un Eduardam Vaļukam no Vircburgas nod.; Voldemāram
Knūtam un Jānim Kļavam no Valkas nod. Ulmā; Sirdsvaldim
Spurdziņam, Kārlim Pīlāgeram, Eduardam Ābelem, Kārlim Ozo
liņam, Alfredam Piņķim, Annai Jenkevicai un Ārijai Līvenai no
Memingenas nod.; Ernestam Kažokam un Osvaldam Vēverim no
Eslingenas; Elvīrai Bricei un Erikam Šķipsnam no Lībekas nod.:
Arnoldam Resnim no Straumēnu nod. Hallendorfā un Robertam
Sieceniekam Minsteres nod.
Sakarā ar DV Oldenburgas nodaļas 10 gadu pastāvēšanu DV
Rietumvācijas valde 1958. g. 28./29. jūnija sēdē Bīlefeidā piešķī
ra valdes atzinības rakstus Jānim Gūtmanim, Zigurdam Bremšam,
Robertam Plūmītem un Arnoldam Vēgneram.
1958. gada 9. augusta valdes sēdē vienojās par Oberles mājas
(Bērzainē) pirkšanu par DM 30.000.
Valde akceptēja DV Minsteres nodaļas ierosinājumu piešķirt
zelta nozīmi DV Rietumvācijas un centrālās valdes loceklim,
reizē Minsteres nodaļas biedram Antonam Mežalam par nopel
niem organizācijas darbā, lūdzot CV akceptu.
Pirmais DV salidojums Vācijā notika 1958. gadā, laikā no
9. līdz 11. augustam Etlingenā, ar plašu programmu — vairākiem
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referātiem (Andrejs Eglītis, Alfr. Bērziņš, Dr. Lilija Zariņa, Osk.
Krūmans, abi pēdējie nesen no Latvijas atkļuvuši), Kaizerslauternas teātŗa trupas priekšnesumu V. Kārkliņa „Indīgā efeja”, Bruchmīlbachas DV nodaļas vīru dubultkvarteta dziesmām A. Rožkalna vadībā un balli, nobeiguma dienā ar ekskursiju uz latviešu in
validu mītni Bērzaini. Salidojumā piedalījušās 150 personas. Tas
notika vietējo divu DV nodaļu techniskā izkārtojumā, zemes
valdes vadībā un financējumā. Pirmais salidojums bija labi izde
vies, dalībnieki bija ieradušies ne tikai no tuvākās un tālākās ap
kārtnes Vācijā, bet no dažādām Eiropas valstīm un pat no tālās
Amerikas, Austrālijas un Venecuēlas. Labie panākumi un vēla
mība pēc šādiem pasākumiem pamudināja arī nākošos gados
rīkot DV salidojumus Vācijā, un tie notikuši dažādās Rietumvācijas vietās.
1958. gada 25./26. oktobŗa sēdē Kaizerslauternā valde pie
šķīra atzinības rakstus sakarā ar nodaļu 10 gadu pastāvēšanu An
drejam Pētersonam un Jānim Bliksonam no Neuštates nodaļas un
Antonam Pabērzam un Gabrielam Sladzevskim no Ambergas
nodaļas.
Aprūpes jautājumus pārrunājot, valde nolēma līdzekļu sagādei
vākt ziedojumus arī Vācijā ar DV nodaļu starpniecību un arī aici
nāt ziedot savrupdzīvojošos tautiešus, kas materiāli labi situēti.
Par Bērzaines jauno pārvaldnieku valde izraudzīja kaŗa invalidu
Verneru Pauzeru.
1959. gada delegātu sapulce notika Hanoverā 17. un 18 janv.,
tajā piedalījās 30 delegāti ar 37 balsīm, kā arī valdes, revīzijas
kom. locekļi un techniskie darbinieki. Atzīmējams, ka sanāksmi
apsveica arī Lejassaksijas bēgļu ministrijas pārstāvis Dr. Gēdels
(Gödel) un ārzemju bēgļu sadarbības organizācijas pārstāvis Dr.
Menzinskis.
Pieminot aizsaulē aizgājušos DV biedrus, pieminēja arī pag.
gadā traģiskā nāvē mirušo DV organizācijas goda biedru ģen.
Rudolfu Bangerski.
No aprūpes nozares vadītāja A. Bērziņa ziņojuma izrietēja, ka
aprūpes darbs vēršas plašumā, arī tautiešu atsaucība līdzekļu do
šanā nav sašaurinājusies, bet gan palielinājusies, kas pierāda, ka
organizācija iemanto arvien lielākas simpatijas un uzticību trim
das latviešu vidū un viņas darbs tiek atbalstīts.
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Pārrunājot DV salidojumu, bija balsis pret to rīkošanu, bet
vairums par to nepieciešamību, kaut vai tikai ciešāka kontakta ra
dīšanai un stiprināšanai organizācijas locekļu starpā, tāpat kul
tūrālā nozīmē. Turpmāko salidojumu īstenošana palika arvien
atkarīga no līdzekļu sagādes, ko gandrīz vai pilnos apmēros arvien
atvēlēja vācu valdība.
Šai sapulcē pirmo reizi pacēlās balsis par Ziemsvētku veltes at
mešanu (ierosināja Dr. J. Platais DV Saules nodaļas vārdā), kam
pievienojās vēl daži delegāti, nodēvējot veltes par aprūpes līdzekļu
izšķiešanu, kuŗām materiālas nozīmes nav. Līdzekļus apm. DM
20.000 apjomā varētu lietderīgi izlietot efektīvai palīdzībai tie
šām trūkumā esošajiem. Ierosinājums šoreiz neguva sapulces vai
ruma akceptu.
Pārrunāja arī LKIA tendenci traucēt un graut DV organizāci
jas aprūpes darbu, pieņemot šādu rezolūciju: DV sapulce 17. un
18. janvārī Hanoverā konstatē, ka LKIA apzināti maldina latviešu
trimdiniekus par invalidu aprūpei Vācijā un savu darbību vērš pret
DV organizāciju, skaldot trimdas kopību.
Vācijas delegātu sapulce ar sīkiem grozījumiem pieņēma pār
strādātos Noteikumus LAB Daugavas Vanagi darbībai,
DV Mēnešraksta jautājumā pieņēma DV priekšnieka rezolū
ciju lūgt DV CV darīt iespējamo, lai uzlabotu DVM saturu, papil
dinātu un paplašinātu žurnāla apjomu un celtu abonentu skaitu.
Pārrunājot jaunatnes iesaistīšanas jautājumu izcēlās debates, jo ik
viens jauns pasākums saistīts ar līdzekļiem, kuŗu, sevišķi pasāku
miem ārpus materiālās aprūpes, arvien trūcis. Biedru maksas pa
augstināšanu apspriežot, uzvarēja valdes ierosinājums un ar 2/3
balsu vairākumu sapulce pieņēma maksas pacelšanu no D.M 0,50
mēnesī uz DM 0,75, no kā DM 0,40 saņemtu zemes valde admi
nistrātīvām vajadzībām un DM 0,35 paliktu nodaļu rīcībā.
Pieņēma budžeta komisijas izstrādāto budžeta projektu, kuŗā
bija paredzēti līdzekļi jaunatnes darbam — DM 500, kultūras
darbam — DM 800, idejiskai un morālai aprūpei (informācijai)
— DM 1500. Ar to aprūpes ziņā vērsta jau zināma vērība uz
kultūras, jaunatnes un informācijas darbu organizācijā, kas līdz
šim varbūt līdzekļu trūkuma dēļ bija it kā neievērots. Šai gadī
jumā līdzekļi minētajiem posteņiem tika ņemti DM 2000 apmē
rā no ietaupītām rezerves summām.
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Valdē ievēlēja — atkārtoti A. Bērziņu un S. Spurdziņu, bet
K. Dektera vietā Jāni Vanagu no Kaizerslauternas; revīzijas ko
misijā — Ž. Jansonu, Dr. J. Plato un R. Niedru.
1959. gada 14. marta sēdē Kaizerslauternā DV Rietumvācijas
valde, pārrunājot latviešu skolu beigušo apbalvošanu ar latviešu
grāmatām, kā to jau darījusi vairākus gadus arī DV organizācija,
pēc aprūpes noz. vad. A. Bērziņa ierosinājuma vienojās ar ap
kārtrakstu uzzināt no nodaļām par vācu ģimnaziju beigušajiem
latviešu jauniešiem, DV aprūpējamo bērniem, lai arī tos apbal
votu ar latviešu grāmatām līdzīgi kā latviešu ģimnaziju beigušos.
Šo pasākumu arī turpmākos gados reālizēja.
Sākot ar 1958. gada beigām, zemes valdes informācijas noza
res vadītājs J. Cīrulis sāka izdot ziņu kopojumu „Stāvoklis Latvi
jā”, ko sakopoja no pieejamās Latvijas preses, cik izdevās attiecīgo
literātūru dabūt. To sākumā izsūtīja tikai zemju informācijas no
zaŗu vadītājiem, bet vēlāk visām Vācijas nodaļām/kopām, zemes
valdei, revīzijas komisijai u. c. darbiniekiem, visu zemju valdēm,
ārzemju nodaļām, informācijas darbiniekiem u. c. amatpersonām.
Sakarā ar Bīlefeldas 323. tr. vienības nodaļas 10 gadu pastā
vēšanas jubileju zemes valde piešķīra atzinības rakstus minētās
nodaļas darbiniekiem Žanim Jansonam, Elmāram Muceniekam
un Pramaldam Valteram, transporta vienības priekšniekam.
Šai pašā valdes sēdē pārrunājot Leģiona vēstures izdošanu, val
de atzina, ka Leģiona vēstures materiālu vākšana uzskatāma par
pabeigtu, tikai jāatrod kāds, kas šos materiālus apstrādātu, pār
rakstot manuskriptā iespiešanai. Apspriežot ģen. M. Peniķa grā
matas „Atbrīvošanas kaŗa vēsture” atjaunotu iespiešanu trimdā,
valde principā tam piekrita, virzot ierosinājumu CV izlemšanai.
Valde akceptēja A. Bērziņa ierosinājumu par foto albuma ie
kārtošanu, kuŗā kā archīva dokumentus kopotu Vācijas DV dzī
ves uzņēmumus, arvien papildinot ar jauniem gan valdes dar
bības, gan nodaļu darba uzņēmumiem.
Informācijas jautājumos valde vienojās, ka vēlami raksti vācu
presē par mūsu dzimtenes brīvības atjaunošanas nepieciešamību,
latviešu problēmām vispār un DV organizācijas darbu un dzīvi.
Valdes locekļi apmeklēja Kaizerslauternas apkārtnē apmetušos
latviešu „jaunsaimniekus” — kaŗa invalidus, kas, arī DV līdzekļus
izmantojuši savu mājiņu celšanai, bija nodrošinājuši savu patstā
vīgu dzīvi.
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1959. gada 7. jūnija sēdē Manheimā DV Rietumvācijas valde
atvēlēja kopējai „Atbrīvošanas kaŗa vēstures” izdošanas financēšanai DM 2000, ja grāmatu iespiestu ar DV līdzekļiem.
1958. gada 25. februārī traģiskā nāvē mirušā DV organizāci
jas goda biedra ģen. R. Bangerska kapa pieminekli Oldenburgā at
klāja 21. jūlijā, nelaiķa 81. dzimšanas dienā. Pieminekļa metu
bija gatavojis grafiķis - mākslinieks B. Ancāns.
DV 2. salidojums notika 1959. gada 1. un 2. augustā Ludvigsburgā DV Viestura nodaļas techniskā izkārtojumā. Tas uzskatāms
par visādi labi izdevušos, ar plašiem referātiem, koncertu, kuŗā
piedalījās mākslinieki L. Sepe-Eše un V. Kadiķis - Ančārovs, arī
apmeklētāju ziņā. Izdevumus sedza vācu valdības piešķirtais pa
balsts.
1959. gada 17. oktobŗa sēdē Manheimā valdes priekšsēdis ziņo
ja, ka ģen. M. Peniķa grāmatu „Atbrīvošanas kaŗa vēsture” uz
ņēmies iespiest A. Augstums ASV, tā DV atkritušas rūpes
par to, nebijis arī nepieciešamo līdzekļu grāmatas iespiešanai.
Valde vienojās lūgt CV sakarā ar organizācijas 15 darbības
gadiem izgatavot brošūriņu par DV organizācijas nozīmi, darbu un
mērķiem angļu un vācu valodā, kas nepieciešama piemērotos ga
dījumos pasniegšanai cittautiešu pārstāvjiem informācijai.
Minchenes nodaļas 10 gadu pastāvēšanā zemes valde piešķīra
nodaļas ilggadējam valdes priekšsēdim Pēterim Biezajam atzinības
rakstu par nopelniem organizācijas labā.
1960. gada 31. janvāŗa sēdē Kaizerslauternā valde konstatēja,
ka 1959. gadā Vācijā biedru skaits samazinājies par 125, kas ir
liels skaits salīdzinājumā ar vispārējo Vācijas biedru skaitu. 1 . 1 .
59. bija 1579 biedri, bet 1. 1. 60. — 1454. Kā iemeslu lielajam
biedru nobirumam nodaļas minēja jau dzirdēto — DV organizā
cija aprūpējamos aprūpējot neatkarīgi no tā, vai ir organizācijas
biedrs vai ne.
Par 1959. gada Vācijas labāko nodaļu valde atzina DV Neuštates nodaļu jau otru reizi, par ko atzinība un pateicība nenogur
stošajam nod. valdes priekšsēdim Andrejam Pētersonam.
Sakarā ar lielo biedru aiziešanu un, no otras puses, Neuštates
nodaļas piemēru, valde atzina, ka rodami ceļi organizācijas stipru
ma saglabāšanai un rosmes pacelšanai, kam iemesls var gan būt
LKIA negātīvā propaganda, taču ar iespaidīgu darbību un DV
organizācijas labo slavu panākama organizācijas stabilitāte un ak-
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tīvitātes rosināšana. Jāveltī vairāk laika un vērības nodaļu ap
meklējumiem, kas jau bija labi ievadīts pasākums, bet pamazām
atkal apsika, valdes locekļiem aizbildinoties ar laika trūkumu.
1960. gada delegātu sapulce notika 19. un 20. martā Bīlefeldā,
323. transp. vienības telpās. Piedalījās pavisam 34 delegāti ar
40 balsīm.
Leģiona vēstures jautājumā sapulce pieņēma rezolūciju (A.
Mežals un J. Sudrabiņš): Tā kā Leģiona vēstures izdošana ir DV
CV ziņā, lūgt pēdējo pasteidzināt vēstures izdošanu, iepriekš iz
lemjot, kādai vēsturei jābūt un noteikt rakstītājam termiņu darba
veikšanai, lai neiznāktu sasteigts, nepilnīgs darbs.
Organizācijas darba aktīvizēšanai sapulce formulēja kopsavil
kumu, ko ievērot turpmākajā darbā:
1. Jāmeklē darbības apsikuma cēloņi un jācenšas tos novērst.
2. Jārod darbinieki, bet negaidīt visu tikai no centra.
3. Iesaistīt vairāk jaunatnes DV organizācijas darbā, kur vien
tas iespējams.
4. Iesaistīt kopējā darbā pēc iespējas visus nodaļas biedrus.
5. Jāmeklē paraugi mūsu tautas vēsturē, bet jābūt arī spējīgiem
piemēroties tagadnes prasībām.
6. Jācenšas saglabāt latvietību mūsu ģimenēs, bērnos, un nelatvie
šu sievas pievēršamas latvietībai.
7. Personiskas lietas nejaukt ar organizācijas lietām un tās ne
pacelt organizācijas jomā.
8. Būt iecietīgiem pret citu domām, un lietas kārtot demokratiskā
garā.
Kā jau vairākās sapulcēs un valdes sēdēs Bērzaine arvien bija
domstarpību iemesls, tā arī šai sanāksmē dzirdēja dažādus ierosi
nājumus, pat viens (K. Kagus — Bekhofas kopa) par Bērzaines
nepiemērotību kāju amputētiem invalidiem, tās pārdošanu un īpa
šuma iegādi citā, piemērotākā vietā. Šis priekšlikums gan guva
tikai paša iesniedzēja balsi. Beidzot sapulce pieņēma revīzijas ko
misijas rezolūciju: Provokātoriskie raksti presē un tendenciozie
uzbrukumi DV vadībai Bērzaines lietā neatbilst īstenībai, un val
des darbs atzīstams par lietderīgu un sekmīgu.
Par DV priekšnieka kandidātiem no Vācijas minēja V. Janumu un Ž. Jansonu.
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Par Rietumvācijas valdes vicepriekšsēdi izraudzīja O. Mazarkevicu. Par valdes locekļiem atkārtoti ievēlēja J. Cīruli un no jauna
Pramaldu Valteru no Bīlefeldas, bet revīzijas komisijā — Dr. J.
Plato, Ž. Jansonu un J. Zēgneru. Valde amatus sadalīja šā: priekš
sēdis — V. Janums, vicepriekšsēdis un pilnvarotais Bērzaines jau
tājumos — O. Mazarkevics, sekretārs-kasieris — A. Mežals, ap
rūpes noz. vad. — A. Bērziņš, inf. noz. vad. — J. Cīrulis, inf.
noz. vad. palīgs — A. Burmeisters, kultūras noz. vad. — J. Va
nags, biedrzinis — S. Spurdziņš un valdes loceklis — P. Valters.
1960. gada 26. maija sēdē Bērzainē valdes priekšsēdis ziņoja,
ka vācu zemju valdības piešķir līdzekļus arī organizācijas nodaļu
kultūras darbības veicināšanai, tikai tas katrā zemē atkarīgs no
DV darbinieku iniciātīvas. Vestfāles valdība bija pirmo reizi pie
šķīrusi DM 2000. Vēlāk šādus atbalstus, lielākus vai mazākus,
izdevās saņemt arī no citu Vācijas zemju valdībām, kas jau zināmā
mērā atvieglināja organizācijas darbu un plašāka veida pasāku
mus, sarīkojumus. Pieņemams, ka ar lielāku iniciātīvu izdotos gūt
vēl lielākus atbalstus.
Sakarā ar biedru izskaitīšanu mēnešmaksu nekārtošanas dēļ
valde konstatēja, ka daļēji vainojamas nodaļu valdes, kas biedru
maksu neiekasē savlaicīgi, bet ļauj uzkrāties lielākām summām,
kas tad biedriem grūtāk nomaksājamas un tā tie aiziet no organi
zācijas. Nodaļu valdēm šis liekams vērā un novēršams, cik tas at
karīgs no pašas valdes.
Sakarā ar organizācijas 15 gadu pastāvēšanu valde nolēma ie
teikt centrālajai valdei piešķirt DV zelta nozīmes šādiem Vācijas
DV darbiniekiem: zemes valdes loc. Jānim Cīrulim, Bērzaines
pārvaldniekam Verneram Pauzeram, Jūlijam Būmanim no Fareles nodaļas un Andrejam Pētersonam no Neuštates (abi pēdējie ilg
gadēji nod. valdes priekšsēži).
Šai gadījumā zemes valde piešķīra atzinības rakstus Vācijas DV
darbiniekiem A. Burmeisteram (zemes valdes loceklis), O. Mazarkevicam (zemes valdes vicepr-dis), J. Sudrabiņam (DVM red.),
P. Strantem (DVM red.), H. Finkam (Krēfeldas nod.), P. Klišānam (Rozenheimas kopa), J. Zēgneram (zemes revīz, kom. loc.),
Dr. J. Platajam (zemes revīz. kom. loc.), A. Rožkalnam (4099.
rotas nod.), E. Būmanim (Minsteres nod.), J. Rudzītim (Straumēnu nod.), E. Līvenam (7132. rotas nod.), K. Zariņam (Ingolštates nod.), A. Strautam (7132. rot. nod.), A. Vinčelam (Mežotnes
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nod.), E. Tīdenam (Minsteres nod.), O. Muriņam (Vesthovenas
kopa), A. Žukovskim un E. Skujai (abi Hildesheimas n.).
1960. gada 5. augusta sēdē Kaizerslauternā valdē notika maza
pārkārtošanās — jaunradītās jaunatnes nozares vadītāja pienāku
mus uzņēmās vicepriekšsēdis O. Mazarkēvics, bet pilnvarotā pie
nākumus Bērzaines jautājumos pārņēma A. Burmeisters.
Valde vēl piešķīra atzinības rakstu, sakarā ar organizācijas 15
gadu pastāvēšanu, Mežotnes nod. biedram Vladislavam Barkānam.
3. DV salidojums notika 1960. gada 6. un 7. augustā Kaizers
lauternā DV Mežotnes nodaļas un vietējo trīs latviešu rotu techniskā izkārtojumā. Sarīkojums bija bagātīgs programmas dažā
dībā — vairāki vērtīgi referāti, mākslinieka J. Soikāna darbu iz
stāde, kas bija viena no plašākām Vācijā redzētām, koncerts ar
mākslinieku L. Sepes-Ešes, V. Kadiķa-Ančārova, N. Gabruševa
un L. Milleres piedalīšanos. Arī apmeklētāji bija ne tikvien no
tuvākās un tālākās apkārtnes Vācijā, bet arī no Beļģijas un Ang
lijas.
1960. gada 30. oktobrī zemes valdes sēdē Kaizerslauternā
valdes priekšsēdis V. Janums pasniedza DV zelta nozīmes (DV CV
piešķirtas) zemes valdes loc. Jānim Cīrulim un Bērzaines pārvald
niekam Verneram Pauzeram.
Pasivitātes novēršanai vairākās DV nodaļās viens no atzītā
kiem līdzekļiem bija zemes valdes locekļu apciemojums ar re
ferātiem, informāciju un jaunu ierosmi. Valdes priekšsēdis un vēl
daži valdes locekļi daļu nodaļu apmeklējuši, bet daļa arvien vēl
nebija apmeklēta, kur varbūt ierosmes trūka visvairāk. Tādēļ no
lēma izstrādāt noteiktu plānu, pēc kuŗa tad katrs valdes loceklis
apmeklētu sev paredzēto nodaļu grupu. Atzina, ka jāpanāk, lai
katrā nodaļā būtu vismaz pāris aktīvu darbinieku, kas neļautu
organizācijas darbībai apsikt.
Protams, uzpeldēja atkal aktuālitāte, kas jau agrāk cilāta un
apsvērta, par jaunatnes iesaistīšanu organizācijas darbā, lai saga
tavotu jaunus darbiniekus pamazām aizejošo veco vietā.
Par rosmi organizācijas darbā valde piešķīra atzinības rakstus
Arnoldam Vīlipsonam — Memingenas nodaļā, Arnoldam Tomiņam un Žanim Krūmiņam — Neuštates nodaļā.
1960. gada DV priekšnieka vēlēšanās par organizācijas vadī
tāju atkārtoti ievēlēts Vilis Janums no Vācijas, tā centrālās valdes
prezidijam paliekot arī turpmāk Minsterē, Vācijā.
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1960. gada Ziemsvētku ziedojumu vākšanas akcijā pirmo reizi
zemes valde laida apgrozībā krāsainu Ziemsvētku kartīšu (vairu
mu latviskiem rakstiem un priekšmetiem) komplektus.
Sakarā ar informācijas darba veicināšanu un intereses rašanos
nodaļās zemes valdes informācijas noz. vad. J. Cīrulis bija noor
ganizējis 1960. gada 10./11. decembrī Kaizerslauternā pirmo Vā
cijas DV nodaļu informācijas darbinieku sanāksmi. Ar savu ba
gātīgo referātu sniegumu un priekšnesumiem tā bija ļoti labi no
organizēta un izdevās, nevērojot to, ka no nodaļām piedalījās
tikai 9 personas. Šī sanāksme deva tomēr ko pozitīvu un paliekamu
tās dalībniekiem un ieinteresēja arī vēlāk radušos darbiniekus.
1961. gada 15. janvāŗa sēdē Minsterē valde, pārrunājot nodaļu
un biedru stāvokli, jau otru reizi atlika Menchengladbachas noda
ļas valdes ierosinājumu par biedru izskaitīšanu mēnešmaksas nekārtošanas dēļ.
Ka nodaļu darbībā viss nerisinājās, kā normāli vajadzētu, valde
šad tad konstatēja no faktiem. Tā, piem., Lībekas nodaļa, kas to
reiz gan bija pārdēvējusies par kopu, paši no 20 biedriem nevarēja
atrast vadītāju, kamēr zemes valdei tas bija jāizrauga, un tā, J.
Immerfreijam uzsākot darbību, arī kopa bija paglābta no pajukšanas. Tāpat DV Eslingenas nodaļa, kas savā laikā bija viena no
lielākajām un rosīgākajām, no savu 50 biedru vidus nevarēja atrast
darba darītājus, pat nevienu iniciātoru, kas noorganizētu jaunas
valdes vēlēšanas un darbības atjaunošanu. Atkal zemes valdei bija
jāpilnvaro valdes loceklis A. Burmeisters, kas panāca vismaz jaunas
valdes ievēlēšanu un darbības atdzīvināšanu.
Bet starp kūtrajām saimēm bija arī čaklas un darbīgas, kas ne
pagurdamas darbojās visādos iespējamos virzienos, lai arvien uz
turētu nodaļas biedros možu garu, rosmi un aktīvitāti. Piem., par
1960. gada rosīgāko nodaļu valde atzina DV Mežotnes vanagu
saimi ar vadītāju valdes priekšsēdi Alfrēdu Vinčelu.
1961. gada delegātu sapulce Vācijā notika 25. un 26. februārī
Manheimā DV Saules nodaļas izkārtojumā. Piedalījās 24 delegāti
ar 26 balsīm. Šī sanāksme iezīmējās organizācijas 15 gadu pastā
vēšanas atcerē, kam par godu rīkotāji — DV Saules nodaļa —
bija veltījuši speciālu sarīkojumu ar aktu, koncerta daļu un savie
sīgu vakaru viesmīlīgajās vietējās inženieŗu rotas telpās.
Sapulcē lēma, ka aizdevumus ģimenes mājiņu celšanai atseviš
ķos gadījumos valde var piešķirt arī kaŗa invalidiem ar 40% un
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30% darba spēju zaudējumu. Līdz šim uz aizdevumiem priekšro
cība bija tikai invalidiem, sākot ar 50 % invaliditāti.
Apspriežot informācijas darbu, sapulce atzina, ka tas turpmāk
vairāk jāveicina un jāpanāk lielāka sadarbība nodaļu un zemes
valdes informācijas nozaŗu starpā, jo tā tikai kaut cik sekmīgi vei
cama cīņa pret komūnisma graujošo darbību un melu propagandu.
Runājot par jaunatni, vienojās, ka ģimenēs jāpievērš lielāka
vērība latviskai audzināšanai, kas daudzās latviešu ģimenēs atstāta
novārtā, tā kā jauniešos zūd latviskais gars.
Par valdes priekšsēdi atkal ievēlēja V. Janumu, valdē — A.
Mežalu un A. Burmeisteru, revīzijas komisijā — Dr. J. Plato,
Ž. Jansonu un R. Niedru.
Par centrālās valdes locekļiem no Vācijas ievēlēja līdzšinējos
A. Bērziņu un A. Mežalu.
Pieņēma rezolūciju par Latvijas valsts karoga iegādi Vācijas
DV saimei, ko lietotu svinīgos gadījumos, kā DV salidojumos
u. tml., bet par labāko atzītai nodaļai arvien pasniegt Latvijas
karogu — galda standartiņu ar latviski darinātu kātiņu.
1961. gada 14. maija sēdē Kaizerslauternā valdes priekšsēdis
V. Janums varēja atkal reiz pasniegt kādam aktīvam Vācijas DV
darbiniekam atzinības balvu — DV zelta nozīmi. Šoreiz apbal
votais bija ilggadējais DV Rietumvācijā revīzijas komisijas priekš
sēdis Žanis Jansons no 323. tr. vienības nodaļas Bīlefeldā.
Lai veicinātu jaunatnes darbu Vācijā, valde nolēma, ka noza
res vadītājam O. Mazarkevicam jāmeklē jaunatnes darba darītāji
nodaļās un jāorganizē to sanāksme mērķu iztirzāšanai.
Bieži vācu presē vai televīzijas raidījumos paspruka kaut kas
negātīvs, kāds latviešus skārējs publicējums, kas ne vienmēr un
visumā atbilda īstenībai. Tas tad zemes informācijas nozares va
dītājam sagādāja darbu, iesūtot reaģētājus rakstus. Uz tamlīdzī
giem publicējumiem, kas ne vienmēr bija pārbaudīti un neatbilda
īstenībai, informācijas nozare ikreiz reaģējusi, dažkārt ienesot
skaidrību attiecīgajā jautājumā. Valde atzina, ka liela vērība pie
vēršama arī nodaļu informācijas darbam, kas uz vācu preses pub
licējumiem varētu eventuāli reaģēt vietējā apjomā vai vismaz par
to ziņot zemes valdes informācijas nozarei nepieciešamai pret
darbībai.
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Par aktivitāti organizācijas darbā valde piešķīra atzinības rak
stu Vilmāram Kukainim no Viestura nodaļas un Edgaram Krastiņam no Osnabrikas nodaļas.
1961. gada jūnijā zemes valde pavairoja jaunatnes noz. vad.
O. Mazarkevica tā paša gada delegātu sapulcē lasītā referāta kon
spektīvu izvilkumu un nosūtīja to visām nodaļām izplatīšanai ģi
menēm ar bērniem un jauniešiem, latvisko ideju iepazīšanai un
mūsu trimdas jaunās audzes ieinteresēšanai latviskā garā.
1961. gada DV salidojums notika Minsterē 22. un 23. jūlijā.
Tas dalībnieku skaita ziņā uzskatāms par vislabāk apmeklēto no
līdzšinējiem salidojumiem. To izkārtoja DV Minsteres nodaļa
un valdes prezidijs, un tas atšķīrās no iepriekšējiem salidojumiem
ar svinīgo jundu ievadījumā. Goda viesu un apsveicēju vidū bija
vairāki vācu valdības, Minsteres pilsētas, vietējā novietojuma va
dības, kā arī latviešu un cittautiešu sabiedrisko darbinieku pār
stāvji. Koncerta daļā dziedāja Boriss Piekalnītis un A. HildebranteDamkevica, referēja J. Ranka no Anglijas, Bīlefeldas latviešu
teātris sniedza Mārtiņa Zīverta komēdiju „Ķīnas vāze” Mariannas
Zīles iestudējumā, bet latviešu ģimnazijas deju kopa Circenītis
iepriecināja ar tautiskām dejām. Nobeigumā bija balle.
Pieminams, ka, tāpat kā par iepriekšējiem salidojumiem, arī par
pēdējo Minsterē vietējā vācu presē raksti par DV organizāciju,
latviešu piedalīšanos 2. pasaules kaŗā pret komūnismu un par lat
viešu lietu vispār bija plaši — pirms un pēc salidojuma, kas ir
mūsu organizācijas, tā tautas vārdu labi izgaismoja.
1961. gada 21. oktobŗa sēdē Kaizerslauternā valdes priekšsēdis
ziņoja, ka saskaņā ar agrāko lēmumu par atbalsta lūgumu vācu
zemju valdībām DV zemes valdes prezidijs griezies ar lūgumiem
pie visu Rietumvācijas provinču valdībām atbalstīt financiāli orga
nizācijas darbību. Atbildes saņemtas no visām valdībām, kuŗām
lūgumi iesniegti — dažas atsacījās, bet vairums solīja atbalstu,
gan tikai kultūrālām vajadzībām. Vēlākā darbībā atbalsti arī sa
ņemti, ja ne prasītos apmēros, tad vismaz daļēji, kas tomēr veici
nāja mūsu organizācijas darbību, sevišķi ar to varēja palīdzēt
rosīgākām nodaļām veikt iecerētos sarīkojumus.
Valde piešķīra atzinības rakstus par nopelniem DV organizāci
jas darbā DV darbiniekiem Visvaldim Valkovskim — Mežotnes
nod., Voldemāram Trībem — Mežotnes nod., Jānim Krūzbergam un Jūlijam Ingistam Neuštates nodaļā. Bez tam valde piešķī69

ra atzinības rakstu par DV organizācijas mērķu sekmēšanu un lab
vēlīgu rakstu ievietošanu vācu presē baltvācietim Valteram Kumbergam Etlingenā.
Aprūpes jautājumos valde vienojās Ziemsvētkos izmaksāt kār
tējo velti aprūpējamiem — ģimenes galvai resp. vieniniekam —
DM 10, bet katram ģimenes loceklim DM 5.
Atvēlēja nodaļām/kopām no Ziemsvētku ziedojumu akcijā sa
vāktiem līdzekļiem paturēt savām vajadzībām 50%, no katra iz
platītā Ziemsvētku kartīšu komplekta, kas maksā DM 5, nodaļa
varēja paturēt DM 1. Tā nodaļām/kopām radās lielāka interese
ziedojumu vākšanā un arī līdzekļi vietējai darbībai kā papildinā
jums biedru naudai. Taču daļa nodaļu no šīs izdevības atteikusies,
nosūtot centram visu savākto summu izlietošanai aprūpei.
1961. gada 4. un 5. novembrī Kaizerslauternā zemes valdes
jaunatnes noz. vad. O. Mazarkevica vadībā notika pirmā DV or
ganizētā jaunatnes pārstāvju sanāksme. Tajā bija ieradies kupls
pulciņš dalībnieku, bet maz bija jauniešu — DV organizācijas
biedru, tā ka neatspoguļoja sanāksmes īsteno nozīmi. Citādi sa
nāksme bija labi noorganizēta.
1962. gada 4. februāŗa sēdē Menchengladbachā valde, pārru
nājot DV jubilejas grāmatas izdošanu, vienojās, ka par Vācijas
redaktoru aicinās A. Vinčelu, ja tas atteiktos, tad A. Bērziņu,
jo Vācijas materiāli vēl arvien nebija vākti.
Par labāko DV saimi 1961. darbības gadā valde atzina DV
Vesthovenas kopu, kuŗais tad arī pirmajai pasniedza Latvijas ka
rodziņu - galda standartiņu; kātiņu gatavoja Kaizerslauternas 8850.
rotas amatnieki.
1962. gada 6. aprīļa sēdē Pinebergā valde nolēma jūnijā notie
košajā CV sēdē kā kandidātus organizācijas augstākā apbalvojuma
DV zelta nozīmes piešķiršanai minēt Rietumvācijā valdes vicepriekšsēdi un jaunatnes noz. vad. Olģertu Mazarkevicu un DV Mē
nešraksta redaktoru Paulu Stranti.
Bez tam valde piešķīra atzinības rakstus DV darbiniekiem Jā
nim Vanagam — Mežotnes nod., zemes valdes loc. Reinhardam
Niedram — Hamburgas nod., zemes v. revīz. kom. loc. Jānim
Immerfreijam — Lībekas nod., Rudolfam Klausam — Bīlefeldas nod., Kārlim Mežinskim — Funkturma nod. (Hamburgā),
Richardam Alberingam — Hanoveras nod., Alfredam Šternbergam — Minsteres nod., Olģertam Lapiņam — Menchengladbachas nod , Valfrīdam Lēmanim — Oldenburgas nod., Arturam
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Bruņeniekam — Špākenbergas nod., Vilim Pomelniekam — Ulmas nod., Edgaram Podisam — Vesthovenas kopā, Maksim Rikveilim — Vircburgas nod., Jānim Cubinam — 7132. rotas nod.
Etlingenā, Herbertam Zāgaram — Centra nod., Kārlim Bedrī
tem un Jānim Sproģim — Augsburgas kopā.
1962. gada Vācijas delegātu sapulce notika 7. un 8. aprīti Pinebergā, pie Hamburgas, DV Hamburgas nodaļas izkārtojumā. Šai
sapulcē piedalījās 27 delegāti ar 34 balsīm, pārstāvot 29 nodaļas
un kopas.
Kaut gan aizgājušajās delegātu sapulcēs bieži izskanēja runas
un rūpes par nodaļas pasīvitāti un bezdarbību, taču no kultūras
noz. vad. J. Vanaga ziņojuma izrietēja, ka gluži tik bēdīga aina
nebija, — bija arī nodaļas, kuŗas darbojās rosīgi, pat ļoti rosīgi.
Tā, piem., 1961. gada labākā bijusi Vesthovenas kopa ar 22 da
žādiem sarīkojumiem, tad Minsteres nodaļa, kuŗas sarīkojumu
skaits gan bija tikai 10, taču ar labām sekmēm iespriekšējā gadā
izkārtojusi DV salidojumu, arī Hanoveras nodaļa ar 13 sarīkoju
miem, Neuštates, Mežotnes, Oldenburgas, Menchengladbachas,
Memingenas un vēl citas ar savu rosmi kultūras jomā varēja ie
priecināt un sniegt paraugu kūtrajām saimēm.
Pārrunājot jaunatnes jautājumu, T. Grasis no Minchenes noda
ļas ierosināja, vai Bērzainē nevarētu rast iespēju bērnu vasaras
nometnes izkārtošanai, kas būtu svētīgi. Pēc tā jaunatnes noz. vad.
O. Mazarkevics iesniedza rezolūciju: Sapulce, noklausījusies iero
sinājumu par Bavārijas latviešu bērnu vasaras nometnes organi
zēšanu 1962. gada vasarā Bērzainē, konstatē, ka: 1) no morālā
un DV organizācijas viedokļa Bērzaines izmantošana šādam mēr
ķim ir atbalstāma; 2) technisku grūtību dēļ nometni Bērzainē šai
vasarā nav iespējams noorganizēt; 3) zemes valdei jācenšas radīt
piemērotus apstākļus bērnu vasaras nometņu iespējai Bērzainē nā
kotnē.
Šo rezolūciju pieņēma ar 30 balsīm, 2 atturoties.
B. Ancāns no Hanoveras ierosināja, ka nodaļu valdēs vajadzē
tu ievēlēt jauniešus, lai tos ieinteresētu darbā un iepazīstinātu ar
to. Šai sakarā piezīmējams, ka dažas nodaļas to jau praktizēja, kā
Minstere, Memingena, vēlāk Rendsburga, Hanovera un vēl citas.
Aprūpes jautājumos pieņēma valdes priekšsēža V. Januma rezo
lūciju: No DV aprūpes izslēdzamas personas, kas: a) īsteno vai
atbalsta komūnistu propagandu un viņu aģentu darbu, b) apzināti
grauj DV organizāciju un apkaŗo tās mērķus.
71

DV Vācijā delegātu sapulce pieņēma jaunatnes darba vadlīniju
projektu, lai to virzītu CV izlemšanai, saskaņojot ar citām zemēm.
Apspriežot DV Vācijā valdes izstrādāto projektu punktu sistē
mai nodaļu darbības izvērtēšanai, sapulce nolēma atstāt to zemes
valdes ziņā, lai tā saskaņotu projektu ar nodaļu (mēneša laikā)
iesūtītiem grozījumiem un papildinājumiem un tad šo sistēmu ie
dzīvinātu, sākot ar 1963. gada 1. janvāri.
Krēfeldas nodaļa ierosināja ieviest jaunu krūšu nozīmi (līdzši
nējās veidā ar zeltītu ozzollapu vainadziņu apkārt), ko pasniegtu
nodaļu biedriem par speciāliem nopelniem nodaļas darbā. Šo ap
balvošanu atstātu nodaļu valžu ziņā. Krēfeldas nodaļas iesniegu
mu sapulce noraidīja ar 1 par balsi, 25 pret un 8 atturoties.
Pieņēma valdes priekšlikumu par biedru maksas paaugstināša
nu no DM 0,75 uz DM 1 mēnesī, ar sadalījumu DM 0,55 centram,
bet DM 0,45 nodaļas vajadzībām. Šādu pašu sadalījumu pieņēma
vienreizējai biedru iestāšanās naudai DM 1.
Pēc Dr. J. Platā ierosinājuma un O. Mazarkevica iesnieguma
sapulce pieņēma mēnešmaksu vanadzēm DM 0,50 mēnesī, ar
sadalījumu: DM 0,30 centram, bet DM 0,20 nodaļai.
Pēc O. Poruka ierosinājuma (Oldenburgas nodaļa) sapulce lē
ma veciem ļaudīm — vīriešiem, kas saņem sociālo pabalstu, bied
ra mēnešmaksu DM 0,75 (līdzšinējo), ar sadalījumu: DM 0,40
centram, bet DM 0,35 nodaļai. Jaunpieņemtās mēnešmaksu lik
mes stājās spēkā ar 1962. g. 1. jūliju.
Pieņēma arī valdes kasieŗa A. Mežala priekšlikumu par vien
reizēju atlīdzību no aizdevumu saņēmēja administrātīvu izdevumu
segšanai: par summu līdz DM 1000 — 1%, bet par summu, kas
pāri par DM 1000 — 1/2%.
Valdē uz nākošiem trim gadiem ievēlēja: atkārtoti A. Bērziņu
un S. Spurdziņu, bet J. Vanaga vietā — Jēkabu Leitīti; revīzijas
komisijā — Dr. J. Plato, Ž. Jansonu un E. Rudzīti.
Lai novērstu nodaļu patstāvīgus gājienus pie vācu valdības pēc
atbalstiem darbības veicināšanai, kā to darījusi Krēfeldas nodaļa
bez valdes ziņas, sapulce pieņēma Menchengladbachas nodaļas
delegātu rezolūciju: Sakarus ar vietējām iestādēm (pilsētas val
dēm u. c.) kārtot tikai nodaļām. Sakarus ar zemju un fererālām
iestādēm kārto tikai zemes valde, vai arī tās uzdevumā kāda no
daļa.
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Sakarā ar pārmaiņām valdes sastāvā pārkārtoja arī amatus:
kultūras nozares vadību pārņēma S. Spurdziņš, bet jaunais val
des loceklis J. Leitītis uzņēmās ārējās informācijas pārzināšanu.
Sakarā ar CV 1962. gada sēdes lēmumu par jaunatnes rakstu
darbu sacensību visas organizācijas mērogā DV Vācijā valdes
jaunatnes noz. vad. O. Mazarkevics ar 1962. g. 27. augusta ap
kārtrakstu aicināja nodaļas un kopas Vācijā pievērst šim pasā-

DV Rietumvācijā salidojuma aina 1962. g. 22. jūlijā Hanoverā. V. Janumam (vidū) pa kreisi sēž Lejassaksijas valdības pārstāvis ministrs Erichs
Šellhauzs (Schellhaus).

kumam nopietnu vērību, lai nodaļas apjomā visi attiecīgā vecuma
jaunieši šai sacensībā kupli piedalītos. Pirmo sacensību temats
bija: „Ko es zinu par Daugavas Vanagiem”. Piedalīties varēja
jaunieši līdz 18 gadu vecumam. Tie gan bija sadalīti 2 grupās —
līdz 14 gadiem un no 14 — 18 gadiem, bet temats visiem viens.
Tai laikā grāmatu apgāds IMANTA bija dāvinājis Vācijas DV
saimei 100 dažādu grāmatu, kuŗas zemes valde sadalīja nodaļu
bibliotēkām un slimnīcās esošajiem aprūpējamiem.
1962. gada DV salidojums notika 28. un 29. jūlijā Hanoverā,
skaistā vietā pie Leinas upes, Hanoveras meses rajonā. Šis sali
dojums arī bija labi izdevies kā apmeklētāju, tā organizācijas un
programmas ziņā. Koncerta daļā piedalījās operdziedoņi Paula
Brīvkalne un Boriss Piekalnītis.
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1962. gada 22. un 23. septembrī Manheimā Saules nodaļas
izkārtojumā notika DV nodaļu/kopu informācijas darbinieku otrā
sanāksme, kuŗā jau piedalījās 24 dalībnieki no 16 nodaļām. Refe
renti bija zemes valdes informācijas noz. vad. J. Cīrulis, J. Leitītis, vēsturnieks Dr. J. Bračs un žurnālists A. Vinčels. Sanāksme
ar kuplo dalībnieku skaitu un vērtīgajiem referātiem, filmu de
monstrējumu u. c. uzskatāma par ļoti labi izdevušos.
1962. gada 5. un 6. oktobrī zemes valdes sēde notika Memingenā sakarā ar DV Memingenas nodaļas 15 gadu darbības atceri.
Nodaļas jubilejas sarīkojums ar vērtīgo Paulas Brīvkalnes kon
certu un citiem priekšnesumiem bija labi noorganizēts un guva lielu
atsaucību apmeklētājos, kā arī labas atsauksmes vietējā vācu presē.
Valde šai sēdē pieņēma pārstrādāto un ar nodaļu ierosinājumiem
papildināto Punktu sistēmu DV nodaļu/kopu darbības novērtē
šanai, kas stājās spēkā 1963. gada 1. janvārī.
Akceptēja prezidija DV Memingenas nodaļas darbiniekiem
piešķirtos atzinības rakstus Leontīnei Vīksnei, Marijai Hessei, An
tonam Laperam, Andrim Glāzniekam un Oskaram Brunovskim.
Valde vēl piešķīra atzinības rakstus Džildai Birzgalei Hanoveras
nodaļā par vasaras DV salidojuma izkārtošanas vadību un rosmi
vispār, Nikolajam Dolfijam un Ernestam Rudzītim Menchengladbachas nodaļā.
Kultūras dzīves veicināšanai valde nolēma vākt referātus, kā
arī uzņemt labus koncertus skaņu lentē, ja mākslinieki atļauj, ko
varētu aizdot nodaļām sarīkojumiem.
Pirmās DV jaunatnes rakstu darbu sacensības Vācijā beidzās
decembrī. Tajās bija piedalījušies tikai 3 jaunieši, visi no Ulmas
nodaļas, kas tad arī saņēma paredzētās trīs godalgas Vācijas ap
jomā. Pirmo godalgu izpelnījās Ilze Rocēna.
1963. gada 10. februāŗa sēdē Menchengladbachas valdes pr-dis
sniedza plašu ziņojumu par sava ASV un Kanadas ceļojuma pie
redzi un iespaidiem.
Pārrunāja arī latviešu pašmācības grāmatas nepieciešamību
latviešu sievām - nelatvietēm, kas vēlētos valodu mācīties, arī jauk
to laulību bērniem tā derētu.
Valde vienojās pēc jaunatnes noz. vad. O. Mazarkevica ierosi
nājuma pieaicināt jaunatnes darbinieku Imantu Balodi kā refe
rentu zemes valdes jaunatnes nozarē. I. Balodis aicinājumu pie
ņēma.
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Valde piešķīra atzinības rakstus par aktivitāti organizācijas dar
bā Ādolfam Čēžim Ulmas nodaļā un Arturam Bullītim Vircburgas nodaļā.
1963. gada delegātu sapulce notika Kaizerslauternā 6. un 7.
aprīlī. Tajā piedalījās 24 nodaļu/kopu delegāti ar 29 balsīm, kā
arī valdes, revīzijas kom. locekļi un techniskie darbinieki.

DV Rietumvācijas delegātu sapulces atklāšanas aina 1963. g. 6. aprīlī Kai
zerslauternā. Pie prezidija galda V. Janums, viņam blakus priekšs. vietn.
O. Mazarkevics un ASV armijas maj. Strumēkers, kas sveica sapulces
dalībniekus vietējo armiju vienību vārdā.

Šai sanāksmē pārrunāja darbošanos ar jaunatni. Tad arī no
skaidrojās, ka nodaļu valdes nav jauniešu rakstu darbu sacensī
bai pievērsušās ar vajadzīgo nopietnību, tādēļ tik vājas atsauk
smes no jauniešu puses. Protams, neizpalika arī dibināta pretargumentācija, ievērojot katras nodaļas resp. latviešu centra īpatnē
jos apstākļus.
Aprūpes jautājumos sapulce beidzot ar balsu vairākumu akcep
tēja jau agrāk sapulcēs dzirdētos priekšlikumus, ko šoreiz aprū
pes noz. vad. A. Bērziņš bija iesniedzis rezolūcijas veidā — par
Ziemsvētku veltes atmešanu (līdzšinējā veidā), bet pieņēma arī DV
Mežotnes nodaļas ierosinājumu — sakarā ar vispārējās Ziem75

svētku veltes atmešanu svētkos atcerēties sevišķi trūcīgos aprūpē
jamos ar summu, kas piešķirtu efektīvu atbalstu, pēc nodaļu iero
sinājuma zemes valdei izšķiŗot katru atsevišķu lietu.
Zemes valdes vicepriekšsēža amatā uz nākošiem trim gadiem
ievēlēja atkārtoti O. Mazarkevicu, bet par valdes locekļiem J. Cī
ruli (atkārtoti) un P. Valtera vietā Ernestu Rudzīti no Menchengladbachas. Revīzijas komisijā ievēlēja Ž. Jansonu, Dr. J. Plato
un J. Gūtmani. DV priekšnieka vēlēšanām 1963. gada rudenī no
Vācijas nominēja kandidātus Vili Janumu un Oļģertu Mazarke
vicu.
Pēc valdes pārvēlēšanas posteņus apmainīja šā: valdes loceklis
Bērzaines jautājumos — A. Burmeisters un biedrzinis — E. Rudzītis.
DV zemes valdes rīkotā 2. jaunatnes darba sanāksme notika
Minsterē 1963. gadā laikā no 23. līdz 26. maijam, DV Minsteres
nodaļas techniskā izkārtojumā. Sanāksme bija labi izdevusies,
ko atzina kā rīkotāji, tā dalībnieki. Tajā piedalījās 11 nodaļu/
kopu 25 pārstāvji, tādēļ tai arī bija zināma nozīme tieši DV
jaunatnes darbā. Bez pieteikušamies, bija ieradušies arī daudzi
pie organizācijas nepiederīgi jaunieši, kas dalībnieku skaitu pa
darīja sevišķi lielu. Uz dažiem referātiem bija pat ap 80 klausītā
ju. Bija arī ļoti plaša programma un diskusijas pēc katra refe
rāta.
Piezīmējams vēl, ka jaunatnes rakstu darbu sacensībā „Ko es
zinu par DV organizāciju” Ilze Rocēna no Ulmas nodaļas jaunā
kajā grupā izpelnījās organizācijas mērogā otro godalgu, bez jau
Vācijas mērogā saņemtās 1. godalgas.
Valdes prezidijs 1963. gada maijā piešķīra atzinības rakstus,
sakarā ar nodaļas 5 gadu pastāvēšanu, šādiem Osnabrikas noda
ļas biedriem: Robertam Ozoliņam, Aleksandram Černavskim un
Tamārai Gūtmanei.
1963. gada 19. jūlija valdes sēdē Bīlefeldā piešķīra atzinības
rakstu Lībekas-Gaujas nodaļas biedram Ernestam Elvigam.
Pārrunājot jaunatnes rakstu darbu sacensības, valde vienojās
arī šai gadā tādas rīkot Vācijas apjomā, kas iekļautos visas orga
nizācijas rīkotajās sacensībās ar attiecīgiem tematiem katrai ve
cuma grupai. Vācijas vērtējumu komisijā atstāja iepriekšējā gada
locekļus: J. Cīruli, A. Vinčelu un I. Balodi.
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Valdes ārējās informācijas vadītājs J. Leitītis iesniedza šai
sēdē atteikšanos no amata, tādēļ valdē pieaicināja 1. kandidātu
Ivaru Vētru no jauniešu aprindām.
Aprūpes lietās 1963. gada Ziemsvētku veltes vietā valde aici
nāja un vēlāk publicēja apkārtrakstā — nodaļām pieteikt savus
trūcīgākos aprūpējamos vienreizēja svētku pabalsta saņemšanai,
kas būtu kaut cik iespaidīgs atbalsts svētkos.
CV lēmumu īstenošanai DV Rietumvācijas valde šai 19. 7. 63.
g. sēdē vienojās par Vācijas latviešu kultūras vērtību krātuvi pie
ņemt latviešu invalidu mītnes Bērzaines grāmatu un gleznu krā
tuvi, to pēc iespējas papildinot no DV zemes valdes kultūras noza
res konta līdzekļiem. Kultūras nozares vadītājam sastādīt sarak
stu par vērtīgāko latviešu grāmatu iegādi, vadoties ar līdzekļiem.
Valde vienojās no zemes valdes kultūras nozares līdzekļiem
piešķirt DM 200 globālajam DV stipendiju fondam un ģen. R.
Bangerska fonda līdzekļu atlikumu izlietot kāda kaŗavīra bērna
izglītības veicināšanas stipendijai.
1963. gada DV salidojums, 6. pēc kārtas, notika 20. un 21.
jūlijā Bīlefeldā abu vietējo DV nodaļu izkārtojumā. Sarīkojuma
vieta bija izraudzīta skaistā apkārtnē ārpus pilsētas, Teutoburgas
kalnos. Apmeklētāju bija kupls skaits, koncerta daļā pat līdz 500
personu, kuŗu starpā bija arī vācu valdības un Bīlefeldas pilsētas
pārstāvji. Notika arī svinīgā junda pirmās dienas vakarā. Kon
certa programmu aizpildīja māksliniece Irēne Dzene - Pētersone
un Kārlis Bauers (baritons).
1963. gada 12. oktobrī DV Osnabrikas izkārtojumā notika 2.
sacensības šaušanā ar mazkalibra šautenēm 50 m distancē. Šais
sacensībās jau otru gadu izcīnīja zemes valdes dāvāto ceļojošo
kausu. Piedalījās Osnabrikas, 623. tr. vien. un Bīlefeldas vienī
bas. Uzvarēja un zemes valdes ceļojošo kausu ieguva 623. tr. vien.
nodaļa (J. Enišs, V. Krauja un J. Toms), ar 252 p. no iespējamiem
300, 2. vietā atstājot pag. gada uzvarētāju Osnabrikas nodaļas
vienību (J. Zamors, A. Libeks, A. Černavskis) ar 215 p., 3. vietā
Bīlefeldas nodaļas vienība (J. Sanders, R. Ābeļkoks, G. Andrejevs)
ar 212. p.
1963. gada vēlēšanās par DV organizācijas priekšnieku uz nā
košajiem trim gadiem atkārtoti ievēlēja Vili Janumu.
1963. gada Vācijas nodaļu informācijas darbinieku sanāksme
notika 21. un 22. septembrī Ludvigsburgā. Tā uzskatāma par
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izdevušos, jo bija piedalījušās 20 personas. Nolasīti vairāki refe
rāti.
1963. gada 9. novembŗa valdes sēdē Freiburgā, Bērzainē, valde
piešķīra atzinības rakstus nodaļu darbiniekiem Arvīdam Pētermanim — Ingolštates nod., Jānim Daģim un Jānim Krimam —
abi Neuštates nod.
Piešķīra DM 200 jaunatnes rakstu darbu sacensību uzvarētāju
godalgām Vācijā.
1963. gada resp. otrās DV jaunatnes rakstu darbu sacensībās
dalībnieki bija sadalīti pēc vecuma grupām: jaunākās grupas (8—
13 g.) temats bija — „Ko es zinu par Latviju”, vidējās (14—17)
— „Kā es savu latvietību apliecinu ikdienā”, un vecākās grupas
(18 — 21 g.) v. temats — „Ko man nozīmē 1918. gada 18. no
vembris”.
Jaunākajā grupā nodaļas iesūtīja 5 darbus, vidējā grupā 2 un
vecākajā grupā tikai 1. Darbus bija iesūtījušas Eslingenas nod. —
2, Mežotnes nod. — 1, Minsteres nod. — 2, un Ulmas nod. —
3. Jaunākajā grupā 1. godalgu izpelnījās Mārtiņš Būmanis no
Minsteres, vidējā grupā 1. godalgu Ilze Rocēna no Ulmas un at
zinības rakstu Aija Bērziņa no Minsteres. Vecākajā grupā pieda
lījās tikai Maruta Cīrule no Kaizerslauternas, saņemot atzinības
balvu.
1964. gada 11. janvāŗa valdes sēde notika Minsterē sakarā ar
zemes valdes priekšsēža DV priekšnieka V. Januma 70 gadu ju
bileju (7. janvārī), kad pēc sēdes notika arī priekšnieka godināša
na, klātesot kuplam dalībnieku pulkam no zemes valdes, revīzijas
komisijas, LCK un citiem sabiedriskiem darbiniekiem un orga
nizāciju pārstāvjiem.
Aprūpes jautājumā A. Bērziņš ziņoja, ka pēc jaunās kārtības
aizvadītajos Ziemsvētkos pabalsti piešķirti 205 aprūpējamiem,
izmaksājot DM 7090, kas nesasniedz pusi no iepriekšējos gados
svētku veltēs izmaksātā, bet šoreiz tiešām jūtami palīdzēts trūcīgā
kajiem aprūpējamiem. 1964. gada sākumā Vācijā bija 1259 bied
ri, no tiem apm. 200 vanadzes.
Valde piešķīra atzinības rakstus par sekmību organizācijas dar
bā Valdim Kraujam 623. tr. vienības nod. Bīlefeldā un Jānim
Alksnim Oldenburgas nodaļā.
Pēdējā Ziemsvētku akcijā Vācijā ziedojumos savāca vairāk
nekā iepriekšējos gados, kas norāda, ka arī Vācijā tautiešiem
78

radušās dzirdīgas ausis aicinājumam sniegt palīdzīgu roku DV
aprūpes darbā.
1964. gada martā valde izsūtīja visām nodaļām aptaujas lapas
(ģimenēm ar bērniem no 5 — 18 gadiem), kā bija paredzēts na
cionālo jautājumu pētīšanai.
1964. gada 24. aprīļa sēdē Pinebergā valde, pārbaudot pēc
jaunās punktu sistēmas, par sekmīgāko konstatēja DV Mežotnes
nodaļu 1963. darbības gadā, kas ieguvusi 352 punktus, 2. vietā
Saules nodaļa ar 256 punktiem, 3. vietā Minsteres nod. ar 211 p.,
4. vietā 623. tr. vien. nod. Bīlefeldā ar 174 p., 5. vietā — Memingenas nod. ar 174 p. un 6. vietā — Vesthovenas kopa ar 164
punktiem.
1964. gada DV Vācijas delegātu sapulce notika Pinebergā 25.
un 26. aprīlī. Piedalījās 24 delegāti no 23 nodaļām/kopām ar 28
balsīm.
Jaunatnes darbu iztirzājot, atzina, ka jauniešu sanāksmes arī
turpmāk rīkojamas, bet lielāka vērība pievēršama, lai šīs sanāk
smes būtu īsta DV rakstura, ne kā ELJAs sanāksmes.
Pārrunājot aptaujas akciju (nacionālo problēmu pētīšanai) iz
skanēja, ka tautiešos sevišķu atsaucību tā negūst, bet tie nav arī
noraidīgi. Pieņēma, ka iegūtās ziņas, kādas arī tās būtu, varētu
kalpot statistikai.
Par latviešu valodas pašmācības grāmatu vairākums izteicās,
ka tāda nepieciešama un valdei rūpēties par iespiešanu.
Informācijas laukā izskanēja doma, ka ziņu kopojums „Stāvoklis Latvijā” jāturpina un tas vēlams.
Aprūpes jautājumos lēma, ka iespējamības robežās atbalstāmas
nodaļas ar līdzekļiem kaŗavīru kapu apkopšanai, lai arī mirušie
cīnītāji nebūtu padoti pilnīgai aizmirstībai.
Aprūpei 1963. gadā izmaksāts ap 60.000 DM. Atzina, ka vai
rāk jākāpina aprūpe tautiešiem dzimtenē un izsūtījumā.
Kultūras jomā no iesūtītajiem pārskatiem spriežams, ka noti
kuši pavisam 236 sarīkojumi, kas visumā uzskatāms par rosīgu
darbību, izņemot atsevišķas nodaļas un kopas, kuŗas ieslīgušas
pasīvitātē.
Par zemes valdes priekšsēdi nākošiem 3 gadiem ievēlēja atkār
toti V. Janumu, bet par valdes locekļiem (arī atkārtoti) — A.
Mežalu un A. Burmeisteru. Aizejošā valdes loc. I. Vētras vietā
uz atlikušo pilnvaru laiku ievēlēja Herbertu Zāgaru. Revīzijas
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komisijā ievēlēja Dr. J. Plato, Ž. Jansonu un Arnoldu Rožkalnu.
Par centrālās valdes locekļiem no Vācijas ievēlēja A. Bērziņu un
A. Mežalu, abus atkārtoti.
Pēc pārvēlēšanas zemes valde darbojās šādā sastāvā: priekšsē
dis V. Janums, vicepriekšsēdis un jaunatnes noz. vad. O. Mazarkevics, sekretārs un aprūpes noz. vad. A. Bērziņš, kasieris A.
Mežals, informācijas noz. vad. J. Cīrulis, kultūras noz. v. S. Spurdziņš, biedrzinis E. Rudzītis, pilnvarn. Bērzaines lietās A. Burmeisters un valdes loceklis H. Zāgars.
Saskaņā ar pēdējā delegātu sapulcē pārrunāto aprūpes ziņā ze
mes valde ar 1964. g. 29. aprīļa apkārtrakstu, arī ar atsevišķu
rakstu, aicināja visus Vācijā strādājošos un materiāli labi situētos
tautiešus ziedot savu ārtavu aprūpes darbam ne tikvien 14. jūnija
un Ziemsvētku akcijās, bet arī iespējamības robežās no darba al
gas, kā to jau gadiem ilgi dara darba un sardžu vienību piederīgie.
DV Rietumvācijā vadības darbs par laiku no 1964. gada 1.
janvāŗa līdz 1973. gadam.
Pēc tā dēvēto iedzīvošanās gadu pārlaišanas DV Rietumvācijā
darbību, sākot ar 1964. gadu, var uzskatīt par rutīnas darba pos
mu ar aktivitātēm un iespējām, kādas pastāvēja Vācijā palikušo
tautiešu daļai un vecākajā DV organizācijas darbības zemē.
Darbība noritēja organizācijas statūtu ietvaros, kuŗus reģistrēja
Detmoldas tiesā 1950. gada 6. jūlijā. Bet laika tecējumā radās
arī nepieciešamība statūtu revīzijai, līdz beidzot DV Rietumvācijā
statūti tika pilnīgi no jauna pārstrādāti un arī pieņemti delegātu
sapulcē 1971. gada 20. martā.
Organizācijas mērķi palika tie paši, bet sīkāk definētās biedru
tiesības un pienākumi, kā arī organizācijas organu savstarpējās
attieksmes un darbība. Statūti bija bazēti uz vecajiem statūtiem
un saskaņoti ar noteikumiem DV organizācijas darbībai.
DV Rietumvācijas valdi un revīzijas komisiju ievēl DV Rietumvācijas delegātu sapulcē. DV Rietumvācijas valde darbojas 9
valdes locekļu, bet revīzijas komisija 3 locekļu sastāvā. Valdes
locekļus ievēl uz trīs gadiem un katru gadu pārvēl vienu trešo daļu
no valdes sastāva. Valdes priekšsēdi ievēl tieši, bet pārējo valdes
locekļu amatus sadala pēc delegātu sapulces konstruēšanās sēdē.
Vanadžu nozares vadītāju ievēl visas vanadzes Rietumvācijā uz
trīs gadiem un viņa ieiet valdē kā pilntiesīga DV Rietumvācijā
valdes locekle. DV Rietumvācijā revīzijas komisiju trīs locekļu
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sastāvā vēl katru gadu. Atkalievēlēšana valdes un revīzijas komi
sijas locekļu amatos pieļaujama.
Pirmajos organizācijas darbības gados Rietumvācijā kaŗa inva
lidi bija daļēji atbrīvoti no biedru naudas maksāšanas. Pēc tau
tiešu izceļošanas, kad Vācijā palika fiziski vājākā mūsu tautas
daļa, organizācija nevarētu darboties, ja biedru naudu nemaksātu
visi biedri, jo nebūtu iespējams segt vispārējos administrātīvos iz
devumus. Laika posmā no 1964. gada biedru nauda paaugstināta
divas reizes. Kopš 1967. gada 1. janvāŗa biedru nauda ir šāda:
a) vanagiem DM 1,25, vanadzēm un sociālā pabalsta saņēmējiem
(bet ne kaŗa invalidiem, kas saņem rentes) DM 0,75 mēnesī.
1972. gada 1. janvārī biedru nauda paaugstināta: a) vanagiem no
DM 1,25 uz DM 1,50 mēnesī b) vanadzēm, sociālā pabalsta sa
ņēmējiem, skolēniem un aktīviem studentiem no DM 0,75 uz DM
1 mēnesī.
Ar biedru naudu sedz administrātīvos izdevumus, jo saziedo
tās pabalstu summas izmantotas 100% tikai aprūpes vajadzībām.
Valdes prezidijs, kuŗā ietelp valdes priekšsēdis, aprūpes noza
res vadītājs un sekretārs- kasieris, visu laiku kopš 1967. gada at
rodas Minsterē, un viss darbs tiek risināts valdes birojā, kuŗā
vairāk nekā 20 gadu strādā pilnu darba laiku trīs kaŗa invalidi —
A. Bērziņš, A. Mežals un leģiona un DV archīva un leģiona vēs
tures dokumentu kārtotājs O. Caunītis. Kopš tā paša gada valdes
priekšsēdis dzīvo ārpus Minsteres (1967. — 1973. gadam J. Cī
rulis, pēc tam J. Leitītis) un tas zināmā mērā apgrūtina biroja
darbību, jo līdz 1967. g. valdes priekšsēdis V. Janums arī atra
dās kopā ar biroju un ik dienu piedalījās tā darbā.
Vācija ir tajā izcilā stāvoklī, ka kopš darbības sākuma gadiem
prezidijs darbojas kopēji īrētā birojā un tā locekļiem par darbu
izmaksāta arī neliela atlīdzība.
Sekretāriāts un grāmatvedība visus pēdējos gadus bijuši Antona
Mežala pārziņā. Līdz 1964. gada beigām viņš kārtoja arī DVM
apgāda vadītāja pienākumus. Ilgus gadus aprūpes nozari vadīja
un bija arī valdes sekretārs Alfreds J. Bērziņš. Pēc 20 gadu darba
A. Bērziņš no prezidija, DV ģenerālsekretāra pienākumiem darba
slodzes dēļ atlūdzās.
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DV R-Vācijā darbība pēdējos desmit gados
pa nozarēm:
Aprūpes nozare
Tā kā Vācijā palika mūsu tautiešu fiziski vājākā daļa, pirmajos
pēckaŗa gados saziedotie līdzekļi lielākos daudzumos tika pārvesti
uz Vāciju. Laika tecējumā arī Vācijā dzīves standarts kāpa, kaŗa
invalidi saņēma rentes un Vācijas augšupejas rezultātā aprūpēja
mie ieslēdzās darba procesā, un tā ziedojumu summas aprūpē pa
mazām saplaka. Izmaksātās summas gadā aprūpes vajadzībām
sasniedza pat līdz DM 170.000, bet jau 1964. darbības gadā ap
rūpes vajadzībām izmaksātas vairs tikai DM 57.955. Laikā no
1949. g. — 1972. g. 31. decembrim aprūpes vajadzībām izlietotas
DM 2.211.644,15. Aprūpei izdotās summas pēdējos gados svār
stījās no DM 50.000 — DM 60.000 gadā. No tām tagad apm.
50% ir aprūpes summas, izmaksātas pēc ziedotāju norādījumiem.
Aprūpes veidi. Rēgulāra aprūpe ik mēnesi sūta regulārus pabal
stus DM 20 apmērā slimnīcās, sanatorijās un kopšanas namos ie
vietotajiem. Ziemsvētku veltēs pēc nodaļu/kopu iesnieguma ap
rūpējamiem un vienreizēju pabalstu dažos gadījumos. Aprūpē
jamo skaits 1964. gadā bija 1.549, no tiem 1.213 kaŗa invalidi.
Aprūpējamo skaits pamazām dilst un 1973. gada 1. janvārī bija
1300 aprūpējamie, no tiem 1065 invalidi.
Ziedojumu vākšanas akcijas
Rietumvācijā ik gadu notiek divas ziedojumu vākšanas akcijas:
a) 14. jūnija ziedojumu vākšanas akcija palīdzībai izsūtījumā un
dzimtenē. 1964. gadā šai akcijā savāca DM 3.406,15, bet 1972.
gadā DM 6.066,50, kas norāda uz kāpjošu tendenci. b) Aprūpei
un kultūras darbībai 1964. gadā saziedotas DM 3.993,70, bet
1972. gadā DM 5.811,80. Arī šeit tendence ir uz ziedojumu kāpi
nāšanu. Šai akcijā 50% no savāktiem ziedojumiem nodaļa/kopa
var paturēt sev.
Ziedojumus vāc ar nodaļu/kopu starpniecību ar ziedojumu vāk
šanas veidlapām un arī lūdzot atsevišķas personas atbalstīt aprū
pes darbu.
1965. gadā pieņemti noteikumi par aizdevumu piešķiršanu no
aizdevumu fonda. Aizdevumus līdz DM 500 ar atmaksu viena
gada laikā var piešķirt tikai organizācijas biedriem; pirmtiesības
ir kaŗa invalidiem un pārējiem aprūpējamiem.
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Delegātu sapulce 1965. gadā lēma, ka biedriem, darba invali
diem, ja viņi ir trūcīgi un pēc Vācijas likumiem pielīdzināti kaŗa
invalidiem un bijuši organizācijas biedri pirms invaliditātes iegū
šanas, piešķiŗama atpūta Bērzainē ar tādiem pašiem noteikumiem
kā kaŗa invalidiem.
1966. gada delegātu sapulce pieņēma šādu rezolūciju: Rietumvācijas DV biedriem, kuŗu invaliditāte nav zemāka par 30%,
dota iespēja ar organizācijas atbalstu pavadīt atvaļinājumu invalidu
nama mītnē Bērzainē.
Kultūras nozare
Laikā no 1964. gada kultūras nozari vadījuši šādi valdes locekļi:
Edgars Podiss, Aleksandrs Burmeisters un Oskars Baltputnis.
Kultūras nozares izkārtojumā 1964. gada 14./15. novembrī
Menchengladbachā notika DV Rietumvācijā salidojums. Apmeklē
tāju skaits ap 300. Referēja prof. Z. Landavs un A. Šilde. Ievie
toti raksti vācu presē.
1965. gadā notikuši visā Rietumvācijā — nodaļās un kopās
205 dažādu veidu sarīkojumi, pulcinot apm. 7.400 apmeklētāju.
Īstenībā sarīkojumu skaits bija lielāks, jo dažas nodaļas nebija
iesūtījušas ziņas par tiem.
1966. gadā 28 nodaļās/kopās noticis 161 sarīkojums ar 264
sarīkojumu daļām: 36 svinīgi akti, 63 referāti, 24 solistu kon
certi, 6 koncerti skaņu platēs, 10 tautas deju uzvedumi, 2 teātŗa
izrādes, 9 filmu un diapozitīvu izrādes, 15 eglīšu vakari, 32 Jāņu
sarīkojumi. Sarīkojumus apmeklējušas 9496 personas. Kultūras
darbība, salīdzinot ar 1965. gadu, augusi.
1967. gadā
29 nodaļās/kopās notikuši 225 dažādi sarīkojumi, pulcinot
9347 apmeklētājus. Uzņemta saskare ar citu zemju kultūras no
zaŗu vadītājiem nolūkā izmantot māksliniekus un sabiedriskos
darbiniekus, kas atrodas ceļojumos, dažādu turneju noorganizē
šanai.
1968. gadā
26 nodaļās/kopās (par pārējām trūkst ziņu) notikuši 210 dažādi
sarīkojumi ar 8240 apmeklētājiem. Lai nodaļās un kopās varētu
rīkot lielākus sarīkojumus, piem., koncertus, vajadzīgi līdzekļi
no ārpuses, jo nav tik daudz vietējo tautiešu, lai ar ieejas maksu
segtu izdevumus.
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1969. gadā
Kultūras nozari kopš 1969. gada marta vada O. Baltputnis.
Nodaļās un kopās notikuši 216 dažādi sarīkojumi ar 8424 ap
meklētājiem. Nodaļās pastāv 9 bibliotēkas ar 2640 grāmatām.
Pašdarbības laukā darbojas: viena teātra kopa, viena šacha sek
cija un 4 šaušanas vienības. Notikusi rakstnieka A. Apses turneja
7 nodaļās, veco ļaužu mītnē. Ceļa izdevumus sedza ieinteresētās
nodaļas.

DV Rietumvācijas valde 1971. g. 21. martā Kēnigšteinā. Sēž no kr.: priekšs.
J. Cīrulis, vanadžu priekšn. T. Gūtmane un rev. kom. priekšs. Ž. Jansons.

1970. gadā
Bijuši 230 dažādi sarīkojumi ar 7850 apmeklētājiem. Darbo
jās 5 sporta kopas un 10 bibliotēkas ar 3.315 grāmatām.
7 nodaļās un kopās viesojies rakstnieks Pēteris Aigars ar re
ferātiem.
Sakarā ar izsludināto kaŗavīru gadu izdota skaņu plate — Uz
tevi, Latvija, iet visas mūsu domas ar aktrises Dagmāras Kurmiņas
deklamētiem 19 latviešu dzejnieku 28 dzejoļiem. Plates pirmajā
84

pusē dzejoļi ar kopēju virsrakstu — Latvija, otrā — Latviešu kaŗa
vīram.
1971. gadā
Bijuši 178 dažādi sarīkojumi ar 7174 apmeklētājiem. Darbojās
5 šaušanas sekcijas, 5 papildskolas nodaļu paspārnē, šacha un
makšķernieku sekcijas. Notika Dr. M. Ausalas referātu turneja
nodaļās/kopās. Uzsākta neredzīgo kopas vajadzībām resp. biblio
tēkai latviešu autoru darbu ierunāšana skaņu lentēs sadarbībā ar
neredzīgo kopu. Izdevumus par lentēm sedz DV Rietumvācijā
valde.
1972. gadā
27 nodaļās/kopās notikuši 169 dažādi sarīkojumi ar 6.387 ap
meklētājiem.
Turpināta neredzīgo skaņu bibliotēkas izveidošana, ierunājot
7 grāmatas.
Sagatavota krāsu šaurfilma — Latviskuma labad, DV Rietum
vācijā saimes darbības dokumentējums 1972. gadā. Noorganizēta
DV Stokholmas teātŗa kopas viesošanās Vācijā. Izrādes notika
1972. gada oktobŗa beigās un novembŗa sākumā ar M. Zīverta
lugu „Kāds kuŗa nav”, autoram vadot režiju un pašam tēlojot.
Noorganizēta Elgas Rodzes - Ķīseles referātu turneja, kas notika
7 nodaļās/kopās.
Kultūras nozare veidojusi DV Rietumvācijā salidojumu pro
grammu, sarakstījusies ar māksliniekiem, referentiem un kārtojusi
sarīkojumu kultūras daļu. Līdzekļus salidojumiem, līdz 1970. ga
dam ieskaitot, deva Bonnas valdības bēgļu ministrija, bet līdzekļi
ik gadu izsika un norēķināšanās kļuva sarežģītāka. Savā laikā
salidojumiem saņēma līdz DM 4000 gadā. Pēc jaunajiem notei
kumiem organizācijai ar darbību visā Rietumvācijā pabalstus var
izsniegt tikai Bonnas valdība, bet ne atsevišķo apgabalu valdības,
— pie tām var griezties nodaļas. Pabalstus dod tikai kultūras sarī
kojumiem. No provincēm mūs atbalstīja vienīgi Vestfāles valdība
Diseldorfā, kuŗas līdzekļi izmantoti DV Minsteres, DV Krēfeldas,
DV Menchengladbachas un DV Bīlefeldas nodaļai. Bonnas val
dības piešķīrumi samazinājušies arī sakarā ar ievadīto austrumu
polītiku. Vienīgi Vestfālē tie netiek samazināti, bet pat palielinās.
Pat mītnes vajadzībām resp. īres maksai DM 100 apmērā lī
dzekļus saņem DV Menchengladbachas un DV Minsteres noda
ļas (DV Minsteres ar 1973. gadu). DV Krēfeldas nodaļa gadiem
ilgi saņem piešķīrumu Jāņu sarīkojumu izkārtošanai.
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DV Rietumvācijas delegātu sapulces dalībnieki 1971. g. 21. martā Kēnigšteinā. Uz kāpnēm DV Vircburgas nodaļas valdes priekšsēdis dubultamputētais E. Vaļuks.

Sarīkojumu ziņā kultūrālā darbība Rietumvācijā nevarēja būt
visai sekmīga, jo nepilni 11.000 latviešu dzīvo izkaisīti visā Vā
cijā.
DV Rietumvācijā salidojumi ik gadu apmeklēti samērā labi.
Salidojumu nozīme ir arī padziļināt attieksmes, atjaunot veco pa
zīšanos un stiprināt garīgi tautiešus. Programmā referāti par mūsu
politiskām un trimdas sadzīves problēmām, solistu un koŗu kon
certi, arī tautas deju uzvedumi, cik iespējams. Referenti bijuši
plkv. K. Lobe, plkv. A. Silgailis, Jānis Andrups, V. Lesiņš, Z.
Landavs, Ā. Šilde, Dr. V. Grigulis un citi.
Nometnēs pavadītais laiks atstājis savu iespaidu uz tautiešiem
un iesakņojies uzskats, ka visur ieejām jābūt bez maksas. Tas arī
vainojams pie tā, ka Vācijā pie katra kultūras sarīkojuma jāpie
maksā, turpretim citās valstīs ir otrādi. Arī dzīves līmeņa celša
nās šai gadījumā paliek bez liela iespaida.
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Jaunatnes nozare
Jaunatnes nozari 1964. gadā vadīja O. Mazarkevics, bet kopš
1965. gada Dr. J. Platais.
Darbībai jaunatnes laukā lielu panākumu nav, jo vanagos jau
niešu skaits nav liels un līdz 30 gadu vecumam svārstās tikai tuvu
pie 50 biedriem. Tie ir izkaisīti Vācijas 35 nodaļās/kopās.
Arī jaunatnes noz. vadītājs liecina: „Mūsu darbs jaunatnes lau
kā nav rožains. Vācijā ir maz novietojumu, kur būtu vairāk jau
niešu vienkopus. Tā viņu pastāvīgie draugi, aktuālitātes un pretējā
dzimuma paziņas nav latvieši. Nedaudzas latviešu vai arī jauniešu
sanāksmes vai sarīkojumi nespēj šo trūkumu novērst. Jaunieša sva
rīgākie uzdevumi — izglītības vai aroda apgūšana, eksistences un
ģimenes nodibināšana. Šais dzīves posmos tautība daudz zaudē no
sava svaiguma. Bieži dzīves draugs tālu no latviešu tautas un tās
sabiedrības, no kuŗas latvietis nācis. Ceļš atpakaļ ir grūts un pat
vairs nav sasniedzams. Sakarus var uzturēt tikai rakstveidā un ar
dažiem, jo vairums atbild tikai tad, ja attiecīgais jautājums ir
aktuāls.”
1964. gadā
Izdarīta aptauja nacionālo jautājumu pētīšanai. Atbildējušas
295 ģimeņu vienības.
1965. gadā
Nozares vadītājs Dr. J. Platais uzņēmis sakarus ar jaunatnes
organizācijām Vācijā, galvenokārt ar ELJAs biedriem, un pieda
lījies viņu sanāksmēs, lai iepazītos ar viņu ieskatiem un problēmām.
Ar financiāliem līdzekļiem atbalstīts jauniešu šacha turnīrs Minsterē. Atrisināta latviešu - vācu mācības grāmatas izdošana. Grā
matas autore ir filoloģe T. Budiņa - Lazdiņa no Anglijas. Viņa
manuskriptu pārdod par £ 200. Minētās summas pusi sedz DV,
otru pusi LCK Vācijā.
1966. gadā
Vad. Dr. J. Platais sazinājies ar citu zemju jaunatnes nozaŗu
vadītājiem. Piedalījies skolu darbinieku sanāksmē Anglijā. Uz
turēts kontakts ar lietuviešiem.
1967. gadā
11./12. februārī notikusi Vācijas latviešu jauniešu darbinieku
sanāksme, kuŗas rezultātā ikviens guva personīgu kontaktu un
labāku izpratni par citām organizācijām. No 13. — 15. maijam
rīkota DV jauniešu sanāksme Bērzainē. Trīs nodaļas iesaistīju
šas organizācijā 10 jauniešus.
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1968. gadā
Laikā no 23. — 25. maijam Bērzainē rīkotas DV jauniešu
dienas. Piedalījās 23 jaunieši. Referēja 7 vecās un vidējās paau
dzes referenti. 19. septembrī noorganizēta jauniešu sanāksme ar
diskusijām par jauniešu un DV problēmām. Piedalījās 11 jau
nieši no Vācijas, Zviedrijas un ASV. Izsludināta DV CV bērnu
un jauniešu rakstu darbu sacensība, kuŗā piedalījās 9 jaunieši.
1969. gadā
Izdarīta jauniešu apmaiņa. No Vācijas sūtīts jaunietis uz DVF
jaunatnes dienām. DV Rietumvācijā jaunatnes dienās laikā no 10.
— 12. oktobrim Bērzainē ieradās divi jaunieši no Anglijas. Kop
summā Bērzainē jaunatnes dienās piedalījās 26 jaunieši. Pro
gramma bija plaša. Jauniešu interese bija laba un arī vietas izvēle
no jauniešu redzes viedokļa bija laba.
1970. gadā
Laikā no 17. — 19. jūlijam Minsterē kopā ar „Aktion Freier
Staatsbūrger e. V.” notika plašs politiskais seminārs ar tēmatiem,
kas varēja interesēt mūsu jaunatni. Uz šo sarīkojumu bija iera
dušies 2 jaunieši no Anglijas. No Vācijas uz DV rīkotām jaunatnes
dienām „Mūsmājās”. kur sarīkojums notika Koventrijas nod. iz
kārtojumā 25./26. septembrī, sūtīts viens jaunietis. Viens jaunietis
sūtīts arī uz Kanadas latviešu dziesmu svētkiem jūlijā.
DV dienās Toronto laikā no 27. jūnija — 4. jūlijam no Vāci
jas piedalījās viena vanadze-jauniete, kas pārstāvēja Vācijas sai
mes jauniešus. Tā piedalījās visos sarīkojumos un arī paneļa dis
kusijās. Oktobrī kopā ar „Aktion Freier Staatsbūrger” risinājās re
ferātu cikls ar jauniešu piedalīšanos. Attiecē pret darba aktivizēša
nu DV nodaļās jaunatnes n. v. norādīja, ka aicinājis jauniešus talkā
DV jaunatnes darbā, uzņemoties kādus pienākumus organizēšanā
un plānošanā, vai arī iesniegt ierosinājumus, bet šīs pūles pali
kušas bez sekmēm. Arī no nodaļām saņemtās ziņas neiepriecina.
1972. gadā
Par darbību 1972. gadā jaunatnes noz. vad. liecina: „Trūkst
darba darītāju, jo mazā grupiņa vanagu zem 30 gadiem izkaisīta
visā Vācijā. Jāsaka, ka, tiekoties ar viņiem, esam ļoti produktīvi
runājuši par DV darbu un latviešu jaunatnes darbu Vācijā, bet
tas arī ir viss; varam šo runāšanu apzīmēt par svētdienas runām,
jo ikdiena izskatās citāda. Nesekmējās arī jaunatnes rakstu darbu
sacensība, jo netika saņemts neviens darbs. Iemesli: mums trūkst
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jauniešu, kas varētu brīvi rakstīt latviski. Tas pats attiecas arī uz
papildskolām. Minsteres latviešu ģimnazijā pietrūka dzinējspēka.
Tiku runājis ar vairākiem pēdējo klašu audzēkņiem, tie solījās
rakstīt, bet nekas nav iznācis. Lai piedalītos no ģimnazijas, tad
pēc kādas skolotājas izteicieniem — skolnieki ir vienkārši jāpie
spiež šādu darbu veikt.”
Informācijas nozaŗu darbība
Tikai puse no 39 nodaļām/kopām ieskatījusi vajadzību sadar
boties ar informācijas nozari. Gada laikā vācu laikrakstos un pe
riodikā par Latvijas un DV jautājumiem 22 pilsētu 34 izdevumos
ievietoti 63 raksti. Padziļināta sadarbība ar vācu pretkomūnistiskām organizācijām: Volksbund für Frieden und Freiheit un kurātoriju Unteilbares Deutschland. Jau 3 gadus izplatītas šīs kurātorijas 17. jūnija nozīmes, kuŗās attēloti Brandenburgas vārti.
Izplatītas 1000 nozīmes, ieņemot DM 401,10. Sakarā ar Chruščova viesošanos Dānijā, Zviedrijā un Norvēģijā DV saime Vācijā
iesaistījās vēstuļu akcijā, rakstot Rietumvācijas un Skandinavijas
vaislu laikrakstiem un sabiedriskiem darbiniekiem. Informācijas
darbu 1964. gadā vadīja J. Cīrulis.
1965. gadā
Delegātu sapulce lēma, ka informācijas darba veikšanai vaja
dzīgi 2 valdes locekļi un informācijas nozare sadalāma ārējā un
iekšējā nodaļā. Ārējo informācijas nozari vada J. Cīrulis un iek
šējo O. Mazarkevics.
Vislabākās attieksmes izveidojušās ar Aktion Freier Staatsbūrger un tās izdoto laikrakstu Stimme der Freiheit. Izplatītas
Unteilbares Deutschland 900 nozīmes. Ar nodaļu starpniecību
konstatēts, ka aizvadītajā gadā Vācijas 26 pilsētu 38 vācu laik
rakstos bijuši 77 dažādi raksti par Latvijas un mūsu trimdas prob
lēmām. Sakarā ar DV Rietumvācijā salidojumu izkārtotas 2 preses
konferences ar vācu žurnālistiem. Informācijas nozares bibliotēkā
52 polītiska satura grāmatas. Informācijas noz. izdod arī ziņu
kopojumu „Stāvoklis Latvijā” 160 eks., ko sūta visu zemju inf.
noz. vadītājiem, nodaļām/kopām un atsevišķām personām.
1966. gadā
Zemes valde izdevusi valdes locekļa A. Bērziņa sarakstīto bro
šūru Daugavas Vanagi vācu valodā. Tā izsūtīta visām nodaļām
un kopām.
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14./15. maijā Kaizerslauternā notika informācijas darbinieku
sanāksme, kuŗā piedalījās 9 nodaļas ar 20 pārstāvjiem. Gada laikā
nodaļu vai atsevišķu biedru izkārtojumā Rietumvācijas radiofons
Latvijas vai DV problēmām pieskāries šādos gadījumos: a) Hesenes
radiofons par latviešu Jāņu dziesmām; b) DV salidojuma laikā
30. jūlijā Bīlefeldā izkārtota Bīlefeldas studijas intervija ar DV
nod. valdes pr-di un inf. noz. vad.; c) DV Vesthovenas kopa 18.
novembrī izkārtojusi Ķelnes radiofonā latviešu tautas dziesmu rai
dījumu.
Latvijas problēmas vācu presē apskatītas 14 pilsētu 22 laikrak
stu 54 rakstos.
1967. gadā
Ārējo informācijas nozari vada J. Leitītis, bet iekšējo — E.
Rudzītis. Ārējā informācijas nozare organizēja un palīdzēja īstenot
BATUN akciju, kuŗā organizēja protesta vēstuļu sūtīšanu un
demonstrācijas. Regulāri uzturēti sakari ar 12 nodaļām. Rīkota
informācijas darbinieku sanāksme.
1968. gadā
Ārējo informācijas nozari vada J. Leitītis un iekšējo R. Skadiņš.
Iekšējās informācijas nozare
12 nodaļas un 1 kopa izdevušas apkārtrakstus. 28./29. sep
tembrī abas informācijas noz. Bīlefeldā rīkojušas informācijas dar
binieku sanāksmi, kuŗā piedalījās 16 nodaļu/ kopu 29 dalībnieki.
Sanāksme uzņemta skaņu lentēs. Iekšējās informācijas nozare ik
pa 3 mēnešiem izdod ziņu kopojumu „Stāvoklis Latvijā”.
Ārējās informācijas nozare.
Vācu universitāšu bibliotēkām nodoti 9 Acta Baltica eks. In
formācijas nozare turpmāk vēlas gadā rīkot 2 informācijas dar
binieku sanāksmes un sagatavot informācijas darbiniekus nodaļās.
Aprīļa sākumā iznāca ilgi gaidītais vācu laikraksta „Stimme der
Freiheit” speciālnumurs par Baltijas valstīm, kas gatavots sakarā
ar šo valstu neatkarības izsludināšanas 50-to gadadienu. Izdoti
13.000 eks., no tiem tautā izgājuši 11.000, jo neveicās laikraksta
izplatīšana dziesmu svētku laikā, kā bija plānots. Šī numura izdo
šanai no organizācijas saņemti DM 1745,40 ziedojumi.
1969. gadā
Ārējās informācijas nozare.
Nozares vadītājs piedalījies ar priekšlasījumiem vairākās vie
tās un uzturējis kontaktu ar vācu organizācijām.
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Iekšējās informācijas nozare
Informācijas darbinieki strādā 21 nodaļā/kopā. 13 nodaļas un
kopas izdevušas 58 apkārtrakstus, kuŗu lielākais metiens bija 300.
Abas nozares kopīgi rīkoja informācijas darbinieku sanāksmes:
31. maijā un 1. jūnijā Minsterē Vācijas ziemeļu daļā esošām
nodaļām un kopām un 27./28. septembrī Bingenā — dienvidu gala
nodaļām un kopām. Temati: nodaļu administrācija, praktiskais
informācijas darbs nodaļās, stāvoklis pēc Čechoslovakijas oku
pācijas, Krievijas latvieši, un vācu valodā — Vai Ķīna ir ceļā
uz pasaules lielo varu un tās konflikts ar Padomju Savienību. Pēc
referātiem sekoja spraigas pārrunas un diskusijas. Mēģinājums
rīkot divas sanāksmes bija apsvērums ietaupīt ceļa naudu, saīsinot
braukšanas attālumus un sagaidot dalībnieku lielāku skaitu.
1970. gadā
Iekšējās informācijas nozare.
13 nodaļas un kopas izdevušas 61 nodaļu/kopu apkārtrakstu
ar lielāko metienu 350 (Hamburgas nod.). 24 nodaļās/kopās dar
bojas inf. noz. darbinieki. No 22. — 24. maijam Kēnigšteinā
notika DV organizācijas biedriem veltīts politisks seminārs. To
rīkoja Aktion Freier Staatsbürger e. V., Bundeszentrale für politische Bildung un mūsu organizācija, bet līdzekļus piešķīra vācu
organizācijas. Plānotais 50 dalībnieku skaits tika pārsniegts. To
vidū bija 12 jaunieši. Referenti bija labi, no tiem 2 vācieši. Pēc
referātiem raisījās spraigas debates. Sanāksmē piedalījās arī DV
priekšnieks V. Hāzners no ASV.
1971. gadā
12 nodaļas/kopas izdevušas 68 apkārtrakstus ar augstāko me
tienu 350. 24 nodaļās darbojās informācijas darbinieki.
Ar Aktion Freier Staatsbürger un Bundeszentrale für politische
Bildung atbalstu noorganizētas divas politiska rakstura sanāk
smes resp. semināri, no 23. — 25. aprīlim Zārbrikenā un no 9.—
10. oktobrim Minsterē. Pirmajā piedalījās 18, bet otrā 31 biedrs.
Sakarā ar Stimme der Freiheit šefredaktora F. Friča (Fritsch) tra
ģisko nāvi 1971. gada 13. septembrī no materiālā atbalsta un
līdzīgu sanāksmju rīkošanas būs jāatsakās līdz būs uzņemti jauni
kontakti. Sakarā ar nāves gadījumu apstājusies arī laikraksta
„Stimme der Freiheit” iznākšana.
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1972. gadā
Ārējās informācijas nozare
Noz. vad. J. Leitītis piedalījies dažādās sanāksmēs ar referātiem.
Padziļināti sakari ar vācu organizācijām.
Iekšējās inf. nozari vada R. Skadiņš. 11 nodaļas kopā izde
vušas 45 apkārtrakstus ar lielāko metienu 350; tas norāda, ka
izdoti mazāk apkārtrakstu nekā pērn. Tam var būt iemesls, ka
līdz šim apkārtrakstiem bija augstas prasības satura, valodas, gau
mes un apdares ziņā. Bet lai to veiktu, nepieciešami labi šī darba
darītāji. Tas arī nebūtu vajadzīgs, jo apkārtrakstiem nav jākon
kurē ar presi.
Sakarā ar olimpiadu noorganizēta vēstuļu akcija Vācijas un
Luksemburgas televīzijas un radioraidījumu sporta daļu vadītā
jiem, komentātoriem un lielo laikrakstu redakcijām, lūdzot latvie
šu sportistus, kas piedalās olimpiadā, nosaukt par latviešiem, nevis
krieviem.
1969. gadā visi DV Rietumvācijas valdes un revīzijas komisijas
locekļi informācijas darba financēšanai, sevišķi radio raidījumu
izdevumu segšanai, ziedoja DM 10 mēnesī resp. DM 120 gadā
katrs. Vairāki valdes locekļi ziedo informācijas darbam arī pēc
1969. gada.
DV Rietumvācijas valde bija pirmā, kas ar saviem ziedojumiem
atbalstīja radio raidījumus uz Latviju no Brīvās latviešu balss
Frankfurtē. Tagad piešķiŗ savu daļu organizācijas apmērā radio
raidījumiem Madridē. Atbalstīti arī Rodzes-Ķīseles braucieni uz
pretkomūnistiskām sanāksmēm.
Vanadžu nozare
DV saimē Rietumvācijā 1973. gada 1. janvārī bija 220 vanadzes. Tāds pats vanadžu skaits bija arī iepriekšējā gadā. Vanadzes
dzīvo izkaisīti visā Rietumvācijā un viņu kopas nepastāv visās
nodaļās. 1973. gada 1. janvārī Rietumvācijā darbojās 8 vanadžu
kopas: Memingenas, Minsteres, Oldenburgas, Osnabrikas, Spā
kenbergas un Vircburgas, apvienojot no 220 vanadzēm vanadžu
kopās tikai 98. Lielākā vanadžu kopa ir Oldenburgā ar 22 vana
dzēm, seko Hamburgas ar 17, Minsteres ar 14, Špākenbergas ar
13 vanadzēm.
Doma par vanadžu apvienošanos kopās dzimusi Memingenā:
1952. gada 8. maijā notika Daugavas vanadžu dibināšanas sapul
ce ar 16 biedrenēm. Bez balss tiesībām sapulcē piedalījās nodaļas
valdes priekšsēdis un vairāki valdes locekļi. Sapulci vadīja Irma
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Dankere, protokolēja Ā. Glāzniece. Atklāšanā DV Memingenas
nodaļas valdes pr-dis J. Vīksna sniedzis īsu pārskatu par nodaļas
darbību, norādot, ka 8. maijā šeit liek pamatus Daugavas vanadžu
darbībai Vācijā. DV mērķis ir celt un palīdzēt aprūpēt vienam otru
un censties pēc brīvas Latvijas. Vanadze var būt katra latviete,
kas staigās šī mērķa pēdās. Nodaļas valdes sekretārs L. Gutbergs
norādīja, ka valde nolēmusi uzaicināt regulāri kādu vanadzi, val
des locekli, piedalīties nodaļas valdes sēdēs bez balss tiesībām.
Ievēlēja vanadžu pagaidu valdi uz 3 mēnešiem. Tajā ievēlēja ar
15 balsīm Irmu Dankeri, A. Jenkevicu ar 12 un Āriju Glāznieci
ar 12 balsīm. Pagaidu valdes priekšniece Irma Dankere, vietniece
Alīse Akmentiņa, sekretāre Ārija Glāzniece. Jau 19. maijā Dau
gavas vanadzēs bija 24 dalībnieces.
Tā arī Vācijā DV nodaļās izveidojās vanadžu kopas, bet tām
nebija Vācijā kopīgas vadības. 1966. gadā DV Minsteres nodaļa
ierosinājusi DV Rietumvācijā valdē dibināt vanadžu nozari. Šo
jautājumu valde izlēma savā 1967. gada 22. aprīļa sēdē Minsterē,
piedaloties Minsteres vanadžu kopas vadītājai Valentīnei Abakukai
ar vietējām vanadzēm, Oldenburgas vanadžu kopas vad. Annai
Lēmanei, Osnabrikas vanadžu kopas vadītājai Tamārai Gūtmanei
un Džildai Birzgalei no Hanoveras. Dž. Birzgale 1966. g. kā DV
Rietumvācijā valdes pārstāve piedalījās Anglijas vanadžu 12. sa
lidojumā, apmeklēja vairākas Anglijas DV nodaļas, iepazīstoties
ar vanadžu darbu, un pēc tam referēja par viņu darbu Vācijā.
Pārrunājot ar vanadzēm vanadžu nozares izveidošanos, vienojās,
ka DV Rietumvācijā valdē ieceļama vanadžu referente, par tādu
1967. gadam izraugot Oldenburgas vanadžu kopas vadītāju Annu
Lēmani.
DV Rietumvācijas valde izstrādāja valdes vanadžu nozares va
dītājas instrukciju ar noteikumu, ka tā stājas spēkā 1968. gada
1. janvārī. Šo instrukciju DV Rietumvācijā delegātu sapulce pie
ņēma 1968. gada 17. martā savā sesijā Bingenā. Instrukcijā pa
redzēts, ka vanadžu nozares vadītāju ievēl visas vanadzes Rietum
vācijā tiešās un aizklātās vēlēšanās ar vienkāršu balsu vairākumu
uz 3 gadiem. Gadā, kad izbeidzas vanadžu nozares vadītājas piln
varu laiks, vanadžu saime līdz 31. decembrim no sava vidus iz
rauga kandidātes šim postenim. Alfabētisku sarakstu izsūta visām
nodaļām/kopām līdz nākamā gada 15. janvārim. Vēlēšanas notiek
laikā no 15. janvāŗa līdz 15. februārim. Jaunievēlētā vanadžu no
zares vadītāja ieiet DV Rietumvācijā valdē kā pilntiesīga valdes
locekle.
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Anna Lēmane
Anna Lēmane, dz. 1909. g. 19. maijā Jaunpiebalgas pag. Pēc Rīgas meiteņu
ģimnazijas beigšanas apmeklējusi Zeltmaša teātŗa kursus Rīgā. DV organi
zācijā iestājās 1955. g. 20. decembrī. Kopš 1959. gada vada DV Oldenburgas
vanadžu kopu. DV R-Vācijā. Pirmajās vēlēšanās viņa vairs nekandidēja.

Tamāra Gūtmane
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Tamāra Gūtmane, dz. 1913. g. 7. augustā Vladivostokā. Trimdā jau 1948.
gadā iestājās DV Straumēnu nodaļā. 1951.-52. gadā darbojās DV Oldenburgas nod. valdē, vēlāk revīzijas komisijā un līdz 1959. g. vadīja DV
Oldenburgas nod. vanadžu kopu. Laikā no 1962.—71. g. bija DV Oldenburgas nod. vanadžu kopas vadītāja, bet kopš 1971. gaa ir DV Osnabrikas
nod. valdes pr-de. 1. 1. 68. ievēlēta par DV R-Vācijas valdes vanadžu noza
res vadītāju.

Līdz 1968. gada 15. janvārim notika vanadžu nozares vadītā
jas vēlēšanas. Vēlēšanās kandidēja tikai viena vanadze — Osna
brikas vanadžu kopas vadītāja Tamāra Gūtmane. No 225 vanadzēm vēlēšanās piedalījās 149 vanadzes. Par T. Gūtmani nodotas
135 balsis, pret 2, atturējušās 12.
Darbība 1968. gadā
Pastāv 7 vanadžu kopas ar apm. 100 vanadzēm, bet visumā
ir 217 vanadzes. Notika arī vanadžu salidojums DV Rietumvācijas
delegātu sapulces laikā, 10. novembrī Minsterē.
1969. gadā
Nozare apvieno 9 vanadžu kopas ar 105 vanadzēm. 31. maijā
vanadžu kopu vadītājas Minsterē „Sadarbības dienā” pulcējās
darba sēdē. Piedalījās 5 kopu pārstāves un vairākas Minsteres
kopas vanadzes. Trešajā vanadžu salidojumā Osnabrikā viņu
skaits nebija liels. Vanadžu kopas darbības posmā atbalstījušas
nodalu valdes gan sarīkojumu izkārtošanā, gan kulturālā kā arī
aprūpes laukā.
1970. gadā
Nozare 1970. gada 13./14. jūnijā Oldenburgā pulcēja vanadzes
darba sanāksmē, kas noritēja ar labiem rezultātiem, jo visas va
nadzes veica paredzēto darbu ļoti apzinīgi un lietišķi. Vanadžu
sanāksme notika DV Rietumvācijā salidojuma laikā Menchengladbachā.
1971. gadā
Pastāv 8 vanadžu kopas, apvienojot 94 vanadzes un 4 veicinā
tājas. Bijuši 3 kopu pastāvīgi sarīkojumi, atbalstīts 31 sarīkojums,
notikušas 24 vanadžu sanāksmes kopās, apmeklēti veci ļaudis 123
gadījumos. Nozare izsūtījusi 2 apkārtrakstus. Noticis vanadžu
salidojums. Darbība izpaužas vairāk dažās kopās, kuŗās rīko atce
res aktus un Ziemsvētku tirdziņus, kā tas katru gadu notiek Hamburgā un Minsterē.
Delegātu sapulces
Ik gadu notiek delegātu sapulces, kuŗās piedalās nodaļu/kopu
sūtītie delegāti. Delegātus pēc pēdējiem atzītiem statūtiem ievēl
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uz vienu gadu resp. viņu pilnvaras izbeidzas nākamajā delegātu
sapulcē. Delegātus ievēl nodaļu/kopu biedru sapulcēs ar notei
kumu, ka katra nodaļa ar biedru skaitu līdz 50 izbīda vienu de
legātu, bet ar biedru skaitu 51 — 100 vēl vienu delegātu. Vienam
delegātam var būt divas balsis, bet viņš var pārstāvēt tikai vienu
nodaļu.
Delegātu sapulces pieņem darbības pārskatus par pagājušo dar
bības gadu, ievēl valdi un revīzijas komisiju un arī pieņem va
jadzības gadījumā noteikumus. Delegātu sapulces laikā paredzēti
referāti par organizācijas darbu.
1965. gada 3. un 4. aprīlī
Atzinumi:
DV nodaļu darbinieku sagatavošanai rīkojami 2—3 dienu kur
si. DV biedriem, darba invalidiem, ja viņi ir trūcīgi un pielīdzināti
kaŗa invalidiem un bijuši organizācijas biedri pirms invaliditātes
iegūšanas, piešķiŗama atpūta Bērzainē ar tādiem pašiem noteiku
miem kā kaŗa invalidiem.
Referāts: A. Mežala — DV Rietumvācijā saimes prīmārie uz
devumi un darbība.
1966. gada 16. un 17. aprīlī
Pieņēma biedru naudas paaugstinājumu, sākot ar 1967. gada
1. janvāri. J. Cīruļa referāts — Dzīves apstākļi okupētajā Latvijā.
Rezolūcija: DV delegātu sapulce lūdz visas nodaļas un kopas
iegādāties tuvākā laikā iznākušo T. Budiņas-Lazdiņas vācu-latviešu pašmācības grāmatu, kā arī veicināt tās izplatīšanu.
Delegātu sapulce uzdod DV Rietumvācijas valdei, pēc sazinā
šanās ar abu Hamburgas nodaļu valdēm, izziņot abu Hamburgas
nodaļu biedru kopīgu sapulci, kuŗā lemtu par apvienošanos. Abu
nodaļu sapulces sasaucamas vēlākais 2 mēnešu laikā (līdz 15.
jūnijam) un, ja nebūtu kvoruma, tā tiesīga pēc 1/2 stundas lemt
pie katra ieradušos biedru skaita.
1976. gada 25. un 26. februārī
A. Bērziņa referāts — Darbības aktīvizēšanas veidi un lī
dzekļi.
1968. gada 16. un 17. martā
Rezolūcija par Bērzaines apsaimniekošanu:
Valdei atstāt brīvas rokas, jaunu rentes līgumu slēdzot, vado
ties ar pašreizējiem apstākļiem, lai neciestu organizācijas intereses
un līgums nebūtu šķērslis Bērzaines turpmākai apsaimniekošanai.
Līgumam jābūt par iespējami īsu laika posmu kā arī uzteikšanu.
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Pie visa jāievēro, lai Bērzaine būtu apkopta un atstātu patīkamu
iespaidu.
Pieņem DVM abonementa maksas paaugstināšanu.
1969. gada 22. un 23. martā
Ratificē draudzības līgumu ar Ungāru nacionālās atbrīvošanas
komiteju, mēnešrakstu „Ungāru aktuālitātes” Parīzē, vācu orga
nizāciju „Brīvo pilsoņu apvienība” un mēnešrakstu „Brīvības
balss” Zārbrikenā.
1970. g. 22. martā
Pieņem pārstrādātos DV Rietumvācijā statūtus.
1971. gada 20./21. martā.
Pieņem noteikumus pie jaunajiem statūtiem. Rezolūcija —
Sapulce, noklausījusies valdes priekšsēža J. Cīruļa ziņojumu par
Bērzaini, atļauj valdei pētīt jaunbūves iespēju un līdz tās no
skaidrošanai ierobežot aizdevumu piešķiršanu invalidiem ģimeņu
mājiņu celšanai.
A. Mežala referāts — DV Rietumvācijas saimes darbs aizva
dītajos gados.
1972. gada 8./9. aprīlī
Informāciju par globālām dienām Kanadā sniedza valdes sek
retārs. Pieņēma biedru naudas paaugstinājumu, sākot ar 1972.
gada 1. janvāri. DV Rietumvācijas delegātu sapulču laikā dar
bojas nereģistrētā „DV Sidrabenes nodaļa”, kuŗa vāc ziedojumus
sainīšu sūtīšanai uz Latviju. Caurmērā ik gadu savāc līdz DM
500. Pēc pēdējo gadu prakses savākto ziedojumu nodod kādam no
Latvijas uz pastāvīgu dzīvi iebraukušam latvietim resp. ģimenei.
Punktu sistēma
Ik gadu valde izrauga iepriekšējā gada darbībā sekmīgāko no
daļu. Izraudzīšana notiek pēc izstrādātās un atzītās punktu sistē
mas, kuŗā par darbību nozarēs paredz zināmu punktu skaitu.
Nodaļa ar augstāko punktu skaitu ir labākā, un tai pasniedz ce
ļojošo kausu.
Apbalvojumi
DV saimes locekļi Rietumvācijā apbalvoti: a) Ar augstāko atzi
nību, DV krūšu nozīmi zeltā — 40 biedri; b) ar DV CV atzinī
bas rakstiem — 58 biedri un c) DV Rietumvācijas valdes atzinības
rakstiem — 199 biedri. No tiem daļa ir izceļojuši un daļa arī pul
cēta aizsaules pulkos.
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Jēkabs Leitītis
Jēkabs Leitītis dzimis 1915. gada 1. maijā Sibirijā kā mežziņa dēls. 1921.
gadā ģimene atgriezās Latvijā. Ģimnaziju apmeklējis Daugavpilī, beidzis
Ilūkstē. Obligāto kaŗa dienestu pildījis 10., 12. un 9. kājnieku pulkā, beidzot
dienestu kaprāļa pakāpē. Strādājis par grāmatvedi valsts saimniecībās Kār
savā un Lielplatonē. 1941. gadā pirms kaŗa sākšanās piedalījies partizānu
akcijās, vēlāk Zaļeniekos plkv. Apsīša grupā. Decembrī iestājies 17. Vidze
mes btl. 1942. gadā beidzis vada komandieŗa kursus Bolderājā un paaugstināts
leitnanta pakāpē. 1943. gada jūnijā pārskaitīts uz Latviešu leģiona 34. pulka
tanku mednieku rotu. 1944. gada atkāpšanās kaujās komandējis 1. btl. 34.
pulkā. Rudenī pēc triecienlielgabalu rotas komandieŗu kursu beigšanas atkal
pārņēmis 14. (tanku mednieku) rotu 34. pulkā.
30. 1. 45. smagi ievainots kaujās Pomerānijā. Apbalvots ar EK I, II KVK
II, u. c. Līdz kapitulācijai bijis slimnīcās. Gūstu pavadījis dažādās nometnēs
Bavārijā. Pēc atlaišanas no gūsta dzīvojis Volterdingenas nometnē, kur ko
pīgi ar K. Benconu un R. Jankavu 1948. gadā nodibinājis DV nodaļu. 1948.
gadā iestājies sardžu vienībās pie britu armijas. Darbojies DV nodaļās Cellē,
Hanoverā, Bīlefeldā, Menchemgladbachā. Vairākus gadus bijis DV Vācijā
revīzijas komisijas loceklis. 1962. gadā ievēlēts zemes valdē, kuŗu atstāj
pēc viena gada. Par jaunu ievēlēts 1967. gadā, vadījis DV Vācijā ārējās
informācijas nozari līdz 1973. gada martam, kad delegātu sapulce viņu ievē
lēja par DV Vācijas valdes priekšsēdi. Ilggadējs darbinieks vairākās vācu
pretkomūnistu organizācijās. Strādā par grāmatvedi kādā britu armijas vie
nībā. Precējies un uzaudzinājis divus dēlus.
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Valdes sastāvs
Kopš 1965. gada valdes sastāvi bijuši šādi: (1965. gadā dele
gātu sapulce notika 3. un 4. aprīlī Pelzerhākenā)
1965. gadā:
Valdes priekšsēdis V. Janums, vicepriekšsēdis un iekšējās infor
mācijas noz. vad. O. Mazarkevics, sekretārs un aprūpes nozares
vad. A. Bērziņš, kasieris A. Mežals, ārējās informācijas noz. vad.
J. Cīrulis, jaunatnes noz. vad. Dr. J. Platais, kultūras noz. vad.
E. Podiss, biedrzinis E. Rudzītis un valdes pilnvarotais Bērzaines
jautājumos A. Burmeisters. Revīzijas komisijā darbojās Ž. Jansons (priekšsēdis), A. Rožkalns un A. Šternbergs.
Nākamos gados delegātu sapulcēs pārvēlētie valdes un
revīzijas komisijas locekļi:
1966. g. 16. un 17. aprīlī Minchenē — J. Cīrulis, O. Mazar
kevics un E. Rudzītis. Valdē darbojas līdzīgos amatos, vienīgi
A. Mežals 1965. g. jūnijā pārņem no A. Bērziņa arī sekretāra
pienākumus. Rev. kom.: Ž. Jansons — pr-dis, A. Šternbergs un A.
Vilnis locekļi.
1967. gada 25. un 26. februārī Menchengladbachā valdē:
J. Cīrulis — valdes pr-dis, J. Leitītis — ārējās inf. noz. vad., A.
Mežals — sekr. un kas., A. Burmeisters — biedrz. Revīzijas komi
sijā: Ž. Jansons — pr-dis, A. Vilnis un A. Šternbergs locekļi.
1968. gada 16. un 17. martā Bingenā valdē: Tamāra Gūtmane ievēlēta par vanadžu noz. vad., A. Bērziņš — aprūpes noz.
vad., Dr. J. Platais — jaunatnes noz. vad., R. Skadiņš — iekšē
jās inf. noz. vad. Rev. kom.: Ž. Jansons — pr-dis, A. Vilnis un
A. Šternbergs — locekļi.
1969. gadā 22. un 23. martā Pinebergā valdē: R. Skadiņš —
iekšējās inf. noz. vad., J. Leitītis — ārējās inf. noz. vad., O. Baltputnis — kultūras noz. vad. Rev. kom.: Ž. Jansons — pr-dis, A.
Rožkalns un A. Šternbergs — locekļi.
1970. gada 21. un 22. martā Kēnigšteinā valdē: J. Cīrulis —
valdes priekšsēdis, A. Mežals — sekretārs un kasieris, A. Bur
meisters — biedrzinis un valdes loceklis Bērzaines jautājumos.
Revīzijas komisija — iepriekšējā gada sastāvā.
1971. gada 20. un 21. martā Kēnigšteinā valdē: Tamāra Gūtmane
— vanadžu noz. vad., A. Bērziņš — vicepriekšsēdis un apr. noz.
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vad., Dr. J. Platais — jaunatnes noz. vad. Rev. kom. iepriekšējā
vad., Dr. J. Platais — jaunatnes noz. vad. Rev. kom. iepriekšājā
gada sastāvs.
1972. gada 8. un 9. aprīlī Neu - Ulmā valdē: O. Baltputnis —
kultūras noz. vad., J. Leitītis — ārējās inf. noz. vad., R. Skadiņš
— iekšējās inf. noz. vad. Revīzijas kom. iepriekšējā gada locekļi.
1973. gada 17./18. marta delegātu sapulcē Minsterē otrreiz
notika DV prieknieku R-Vācijā maiņa. J. Cīrulim nekandidējot,
par jauno priekšnieku (valdes priekšsēdi) ievēlēja Jēkabu Leitīti,
kuŗu šai sapulcē izraudzīja arī par DV CV locekli.
Sākot darbu, 1973. gadam valdes sastāvs bija šāds: valdes
priekšsēdis Jēkabs Leitītis, vicepriekšsēdis un jaunatnes noz. vad.
Dr. Jānis Platais, sekretārs un kasieris Antons Mežals, kultūras
noz. vad. Oskars Baltputnis, iekšējās informācijas noz. vad. Rein
holds Skadiņš, ārējās informācijas noz. vad. Vilhelms Rēboks, vanadžu noz. vad. Tamāra Gūtmane, aprūpes noz. vad. Aleksandrs
Burmeisters, valdes loceklis Bērzaines jautājumos Andris Glāznieks. Revīzijas komisijā ievēlēja Ž. Jansonu (priekšsēdis), A. Rožkalnu un E. Rudzīti.
Biedru kustība
1964. gada 1. janvārī Rietumvācijā darbojās 40 nodaļas/kopas,
apvienojot 1259 biedrus. 1973. gada 1. janvārī bija vairs tikai 35
nodaļas/kopas ar 1047 biedriem. Aizgājušos 9 gados biedru skaits
samazinājies par 212. Minētajā laika posmā miruši 199 biedri.
Pēc 1964. gada likvidējušās 6 nodaļas, bet nodibināta jauna —
Frankfurtes nodaļa.
Pēc vecuma grupām procentuāli šāds stāvoklis:
līdz 30 gadu vecumam
no 30 — 40 gadu vecumam
40 _ 50 gadu vecumam

4 ,35%
3,60%
34,30 %

50 — 60 gadu vecumam

28,50 %

60 — 70 gadu vecumam

20,30 %

70 — 80 gadu vecumam

6,92 %

80 — 90

2,03 %

gadu vecumam

Šīs ir 1972. g. 1. janvāŗa ziņas.
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DV Rietumvācijas valde 1973. g. septembrī. No kr.: aprūpes d. v. A. Burmeisters, ārējās inf. noz. v. V. Rēboks, sekr. A. Mežals, rev. kom. priekšs.
2. Jansons, CV jaunatnes noz. vad. B. Šmita - Kalēja, priekšs. J. Leitītis,
vanadžu priekšn. T. Gūtmane, valdes loc. A. Glāzners, kult. d. vad. O. Baltputnis, vicepriekšs. un jaunatnes noz. v. Dr. J. Platais un iekšējās inf. n.
vad. R. Skadiņš.

Finanču valdē DV Rietumvācijā valde panāca, ka DV atzīti par
labdarības organizāciju un nav pakļauta vairākiem nodokļiem,
bez tam ziedojumiem ziedotāji, uz izdoto apliecību pamata, panāk
nodokļu atskaiti.
Pie valdības prezidenta panākts, ka organizācija nav vairs uz
skatāma par ārzemnieku organizāciju, jo DV rindās ir Vācijas
pavalstnieki, jaunieši, kas dzimuši Vācijā, un visi biedri, kas dzīvo
Vācijā jau kopš 1950. gada. Pēc šī atzinuma org. nav jādod vācu
iestādēm ziņas par biedriem, ko paredz jaunākie vācu noteikumi
par ārzemnieku organizācijām. Tas arī nozīmē, ka dažādi vācu
partiju starojumi nevar DV traucēt vai pat slēgt, ko var izdarīt
tikai vācu tiesa līdzīgā garā un veidā kā vācu organizācijas.
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Tā kā Vācijā palika mūsu trimdas saimes fiziski vājākā daļa, viņu
materiālais stāvoklis lielā mērā atkarīgs no renšu, pensiju un citu
noteikumu zināšanas. DV Rietumvācijas valde sekojusi visiem Vā
cijas noteikumiem, informējot par to mūsu trimdas saimi ar vietē
jās preses un zemes valdes apkārtrakstiem. A. Mežals regulāri rak
stījis DVM un laikrakstā Latvija Vācijā par rentēm, audzināša
nas piemaksām, dzīvokļu naudu u.t.t. Zemes valde bijusi kontaktā
ar Vācijas darba ministriju un panākts, ka ari mūsu ārzemēs dzīvo
jošie kaŗa invalidi un kaŗā cietušie var saņemt rentes. Likums
stājas spēkā 1959. gada 1. maijā.
Aprūpējamo skaits Vācijā tomēr visos darbības gados bijis liels.
To liecina šie skaitļi:
Aprūpējamie

Vācijā 1. janv.:
1961. g.—
1962. g.—
1963. g.—
1964. g.—
1965. g.—
1966. g.—
1967. g.—
1968. g.—
1969. g.—
1970. g.—
1971. g.—
1972. g.—

1949. g. — 1159
1950. g. — 2 2 7 2
1951. g. — 1 7 9 2
1952. g. — 2140
1953. g. — 2459
1954. g.- 2681
1955. g. — 2543
1956. g. — 2595
1957. g. — 2703
1958. g. — 2675
1959. g. — 2 5 8 7
1960. g. — 2280

2189
1702
1656
1549
1531
1495
1445
1408
1401
1318
1339
1300

Aprūpei izmaksātās summas raksturo zemāk ievietotā tabula.
Tā arī liecina, ka liels atbalsts DV aprūpes darbam bijis Vācijā
stacionēto sardžu un darba vienību devums.
Aprūpei izmaksātie līdzekļi: (Vācijā)

No tiem sardžu un darba vienību
piederīgie ziedojuši:

DM

1949. g. —
1950. g.
—

122.960,62
72.012,92

—
—

79.364,72
38.066,82

—
—
—

106.764,03
140.756,52
160.432,77

—
—
—

40.874,70
46.772,54
48.033,63

1951. g.
1952. g.
1953. g.
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1954. g.
1955. g.
1956. g.
1957. g.
1958. g.
1959. g.
1960. g.
1961. g.
1962. g.
1963. g.
1964. g.
1965. g.
1966. g.
1967. g.
1968. g.
1969. g.
1970. g.
1971. g.
1972. g.

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

167.294,86
178.740,16
148.437,08
143.513,55
109.010,86
86.372,15
74.441,64
75.046,69
71.332,00
59.888,16
57.955,00
50.082,07
53.701,79
55.046,31
51.913,94
53.515,23
61.178,99
47.418,75
63.828,08

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

46.531,39
39.606,00
34.838,72
28.991,26
23.030,38
20.174,72
15.942,04
14.941,74
13.363,42
12.112,70
8.115,00
6.538,95
6.066,35
4.081,70
4.422,30
3.574,00
4.308,40
4.591,40
4.116,00

Pārskats par DV aprūpes darbu Vācijā 1972. gadā
I Aprūpējamo kartotēkā 1.1. 73.:
1. Invalidi:
a) neredzīgie
b) dubultamputētie
c) kāju amputētie
d) roku amputētie
e) galvas ievainojumiem
f) paralizes
g) nervu slimie
h) dažādiem ievainojumiem
i) TBC kaŗa invalidi
j) TBC slimie bij. kaŗavīri
k) TBC slimie—privātie
2. Kaŗa atraitnes
3. Pusbāreņi
4. Bāreni

22
10
168
66
18
13
43
244
203
133
145

1.065
99
5
1
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5. Vecie ļaudis:
a) kritušo un bez vēsts pazudušo vecāki
b) bijušie kaŗavīri — vecāki par 65 gadiem
6. Chroniskie slimie, nelaimes gadījumos cietušie u. c.
1972. g. miruši — 29.
Kopā:

72
17
46
1.300

II Vienreizēji pabalsti izmaksāti 268 gadījumos, kopsummā DM
15.520 (1971. g. 296 gad. — DM 15.193,50), no kuŗiem 215
gadījumos — DM 8.835 Ziemsvētkos (1971. g. 232 gad. — DM
8.718).
Pabalsti izsniegti pēc lūgumiem dažādām vajadzībām, bet it
īpaši Ziemsvētkos. Bez slimības, nelaimes, nāves, grūtību pārvarē
šanas, Bērzaines apmeklēšanas (9 gad. — DM 922), pabalsti pie
šķirti jauniešiem braucienam uz Pasaules jaunatnes kongresu,
2 x 2 nometni, Minsteres skolai uz Berlīni (DM 650) un citos ga
dījumos.
III Regulārie pabalsti izmaksāti caurmērā 50 — 60 gadījumos,
mēnesī DM 20 — 25 apmērā, kopsummā DM 13.906,50 (1971.
g. — DM 11.938) un laikraksta Latvija abonēšanai aprūpējamiem
slimnīcās un sanatorijās (20 personām — DM 1.440). Regulārai
aprūpei lielus līdzekļus savāc DV Saules nodaļa Manheimā —
DM 2.834. No darba vienībām regulāri ziedo vairs tikai 623. Rt.
Bīlefeldā — DM 1.282 un tieši dažus aprūpējamos mēnesī atbal
sta vēl 8850. Rt. Kaizerslauternā.
IV Pavisam pabalstos izdotas DM 63.828,08, no tām pēc norādī
juma—DM 33.613,08 (1971. g. — DM 47.418,75).
Ziedojumos aprūpei ienākušas DM 56.541,41, no tām pēc no
rādījuma — DM 34.083,42 (1971. g. — 53.330,37).
V DV R-Vācijas valdes ziedojumu akcijās ienākušas
14. jūnija — DM 6.066,50 (1971. g. — 5.758,55)
Ziemsvētku—DM 5.811,80 (1971. g. — 6.229,05)
Aprūpes darbs vēl arvien R-Vācijā ir organizācijas uzdevumu
smagumpunktā. To liecina arī budžeta summas:
DV Rietumvācijas valdes budžets 1973. gadam
A. Vispārējai darbībai
Ieņēmumi:
1. Biedru naudas
9.000,—
2. Ziedojumi
2.000,
—
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3.

Dažādi ieņēmumi

5.000,—
Kopā DM 16.000,—

Izdevumi:
1. Iemaksa DV CV
2. Administrātīvie izdevumi
3. Aprūpe:
a) idejiskā un morālā
DM 1.000,—
b) jaunatnei
1.500,—
c) kultūras nozarei
1.000,—
d) vanadžu nozarei
500,—
4. Ceļa naudas
5. Pasta izdevumi
6. Kancelejas izdevumi
7. Delegātu sapulces un DV CV sēdes izdevumi ....
8. Dažādi izdevumi

3.000,—
2.000,—

4.000,—
2.700,—
1.200,—
1.500,—
600,—
1.000,—

Kopā DM 16.000,B. Materiālā aprūpe
Ieņēmumi:
Ziedojumi aprūpes darbam

DM 50.000,-

Izdevumi:
Izmaksājamiem pabalstiem

DM 50.000,-
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Darbs nodaļās un kopās
Vācijas bij. amerikāņu joslas DV nodaļu saraksts,
kuŗas savu darbību izbeigušas:
1. Ambergas nodaļa
2. Ansbachas nodaļa
3. Bambergas nodaļa
4. Babenhauzenas nodaļa
5. Baireutas Nameja nodaļa
6. Bad Aiblingas nodaļa
7. Darmštates nodaļa
8. Dinkelsbīles nodaļa
9. Dilingenas kopa
10. Erlangenas nodaļa
11. Frankfurtes nodaļa
12. Fišbachas nodaļa
13. Fuldas nodaļa
14. Gautingas nodaļa
15. Grāfenašavas nodaļa (no
2.10.52. bija Veilheimas
nodaļa)
16. Heilbronas nodaļa
17. Hersbrukas nodaļa
18. Hanavas nodaļa
19. Stutgartes (Imantas) nod.
20. Karlsruhes nod.
21. Kemptenes nodaļa
22. Kaseles nodaļa
23. Mīldorfas nodaļa
24. Mārburgas neredzīgo k.
25. Neuburgas nodaļa
26. Nirnbergas (Cerības) k.
27. Regensburgas nodaļa
28. Švābu Gmindes nodaļa
29. Šveinfurtes nodaļa
30. Trautšteinas nodaļa
31. Veisenburgas nodaļa
32. Vurcachas nod. (franču
joslā)
33. Veidenes nodaļa
34. 4099. rotas nodaļa
(Bruchmīlbachā)
35. 7132. rotas nodaļa
(Etlingenā)
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Dibināta

Likvidējusies

12. 1. 48.
6. 12. 47.
6. 11. 47.
1947. g. decembrī
1948. g. septembrī
1948. gadā
1947. g. decembrī
1947. g. decembrī
7. 7. 51.
10. 11. 47.
1947. g. decembrī
29. 11. 47.
1947. g. decembrī
27. 7. 51.
13. 8. 51.

2. 4. 65.
1950. g.
1949. g. martā
1949. g. apr.—jūnijā
1949. g. apr.—jūnijā
1950. g. otrā pusē
1948. gadā
1949. g. apr.—jūnijā
1. 1. 67.
1949. g. otrā pusē
1948. g. septembrī
1949. g. otrā pusē, da
pārejot uz Dilingenu
1949. g. apr.—jūnijā
1. 5. 63.

1949. gada janv.
30. 6. 62.
1950. g. otrā pusē
6. 12. 47.
6. 12. 47.
1949. g. otrā pusē
1948. g.
1949. g. otrā pusē
1948. g.
1949. g. apr.—jūnijā
1949. g.
1. 6. 50.
1947. g. dec.
1950. g.
1949. g. janv.-martā 1949. g. apr.—jūnijā
1950 g. otrā pusē
6. 12. 47.
1948. g.
1949. g. apr.—jūnijā
1950 g. otrā pusē
2. 1. 54.
1947. g. dec.
25. 10. 58.
1949. g. vidū
1949. g. apr.—jūnijā
1950. g.
1951. g.
1949. g. vidū
1951. g.
1951. g.
6. 12. 47.
1947. g. dec.
1948. g.
1949. g. janv.
18. 9. 53.

1949. g. jūlijā
1949. g. otrā pusē

12. 9. 51.

1. 1. 70.
20. 5. 64. apvienojusies
plkv. Kalpaka nod.

Bijušās

DV

nodaļas

un kopas

kādreizēja

Dibināta
1. Alterfrādes nodaļa
2. Altgarges nodaļa
3. Arsbekas nodaļa
4. Augustdorfas nodaļa
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Blombergas nodaļa
Braunšveigas studentu k.
Bad—Oienhauzenas nod.
Brachtas nodaļa
Bekhofas kopa
Bēvernas nodaļa
Bedburgas nodaļa
Botropas kopa
Bonnas kopa sk.
Hangelāras kopa
14. Klaustāles—Celerfeldas
nodaļa

angļu

joslā:

Likvidējusies

31. 5. 50.
7. 9. 48. pievienojusies
Dēdelsdorfas nodaļai
14. 12. 50.
2. 8. 51. pievienojusies
Menchengladbachas nod.
1957. g. martā pārdēv. par
2. 4. 48.
Minsteres nodaļu
1. 5. 48
15. 3. 50.
21. 5. 48.
1. 5. 63.
18. 12. 48.
20. 3. 54.
26. 10. 48.
14. 3. 59.
9. 12. 59.
21. 10. 61.
4. 4. 48.
12. 6. 49.
sk. Klaustāles-Cellerfeldas nod.
6. 1. 57.
28. 6. 58.

29. 7. 48.
27. 5. 48.

13. 12. 47.

15. Klaustāles nodaļa „Vilno” 15. 4. 48.
16. Kukshāfenas nodaļa
24. 9. 48.
17. Celles nodaļa
18. 2. 49.
18. Čerčila nodaļa (Lībekā)
28. 4. 49.
19. Diseldorfas—Verstenas
25. 10. 58
kopa
20. Diseldorfas—Rath kopa
27. 1. 52.
21. Diseldorfas—Unterrath
1. 6. 49.
kopa
22. Diseldorfas—Stokuma kopa 6. 11. 48.
23. Dēdelsdorfas nodaļa
21. 6. 48.
22. 10. 50.
24. Dīpholcas nodaļa
25. Emdenes nodaļa
1949. g. maijā
25. 3. 49.
26. Esenes nodaļa
27. Eversburgas — sk.
Klaustāles—Cellerfeldas
nodaļa
28. Fišbekas nod. (Hamburgā) 22. 3. 51.
29. Funkturma nod. (Hamburgā) 17. 9. 51.
30. Gaujas nodaļa Lībekā
1. 5. 53.

1949. g. pārdevēta par
Bedburgas, 1951. g.-Eversburgas nodaļu (likvidējusies
1949. g.)
g.
1951.
12. 6. 49.
12. 7. 49. pievienojusies
Hanoveras nodaļai
1950. g. martā
11. 1. 64.
14. 3. 59.
30. 9. 49.
21. 4. 50.
2. 10. 49.
1. 9. 61.
14. 6. 50.
27. 1. 50
30. 6. 51.
14. 3. 66.
9. 7. 66.
9. 2. apv. ar Lībekas n.
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12. 6. 49. pievienojusies
Eitīnas nodaļai
30. 3. 50.
20. 2. 49.
Grēvenes nodaļa
27. 6. 49.
4. 1. 48.
Giftenes nodaļa
1951. g. augustā
19. 5. 48.
Getingenas nodaļa
18. 9. 5 1 .
25. 10. 58.
Hammas nodaļa
pārdēvēta par Bonnas k.
24. 2. 5 1 .
Hangelāras kopa
likvidēta 25. 3. 55.
1950. g.
18. 7. 48.
Ķīles nodaļa
12. 6. 49.
1948. g.
Osterodes nodaļa
2 1 . 9. 51.
9. 12. 49.
Oereles nodaļa
1949. g.
1. 11. 48.
Osnabrikas nodaļa
no jauna dibināta 3. 5. 58. g.
12. 6. 49.
15. 4. 48.
Rotenburgas nodaļa
30. 6. 5 1 .
1948. g.
Pinebergas nodaļa
16. 10. 54.
7. 3. 48.
Sēdorfas nodaļa
18. 9. 51. pārdēvēta par
12. 11. 48.
Sengvardenas nodaļa
Hammas nodaļu
14. 6. 50.
18. 5. 48.
Unterlīses nodaļa
14. 6. 50.
23. 5. 48.
Špākenbergas nodaļa
7. 6. 50
3. 8. 51. pievien.
Valdmīles nodaļa
Brachtas nodaļai
20. 9. 61.
13. 4. 50.
Vareles nodaļa
20. 6. 5 1 .
11. 3. 50.
Vartas nodaļa (Lēzē)
1951. g.
Verdenas (Allera) nodaļa 14. 6. 50.
14. 6. 50.
10. 1. 49.
Verdenas nodaļa
1949. g. pavasarī apv.
11. 8. 48.
Volterdingenas nodaļa
ar Dedelsdorfas nod.

31. Grosenbrodes nodaļa
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

53. Volfsburgas nodaļa
54. Volfsburgas kopa
55. Fīrzenas nodaļa

31. 3. 48.

4. 4. 48.
1. 7. 5 1 .
14. 12. 48.

56. D V nodaļa pie Bīlefeldas 15. 12. 48.
tr. vienības

24. 5. 49.
2. 4. 65.
1. 12. 56. pievienota
Menchengladbachas nod.
18. 4. 64. apvienota ar
Bīlefeldas nodaļu

Rietumvācijā 1973. gada 10. martā vēl darbojās
šādas nodaļas un kopas:
DIBINĀTA
1.
2.
3.
4.

Augsburgas kopa
Bērzaines kopa
Bīlefeldas nodaļa
Eitīnas kopa
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8. 3. 48.
14. 8. 53.
15. 12. 48.
30. 4. 48.

PAŠREIZĒJAIS
PRIEKŠNIEKS
J. Sproģis
V. Pauzers
R. Klauss
J. Sudrabiņš

5. Eslingenas kopa
6. Frankfurtes kopa
7. Goslāras kopa
8. Hamburgas nodaļa
9. Hanoveras nodaļa
10. Hildesheimas kopa
11. Ingolštates kopa
12. Izerlonas kopa
13. Plkv. O. Kalpaka nod.
14. Krēfeldas nodaļa
15. Lībekas—Gaujas nodaļa
16. Memingenas nodaļa
17. Mežotnes nodaļa
18. Minchenes nodaļa
19. Minsteres nodaļa
20. M.-Gladbachas nod.
21. Neištates nodaļa
22. Nirnbergas nodaļa
23. Oldenburgas nodaļa
24. Osnabrikas nodaļa
25. Rendsburgas kopa
26. Rozenheimas kopa
27. Staburaga nodaļa
28. Saules nodaļa
29. Straumēnu kopa
30. Špākenbergas nodaļa
31. Ulmas nodaļa
32. Vesthofenas kopa
33. Viestura nodaļa
34. Vircburgas nodaļa
35. Centra nod. (te reģistrēti
visi savrup dzīv. DV biedri

23. 11. 47.
18. 11. 69.
8. 5. 49.
9. 5. 48.
25. 5. 48.
8. 6. 50.
29. 10. 48.
25. 9. 60.
20. 3. 54.
21. 3. 58.
8. 3. 48.
23. 10. 47.
10. 10. 51.
20. 9. 49.
2 4. 48.
27. 10. 48.
27. 10. 48.
23. 10. 65.
11. 6. 48.
3. 5. 58.
30. 1. 52.
20. 5. 50.
18. 8. 53.
17. 8. 48.
23. 3. 48.
17. 10. 51.
30. 10. 47.
29. 8. 54.
25. 5. 50.
26. 10. 47.

V. Polis
A. Stuburs
A. Grendziņš
O. Baltputnis
Dž. Birzgale
A. Žukovskis
K. Zariņš
E. Kārkliņš
F. Balodis
O. Kārkliņš
F. Cinovskis
A. Glāznieks
P. Smilga
P. Biezais
P. Daniševskis
O. Lapiņš
A. Pētersons
A. Mieriņš
V. Lēmanis
T. Gūtmane
L. Purene
P. Lasmanis
A. Rožkalns
Dr. J. Platais
J. Rudzītis
A. Garbunovs
A. Čēžis
J. Liepiņš
A. Burmeisters
E. Vaļuks
A. Mežals

Pieskaŗoties organizācijas nodaļām un kopām Vācijā, jāsaka,
ka tās dibinājušās un likvidējušās atkarībā no latviešu centru pa
stāvēšanas. Kur vien bija kāds lielāks latviešu grupējums, sevišķi
bij. kaŗavīri, tur arī dibinājās DV nodaļa vai kopa un raisījās sa
biedriskā dzīve. Nometnēm likvidējoties un cilvēkus pārvietojot,
likvidējās attiecīgā nodaļa vai kopa, un neatlaidīgie, pastāvīgie
organizācijas biedri dibināja atkal jaunu vienību citā dzīves vietā.
Sākot ar 1947. līdz 1951. gadam, kad trimdas tautieši izceļoja
uz Angliju, citām Eiropas valstīm, īpaši aizjūŗas zemēm ASV,
Kanadu, Austrāliju u.c, DV darbība Vācijā apsika, biedru skaits
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samazinājās, arī nod. un kopu skaits. Tās palika tikai lielākos cen
tros un sāka dibināties pie tai laikā jau pastāvošām latviešu darba,
sardžu un transporta vienībām angļu un amerikāņu joslās. Pēc tam,
stāvoklim nostabilizējoties un cilvēkiem izvietojoties pastāvīgās
dzīves vietās — dzīvokļu ciemos, vai privāti, organizācijas dzīve
atkal atzēla, auga biedru skaits un darbība ievirzījās normālā rit
mā.
Attiecē pret rosību un aktīvitāti nevar teikt, ka lielais biedru
skaits arvien bijis noteicējs faktors nodaļas darba rosmē. Ir biju
šas nodaļas un vēl šobrīd ir, kuŗās biedru skaits pietiekami liels
sekmīgas darbības attīstīšanai, bet nenotiek gandrīz nekas, turpre
tim nodaļas ar mazu biedru skaitu dažkārt attīstījušas apsveicamu
darbību un vispārēju rosmi. Darba rosme un aktīvitāte arvien
visos laikos organizācijas dzīvē bijusi atkarīga no vadības resp.
dažu biedru iniciātīvas, rosmes un neatlaidības jaunu ideju un
pasākumu rašanā. Grupiņa aktīvo biedru nodaļā tad arī pratusi
nodaļas darbu rosināt, veidot un neļaut apsikt, tā velkot līdzi arī
pasīvos. Protams, svarīgs bijis un ir katras nodaļas, kopas darbī
bas rajonā vietējās latviešu sabiedrības lielums un interese par sa
biedriski - kultūrālo dzīvi. Kur tādu, kaut pāris, aktīvu biedru

Klaustāles - Cellerfeldas DV invalidu teātŗa ansambļa tēlotāji — virsaiši M.
Zīverta lugā „Vara”.
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trūkst, tur arī trūkst iniciātīvas, un lielas, biedru skaita ziņā stipras
nodaļas aiziet zudumā, jo nav, kas satur kopā un organizē. Tāds
rūgts piemērs ir Hamburgā, kur tautiešu vairāk nekā jebkuŗā citā
pilsētā vai novietojumā. Turpretim mazā Izerlonas kopa ar 8 bied
riem, ja arī sarīkojumu ziņā nevar neko plašu rādīt, jo Izerlonā
vispār labi ja 20 latviešu dzīvo, tā ikkatrā ziedojumu akcijā ir
paraugs savāktās summas ziņā, kas proporcionāli cilvēku skaitam
pārsniedz visus lielos centrus. Piezīmējams, ka Izerlonas kopu no
dibināja no Neištates nodaļas uz Izerlonu pārnākušais aktīvais DV
darbinieks Jānis Bliksons, kas pašreiz dzīvo ASV, bet arvien vēl
atceras savas kopas saimi.

Ēversburgas nod. dubultkvartets. No kr. J. Mūrnieks, A. Vītols, E. Paegle,
E. Šteins, I. Bernšteins, V. Šiliņš, J. Hochbergs, K. Āls, T. Dreimanis un māc.
V. Līventāls.

Visā laikā atzīmēšanas vērtas ir vairākas nodaļas, kas kādreiz
varēja lepoties ar krietniem, enerģiskiem sabiedriskiem darbinie
kiem, bet vai nu izceļošanas, vai novietņu likvidēšanās dēļ
darbinieki izklīduši kur kuŗais un arī pašas nodaļas jau sen bei
gušas darboties, vai arī šobrīd vēl darbojas ar lielāku vai mazāku
rosmi.
Viena no tām ir DV Klaustāles-Cellerfeldas nodaļa, kas bija arī
pirmā DV nodaļa angļu joslā. Tās dibinātāji bija toreizējā invalidu
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pārskološanas centra dalībnieki un mācības spēki, vairāki pazīsta
mi sabiedriski darbinieki (Vilis Hāzners, Oskars Caunītis, Kārlis
Grīnvalds, u. c ) . Sabiedriskā dzīve sākās strauji un rosīgi, bet ne
ilgi, jo pārskološanas centru pārcēla citur, un labi sāktais darbs
pajuka, aktīvākie darbinieki izklīda. Šī nodaļa gan darbu turpi
nāja Bedburgā un vēlāk Eversburgā, kur biedru skaits bija pieau
dzis līdz 138, tā arī netrūka rosīgu darba darītāju. Bet centra lik
vidēšanas dēļ 1951. gada jūnijā šī rosīgā nodaļa izbeidza darbību,
biedriem izklīstot pa citām nodaļām un daļai pavisam pazūdot no
organizācijas.
Klaustālē - Cellerfeldā nodaļā uzsāka darboties invalidu teātris
režisores Paulīnes Brektes vadībā, bet Ēversburgā dubultkvartets.
Abas vienības uzstājās arī vairākās latviešu nometnēs. Teātrim
kopš tā laika uzticīgs palicis tagad Kanadā mītošais Hugo Miķelsons. Klaustālē kādu laiku pastāvēja arī invalidu koris komp. V.
Ozoliņa vadībā. Ēversburgas vīru dubultkvartets toreiz Vācijā mū
zikālā ziņā bija viens no labākiem. To vadīja māc. V. Līventāls;
dziedāja Alberts Vītols (tagad Kanadā), māc. V. Līventāls, kpt.
T. Dreimanis, E. Paegle, E. Šteins (abi ASV) un citi. Vismaz četri
no tiem palikuši uzticīgi dziesmai vēl šobaltdien.
Nodaļā bija arī citas aktivitātes, kas lielā mērā reprezentēja tās
darbu ārpusē. Šās nodaļās aktīvākie biedri pēc izceļošanas arī sa
vās jaunajās dzīves vietās palikuši uzticīgi DV organizācijai.
Varētu pieminēt DV Blombergas nodaļu, kas nodibinājās 1948.
gada 1. maijā. Kaut gan Blombergā latviešu bija ļoti daudz, taču
nodaļa biedru skaita ziņā (ap 50) skaitāma pie vidēja lieluma.
Pirmais valdes priekšsēdis Verners Eše. Nodaļas darbība aktīvi
izpaudās vietējā aprūpē, no centra un citām organizācijām saņem
to natūrāliju ziedojumus sadalot nodaļas aprūpējamiem, rīkojot
mantu loterijas un sarīkojumus, kuŗu ienākumus arī izlietoja inva
lidu un citu aprūpējamo atbalstam. Biedru sastāvā bija pazīstami
DV darbinieki, kā: Kārlis Plūmanis, Ernests Freimanis, Jānis
Kaža, Donāts Maļinovskis, Kārlis Ķuzulis, Haralds Karlsons, Pauls
Vīgants, Teodors Beika u. c. Sakarā ar nometnes slēgšanu nodaļai
nebija lemts ilgs darba posms, tā likvidējās 1950. gada 15. martā,
biedru vairumam pārejot uz Augustdorfas nodaļu. Pēdējās valdes
priekšsēdis — K. Plūmanis, valdes loc. J. Endziņš, E. Vārpiņš,
E. Būmanis un M. Miezis.
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Pieminama Hildesheimas nodaļa, kas nodibinājās 1950. gadā
enerģiskā DV darbinieka J. Gedrovica vadībā, bet viņš kā ze
mes valdes loceklis nodaļas valdē nedarbojās. DV Hildesheimas
nodaļa sākuma gados bija ļoti rosīga, sevišķi pazīstama kļuva ar
saviem biedru vakariem, dažus gadus pat notikuši 35 biedru va
kari. Sekojot šai tradicijai, Hildesheimas nodala, kas šobrīd ar 10
biedriem ir kopa, vēl arvien lielāko svaru liek uz biedru vakariem,
jo šāds sarīkojumu veids pie maza biedru skaita visai ērts. Aktīvā
kie darbinieki A. Žukovskis, Ella Skuja, E. Niķelis.

DV Špākenbergas nod. biedri un piederīgie pēc tautiešu kapu uzkpošanas
talkas pie baltiešu kapa pieminekļa 1959. g. vasarā.

Interesanti, ka dažas nodaļas, pastāvot īsu brīdi, likvidējās, bet
pēc laiciņa atsāka darbību no jauna. Tāda bija Špākenbergas no
daļa, savā laikā ar biedru skaitu 64, klusajā pilsētiņā Gesthachtā
pie Elbas, netālu no Hamburgas, ar rosīgu dzīvi, bet likvidējās jau
1950. gada sākumā. Tomēr slimību un citu iemeslu dēļ no izceļo
šanas noraidītie bij. kaŗavīri, kas lielā skaitā bija apmetušies uz
dzīvi Gēsthachtā, Špākenbergas rajonā, dibināja atkal DV nodaļu,
kuŗā apvienojās vairāki likvidētās nod. biedri un arī jauni. Vēl
tagad pastāvošā Špākenbergas nod. dibinājās 1951. gada oktobrī,
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ar valdes pr-di Arnoldu Bergmani, valdes locekļiem V. Valkovski,
O. Rakstu. Vēlākie aktīvākie darbinieki bija H. Zariņš, A. Bruņenieks, E. Cinis, V. Upesleja.
Savā laikā ļoti rosīgas bija Šveinfurtes un Ansbachas nodaļas,
ar vadītājiem J. Cīruli, E. Riekstiņu, J. Pērkonu, arī Vircburgas
nod. ar pazīstamiem DV darbiniekiem E. Stīpnieku, A. Bērziņu,
V. Pauzeru, A. Puķīti. Šīs nodaļas bija pazīstamas ar saviem saim
nieciskiem pasākumiem, kas organizācijai ienesa krietnas sum
mas administrātīvām, kultūras un aprūpes vajadzībām.
Pieminama Fareles veco ļaužu novietnes DV nodaļa, kas sava
enerģiskā bij. skolotāja un virsnieka, LKOK Jūlija Būmaņa va
dībā attīstīja rosīgu darbību kultūras laukā, gan atzīmējot visas
latviešu svinamās dienas, gan rīkojot referātu vakarus, vai kupli
not sarīkojumus ar pašu koŗa priekšnesumiem. Pēc rosīgā nodaļas
priekšnieka J. Būmaņa aiziešanas aizsaulē izbeidzās arī nodaļas
dzīve, jo nebija vairs neviena, kas uzņemtos vadību un organizē
šanu. Biedru vairums pārgāja uz DV Oldenburgas nodaļu.
Arī Grēvenes nodaļā kādreiz bija rosīga saime, bet pastāvēja
tikai vienu gadu no 1949. gada februāŗa līdz 1950. gada martam.
Pēdējais valdes priekšsēdis bija pazīstamais sabiedriskais darbi
nieks vecais strēlnieks Vilis Maizīte.
Bija kādreiz Gautingas sanatorijā, pie Minchenes, liela DV no
daļa, biedru skaits sasniedza 70. Nodaļai bija savs inventārs, vese
lākie sanatorijas iemītnieki — nodaļas biedri iekārtotajās darbnī
cās izgatavoja Latvijas valsts ģerboņus, karogus un citas relikvijas.
Nodaļai bija liela bibliotēka, skaņu plašu un skaņu lenšu krājumi.
Visumā nodaļa attīstīja rosīgu darbību, to ilgāku laiku vadīja nod.
valdes priekšsēdis pazīstamais režisors Alfrēds Alksnis. Tautiešu
veselības stāvoklim uzlabojoties, tie atstāja sanatoriju, un nodaļas
biedru skaits saplaka, līdz 1963. gada maijā tā izbeidza pastāvē
šanu. Pirmais nod. valdes priekšsēdis bija arch. Jēkabs Veiss, bet
pēdējais — Fricis Priekalns, kas pārgāja uz Eslingenas nod.
Arī Grāfenšavas, vēlākā Veilheimas kopa bija diezgan rosīga,
kamēr tā darbojās zināmā mērā laikraksta Latvija paspārnē un
bija vairāk biedru. Vēlāk kopā palika tikai pāris biedru, tādēļ
rakstnieks Vilis Lesiņš, pēdējais kopas vadītājs, to nolikvidēja,
pārejot pie centra kā savrup dzīvojošs DV biedrs.
Bīlefeldā agrākos gados darbojās divas nodaļas — viena tur
stacionētajā transporta vienībā, otra, tā sakot, „privāta”. Pirmo
nodaļu daudz gadu vadīja pazīstamais Vācijas DV darbinieks Žanis
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DV Neuštates nodaļas saime 1958. gadā.

Jansons, kas reizē darbojās arī par zemes DV revīzijas komisijas
pr-di, vēl aktīvi darbinieki šai nodaļā bijuši un ir V. Rēboks, J.
Olle, Ed. Dzintars, J. Priedīte, E. Mucenieks, J. Leitītis, V. Eše
u. c. Nodaļā biedru skaits kādreiz bijis pāri simtam. Darbība bijusi
visumā rosīga, kaut daļu lielāku sarīkojumu kārtoja kopīgi ar vie
nību, taču rīkotāji jau bija tie paši DV biedri. Bīlefeldas - Štīghorstas nodaļu 1956. gada 27. oktobrī nodibināja Rūdolfs Klauss
ar 14 iniciātoriem, kļūdams arī pirmais valdes priekšsēdis un va
dīdams nodaļu gandrīz visu laiku līdz apvienošanai ar transporta
vienības nodaļu. Vēl atzīmējami šīs nodaļas rosīgākie darbinieki
Hugo Zīle, Pēteris Kaprālis, Roberts Ābeļkoks, Ž. Strautnieks, Jā
nis Sanders. 1964. gada 18. aprīlī abas nodaļas apvienojās vienā
saimē ar 90 biedriem. Valdes priekšsēdis Pramalds Valters. Abas
nodaļas jau arī agrākos gados veica kopīgus pasākumus, sarīko
jumus, no tiem ievērojamākais bija 1963. gada DV salidojums.
Dilingenā kādreiz bija nodaļa ar 16 biedriem, ko vadīja Pēteris
Grīviņš, bet no šīs Donavas pilsētas latvieši aizklīda un nodaļa
saruka par kopu, vēlāk likvidējoties. Kopu ilgus gadus vadīja Pē
teris Dišlers.
Eitīnas nodaļu, vēlāko kopu, ar samērā klusu un mierīgu „dzīves veidu”, palaikam kaut ko sarīkojot un ievērojot arī paredzētos
noteikumus pret centru, ilgus gadus vadīja kādreizējais DVM re115

daktors rakstnieks Jānis Sudrabiņš. Kādu laiku kopas vadītājs bija
no Memingenas nodaļas uz Eitīnu pārgājušais Kārlis Pīlāgers, tad
O. Kalējs un pašreiz kopas vadītājs ir atkal J. Sudrabiņš.
Eslingenas nodaļa, kuŗā darbības sākumā skaitījās ap 80 biedru
un darbojās pazīstami DV darbinieki, kā: A. Galindoms, V. Rubis, St. Pudāns, O. Vēveris, E. Kažoks, A. Pločmalis u. c , tau
tiešiem izceļojot, vairākus gadus iegrima pilnīgā bezdarbībā, kaut
biedru skaits bija pietiekams, lai sabiedriskā dzīve varētu būt ro
sīga. Salīdzinot ar darbības sākuma gadiem, pēdējā laikā nodaļa
bija noslīdējusi tik bēdīgā stāvoklī, ka nespēja pat valdi ievēlēt.
Taču pēc zemes valdes „iedarbības”, atrodot pāris aktīvāku dar
binieku — A. Pločmali, J. Krauzi, V. Poli, nodaļas pastāvēšanu
izdevies saglābt, to pārvēršot par kopu.
Hamburgas Funkturma nodaļa biedru skaita un rosmes ziņā bija
pieskaitāma pie vidējām. Kalnus tā nav gāzusi, bet minims arvien
izdarīts, kaut pēdējos gados tā kļuva diezgan „miegaina”, tad likvi
dējās pavisam. Aktīvākie biedri bija: Arvīds Gaujers, Pauls Kaminskis un Laimonis Grīnbergs, arī Roberts Ozols.
Goslāras nodaļa nodibinājās 1949. g. 8. maijā turienes latviešu
sardžu vienībā. Savā laikā nodaļa bija rosīga sabiedriskā laukā,
arī atsaucīga ziedojumu vākšanā, bet, laika tecējumā tautiešiem
mainot dzīves un darba vietas, nodaļa saruka par kopu, kas tagad
pastāv ar 8 biedriem. Aktīvākie darbinieki Juris Leimanis, Ver
ners Eše, Reinholds Skadiņš, Arturs Grendziņš (pašreiz vada ko
pu), Arnolds Šteinbergs, Pēteris Boroviks.
Hamburgas (Zoo) nodaļa kādreiz bija liela un darbīga, ar gan
drīz 100 biedriem, bet līdzīgi Eslingenas nodaļai, laika tecējumā
pietrūkstot kaut pāris rosīgiem darbiniekiem, iegrima bezdarbībā
un aizmirstībā, tādēļ arī biedru skaits saruka. Sākuma gados noda
s vadībā darbojās H. Nātriņš, A. Dzelzkalns, O. Bērzups, P.
Začs, I. Priedītis, M. Lūsis, M. Rubenis, M. Bergholcs. DV dar
bībai apsikstot, nodaļas saimes locekļi un aktīvākie darbinieki pār
gāja Hamburgas latviešu biedrībā, jo tā atzītāka organizācija pil
sētas vadībā, saņem vairāk līdzekļu, var arī vairāk ko darīt. Bet
jāpiezīmē, ka ne jau tikai ar līdzekļiem var darbus veikt, galvenais
tomēr ir un paliek aktīvi darba darītāji, un tiklīdz to nav, pajūk
lielākās nodaļas, kas ar biedru un vietējo tautiešu skaitu varētu
veikt lielus darbus un gūt arī līdzekļus savām vajadzībām.
Hanoveras nodaļa bija pieskaitāma pie tām, kas visā savā pa
stāvēšanas laikā čakli strādājusi, vienu gadu vairāk, otru mazāk.
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bet arvien darbs un sabiedriskā rosme ritējuši raitu gaitu. Arvien
radušies rosīgi darbinieki ar jaunām ierosmēm, un nodaļas darbs
nav apsicis ne brīdi. Vadībā ilgāku laiku darbojušies Jānis Miķelsons, Arnolds Plūdums, Jānis Bērziņš, arī Jēkabs Leitītis (darbojies
vairākās nodaļās), Arnolds Rožkalns, Džilda Birzgale, Juris Gube
nis, Richards Alberings, Egons Fersters, J. Seržants, Alberts Puļķis,
Benjamiņš Ancāns. Sevišķi rosīgi nodaļa darbojās pēdējā laikā
Jāņa Līcīša, Nikolaja Balstiņa un Džildas Birzgales vadībā, sadar
bībā ar pārējām Hanoveras latviešu organizācijām veicot milzu
propagandas darbu pirmajiem Eiropas latviešu dziesmu svētkiem
1964. gadā. Atzīmēšanas vērts arī 1962. gada DV salidojuma iz
kārtojums, kas izvērtās par ievērojamu notikumu ne tikai Hano
veras latviešu, bet arī tuvākās un tālākās apkārtnes latviešu sa
biedrībā.
Ne sevišķi čakla, bet neturēja arī rokas klēpī Ingolštates DV sai
me, kuŗas nenogurstošs ilggadējs vadītājs, ar mazām pārmaiņām,
bijis rosīgais darbinieks Kārlis Zariņš. Atzīmējami šīs nodaļas čak
lākie darbinieki — Alfreds Rozentāls, Arvīds Petermanis, Minna
Kopštāle, Elizabete Gailīte, Jānis Berklāvs.
Plkv. O. Kalpaka nodaļa valdes priekšsēža Pētera Salnāja vadī
bā un 7132. rotas nodaļa valdes pr-ža J. Cubina un sekret. E.
Līvena vadībā bija pirmās nodaļas, kuŗas 1958. gadā Eslingenā
rīkoja 1. DV salidojumu Vācijā. Kaut arī vēlākos gados DV sa
lidojumi arvien uzlabojās kā programmas, tā sevišķi dalībnieku
skaita ziņā, tomēr šis pirmais bija izcils notikums, kāds Vācijas
latviešiem vēl nebija bijis, un atsauksmes bija vispār labas, tā ka
šādi salidojumi notiek ik gadu. Rosīgākie darbinieki Etlingenā bi
juši V. Reineke, P. Salnājs, Fr. Balodis, A. Bārdiņš, J. Cubins,
E. Līvens, A. Homka, A. Strauts, V. Bušs, 1964. gada vasarā,
sakarā ar Etlingenas rotu likvidēšanos, likvidējušās arī vietējās
DV nodaļas līdzšinējā sastāvā, bet darbība turpinās apvienota
vienā saimē — Plkv. O. Kalpaka nodaļā, kuŗas valdē darbojušies
P. Salnājs, P. Vijups, A. Strauts, J. Zands, A. Bārdiņš un citi.
Krēfeldas nodaļa ir jauna saime Vācijas nodaļu/kopu vidū, dar
bību sākot 1958. gada martā enerģiskā Hugo Finka vadībā. Ja
arī H. Finks ar savu patstāvīgo darbību, kas ne vienmēr saskanēja
ar noteikumiem, dažkārt traucēja zemes valdes rīcību, tomēr jāat
zīst viņa neatlaidība nod. saturēt, sagādājot tai līdzekļus un par tei
camu panākumu atzīstami ikgadēji plaša rakstura Jāņu sarīkojumi,
kas ir nenoliedzama propaganda latviešiem, jo šos sarīkojumus
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arvien apmeklē kupls vāciešu skaits. Čaklākie līdzgaitnieki Finkam
bijuši J. Bērziņš, I. Rožlapa, H. Rietrums, E. Zviedrs, V. Grau
diņš.
Lībekā darbojušās vairākas nodaļas, dažas likvidējušās. Lībekas
DV darbs bijis reizēm atzīstams, reizēm noslīdējis galīgā pasīvitātē.
Biedru skaits kādreiz Lībekas nodaļā bijis pie 100, darbojušies
DV darbinieki Jūlijs Zaķis, Teodors Brīvkalns, Ēriks Šķipsna, El
vīra Brice, Jānis Olte, N. Balodis, J. Immerfreijs.

DV Mežotnes nodaļas valde 1964. gadā. No labās: sekr. Dr. Andrejs Vil
ciņš, valdes priekšs. Jānis Cīlulis, vicepriekšs. un informācijas noz. vad.
Alfrēds Vinčels, kultūras noz. vad. Ermanis Sēne un kasieris - biedrzinis
Vladislavs Barkāns.

Ēriks Šķipsna 1953. gada 1. maijā nodibināja Lībekā jaunu no
daļu, kas vēlāk pārdēvējās par Gaujas nodaļu. Tajā izcilākie dar
binieki — Ernests Elvīgs, Alberts Blomnieks, Oskars Rozenbergs,
Kārlis Tīcmanis. Taču šķirta darbība nesekmējās, un 1963. gada
februārī Lībekas DV apvienojās vienā kopējā saimē DV Lībekas Gaujas nodaļā.
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DV Memingenas nodaļa ir viena no vecākām DV saimēm Vācijā,
kas rosīgi darbojas vēl šobaltdien. Dibinājusies 1947. gada 23. ok
tobrī un visā darbības laikā rādījusi atzīstamu rosmi, tādēļ arī
pirmā izpelnījās zemes valdes atzinības rakstu par 1954. gada ro
sīgāko darbību. Šai nodaļā arī pirmajā nodibinājās vanadžu kopa,
kas jo čakli darbojas vēl tagad. Rosīgākie un savā laikā vadītāji
darbinieki bija — S. Spurdziņš, J. Vīksne, A. Piņķis, A. Lapers,
E. Ābele, L. Gūtbergs, A. Vīlipsons, K. Pīlāgers, O. Brunovskis,
K. Ozoliņš, Irma Dankere, Anna Jenkevice, Alise Akmentiņa,
Ārija Glāzniece-Līvena, Leontīne Vīksne, Olģerts Dāvis. Nodaļas
saimē kādreiz ziedu laikos skaitījās ap 100 biedru.
DV Mežotnes nodaļu Kaizerslauternā pie 8850. darba rotas
1951. gada 10. oktobrī nodibināja 104 iniciātoru grupa Ernesta
Ātrēna vadībā. Pirmais valdes pr-dis bija E. Ātrēns. Vēlāk nodaļas
valdes vadībā bijuši St. Beitāns, J. Cīrulis, O. Mazarkevics, A. Vinčels, kuŗa vadībā tā izpelnījās 1960. gada labākās nodaļas nosau
kumu, ar zemes valdes atzinības rakstu, tad nodaļu atkal vadīja
J. Cīrulis, kuŗš, sekojot iepriekšējā paraugam, izpelnījās nodaļai
1963. gada labākās saimes atzinību. Nodaļas rosme no sākuma
līdz šai dienai arvien bijusi teicama un vadība arvien pratusi uz
turēt rosmi biedros, lai arī tie piedalītos nodaļas sarīkojumos un
pasākumos. Nodaļa devusi savā laikā 3 zemes valdes locekļus —
Jāni Cīruli, Olģertu Mazarkevicu un Jāni Vanagu. Vēl bez minēta
jiem atzīmējami rosīgie darbinieki V. Barkāns, V. Valkovskis, Dr.
A. Vilciņš, E. Sēne, E. Zvirbulis, P. Smilga.
Minchenes nodaļa kādreiz bija paprāva, valdes pr-ža Pēteŗa Biezā
vadībā veicot vienu otru atzīstamu pasākumu, jo 70 biedru starpā
netrūka valdes darba atbalstītāju. Taču vēlākos gados nodaļas ros
me apsika un ieslīdēja pavisam mērenā darbības līmenī, kaut gan,
ievērojot Minchenes tautiešu skaitu un aktīvāku rosmi, varētu gai
dīt vairāk. Rosīgākie darbinieki — Arnis Asara, G. Fromholds,
K. Maurāns, Elza Asara, Rasma Danemarka, Lilija Rungaine, Teo
dors Grasis, kas kādu laiku bija nodaļas vadītājs.
Minsteres nodaļa (agrākā Augustdorfas) darbību sāka 1948. g.
2. aprīlī skaisto Teutoburgas kalnu piekājē, Detmoldas tuvumā.
Gaŗajā darbības posmā biedru skaits mainījies — reizēm bija pāri
80, reizēm noslīdējis zem 40, bet nevar teikt, ka darba rosme būtu
bijusi atkarīga no biedru skaita. Protams, lielākos pasākumos sva
rīgs bija lielāks skaits darbinieku, bet iniciātīva un pati darba iz
kārtošana arvien bijusi atkarīga no valdes aktīvitātes. Minsteres
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DV Minsteres nodaļas piederīgie izbraukumā, apmeklējot latviešu kaŗavīru
kapus Gīterslohē 1964. g. vasarā.

nodaļa varēja lepoties ar labiem panākumiem sportā, kad nodaļas
basketbolisti un volejbolisti, tāpat galda tenisisti un šachisti guva
krietnus panākumus un izpelnījās godalgas. Kādreiz nodaļā dar
bojās teātŗa kopa, kas ar labiem panākumiem sniedza vairākus
iestudējumus režisoru J. Zariņa, Edg. Podisa un Mariannas Zīles
vadībā. Arvien bijusi rosme sabiedriski - kultūrālā jomā, varbūt
kādu gadu lielāka, otru mazāka, bet nekad nodaļa nav apsikusi
savā darbībā. Lielākie sarīkojumi pēdējos gados bija 1961. gada
DV salidojums, un 1963. gada maijā 2. DV jaunatnes darba sa
nāksme. Nevar neatzīmēt, ka Minsteres nodaļas sarakstos ietelp
tādas personības kā visas organizācijas priekšnieks V. Janums, CV
prezidija un Vācijas zemes valdes locekļi A. J. Bērziņš un A. Mežals, DVM bij. galvenais redaktors P. Strante, Leģiona vēstures
materiālu sakopotājs O. Caunītis, Latviešu ģimnazijas direktors
S. Vitenis un pāris skolotāju. Jāpiezīmē vēl, ka vienīgais biedrs no
dibināšanas laika uzticīgs palicis Jūliāns Zelmanis. Bet ilggadēji
un vispār aktīvi darbinieki bijuši J. Celms, G. Grīnbergs, A. Gri120

galis, B. Rubess, Dr. K. Zvejnieks, E. Lauva, V. Ždanovskis, R.
Siecenieks, kuŗi gan vairs nodaļas rindās nav, ir gan vēl aktīvie J.
Zaļkalns, A. Šternbergs, V. Bērziņa, M. Valtere, E. Būmanis, E.
Tīdens. Nodaļai samērā veiksmīgi izdevies īstenot jaunatnes ie
saistīšanas problēmu, pie kam jaunieši allaž darbojušies arī val
des sastāvā.
Menchengladbachas nodaļa pieskaitāma vidējām nodaļām bied
ru skaita ziņā. Sākuma gados, kad nodaļa pastāvēja sardžu
vienībā, biedru saime dzīvoja vienkopus, bija pieejamas sarīkoju
mu telpas, tad arī rosme bija lielāka, pēdējā laikā, tautiešiem dzī
vojot izklaidus, sarīkojumi notiek retāk, toties labi. Aktīvākie
darbinieki visā laikā bijuši A. Ģinters, P. Niedris, A. Kļaviņš, K.
Reņģe, E. Rudzītis, N. Dolfijs, K. Mūrnieks, R. Skadiņš, O. Lapiņš, J. Leitītis, J. Heisters, A. Majevskis, M. Veisbuks, tad vēl
no agrākās Fīrzenes nod., kas vēlāk pievienojās Menchenglad
bachas nod., pieminami Kr. Fībigs, A. Vilnis, A. Šķēle, E. Strup
ausis un K. Beišāns.

DV Menchengladbachas nod. valde 1968. gadā. No kreisās sēž: M. Knolle,
V. Lapiņa, priekšsēdis O. Lapiņš, A. Odziņš, T. Altments. Otrā rindā —
A. Eglītis un A. Kalniņš.
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Arī Neuštates nodaļa pieder pie čaklajām, kas sava ilggadējā
rosīgā valdes priekšsēža Andreja Pētersona vadībā izpelnījusies
divas reizes zemes valdes atzinības rakstus kā labākā nodaļa 1957.
un 1959. gadā. Nodaļas darbība sākās 1948. gada 27. oktobrī,
kad dibinājās daudz DV nodaļu Rietumvācijā, bet maz vairs no
tām palikušas tagad. Neuštates nodaļas rosme visā pastāvēšanas
laikā neatslāba. Nav notikuši plaša vēriena sarīkojumi, bet lielumties „mājas kārtībā”, un arvien iztikuši paši saviem līdzekļiem, —
rīkojot loterijas un laimes akas, līdzekļi palikuši pat pāri citām
nodaļas vajadzībām. Kaut gan nodaļas biedru daļa ir invalidi, arī
Neuštates latviešu iedzīvotāju daļa ir kaŗā cietušie un to piede
rīgie, taču visās ziedojumu akcijās nodaļa savāc summas, ar kādām
citas krietni lielākas nodaļas vai latviešu centri nevar lepoties. Ak
tīvākie darbinieki nodaļā visā laikā bijuši: Arnolds Tomiņš, Jānis
Krauze, Jēkabs Zariņš, Ēriks Priedītis, Kārlis Vimba, Andrejs
Pētersons, Jānis Bliksons, Arturs Reinfelds, Kārlis Purvišķis, Jūlijs
Ingists, Žanis Krūmiņš, Teodors Senkevics, Jānis Krūzbergs, Jānis
Krims, Jānis Daģis u. c.
Oldenburgas nodaļa lielā latviešu iedzīvotāju skaita dēļ visos
laikos bijusi viena no lielākajām DV saimēm Vācijā. Biedru
skaits reizēm pārsniedzis 100. Tādēļ arī šai skaitā arvien atradies
pa aktīvam darba darītājam, un aizvadītie daudzie darba gadi nav
bijuši tukši. Nodaļa dibināta 1948. gada 11. jūnijā un iniciātoru
grupā ir pazīstami vārdi — Arvīds Krīpens, Osvalds Meija, Rū
dolfs Kociņš, Nikolajs Lapiņš, Jūlijs Būmanis u. c. Vēlākos gados
parādījušies vēl vairāki aktīvi darbinieki, kuŗiem nopelni nodaļas
caurmērā rosīgajā darbībā. Tādi bija A. Vegneris, Tamāra OzolaGūtmane, Valdis Zvanītājs, F. Kitiss, Kārlis Vitenbergs, Roberts
Plūmīte, Jānis Gūtmanis, Zigurds Bremšs, Ernests Virnhofs, Jānis
Cifersons, Jānis Estamecs, Rūdolfs Freibergs, Valfrīds Lēmanis,
Anna Lēmane, Jānis Caune, Valdis Eglājs, Jānis Alksnis, Ed.
Gaŗais. Piezīmējams, ka 1961. gadā, pēc enerģiskā nodaļas valdes
priekšsēža Jūlija Būmaņa nāves Fareles nodaļa ar skaitā 20 bied
riem pievienojās Oldenburgas nodaļai un piedalās it čakli nodaļas
lielākajos sarīkojumos. Nodaļas pārstāvis Farelē palika O. Birgelsons, kas veic sakarnieka pienākumus starp veco ļaužu mītnes
biedru daļu un nodaļas centru Oldenburgā.
DV Osnabrikas nodaļa izauga no kopas ar 8 biedriem, kas dibi
nājās 1958. gada 3. maijā. Iniciātoru grupas vadītājs bija Edgars
Krastiņš, kuŗš arī bija pirmais kopas vadītājs un vēlāk, kopai pār122

dēvējoties par nodaļu, valdes priekšsēdis. Mazā kopa īsā laikā
izvērtās par aktīvu nodaļu ar 44 biedriem. Pārnākot rosīgajam dar
biniekam Jānim Gūtmanim no Oldenburgas, Osnabrikas DV dzīvē
iestājās atzīstama rosme, nodibinājās vanadžu kopa Tamāras Gūtmanes vadībā, arī šaušanas sekcija. Nodaļa pirmajās šaušanas sa
censībās 1962. gadā izcīnīja 1. vietu un zemes valdes dāvāto
ceļojošo kausu. 1963. gadā nodaļa šais sacensībās palika 2. vietā,
bet 1. ieguva 623. tr. vien. nodaļa Bīlefeldā. Vēl tās aktīvākie
darbinieki bija Roberts Ozoliņš, Aleks Černavskis, Antons Baltacis, Herberts Vazdiks, Jānis Dulmanis, Alīde Kapzeme.
Rendsburgas kopa nav bijusi liela, tā samierinās ar pāris sarī
kojumiem vai svarīgāko latviešu dienu atzīmēšanu, jo nav arī
vietējas latviešu sabiedrības, kas kultūras dzīvi atbalstītu. Tomēr
kopa saistības pret zemes valdi arvien kārto savlaicīgi. Aktīvākie
darbinieki visā laikā: J. Mikulis, J. Petunovs, A. Reiters, Erika
Grundule, Ž. Ķepulis, P. Līdums, A. Šķērstiņš, A. Alksnītis, J.
Mūrnieks, K. Ezergailis, E. Gudže, L. Purene.
Rozenheimas nodaļa, tagad kopa, savā laikā bija maza, bet
aktīva vienība, kas viena no pirmajām izdeva regulāru apkārt
rakstu rūpīgā izstrādājumā. Rosīgais ilggadējais valdes pr-dis J.
Cimzietis arvien gādāja, lai tiktu atzīmētas visas valsts un tautas
svinamās dienas, lai biedri būtu par visu informēti u.t.t. Bija arī
dāmu komiteja Dr. E. Saddes vadībā. Bet tautieši no Rozenheimas
aizklīda, ari rosīgais J. Cimzietis, un nodaļa saruka par kopiņu
ar dažiem biedriem, ko vadīja vecumvecais darbinieks P. Lasmanis. Vēl pieminams P. Klišāns, kas darbojās ilgus gadus nod. valdē,
vēlāk kā kopas vadītājs, bet pēdējā laikā slimības dēļ aizgāja no
aktīvas darbības.
1948. gada 17. augustā 29 iniciātori nodibināja Saules nodaļu,
ievēlot pagaidu valdē — priekšsēdi Mārtiņu Robiņu, vietnieku
Arvīdu Bērziņu, sekretāru Richardu Kalniņu, kasieri Andreju Go
bu un biedrzini Jāni Kraukli, kas lūdza Vācijas amerikāņu joslas
DV zemes valdi ļaut jaunajai nodaļai saukties par DV Manheimas
nodaļu, jo tolaik latviešu 8252. būvrota bija stacionēta Bad-Nauheimā. Lūgumā norādīts, ka pieņemams arī nosaukums DV Saules
nodaļa, atceroties Saules kauju 1263. gadā. Zemes valde nodaļu
apstiprināja 1948. gada 11. oktobrī, piedēvējot tai Saules nosau
kumu.
Pirmajās valdes sēdēs lēma par pabalstu piešķiršanu Eslingenas
latviešu apmetnes kaŗa invalidiem un Latvijas valstsvētku rīkošanu
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Bad-Nauheimā. Jau sākumā nodaļā uzņēma 45 biedrus. Aizva
dītajos darbības gados nodaļa iekārtojusi bibliotēku ar apm. 900
grāmatām, arī jaunākiem publicējumiem. Līdz 1954. gadam noda
a rīkoja 2 kino izrādes nedēļā, kuŗas apmeklēja arī cittau
tieši. Darba apstākļu dēļ šis pasākums tomēr bija jāpārtrauc.
1953./54. gadā nodaļa varēja lepoties arī ar drāmatisku kopu,
kas Sandras Sējas-Amatnieces režijā iestudēja un kā pašu mājās,
tā citās LS rotās un latviešu novietnēs izrādīja Mārtiņa Zīverta
Kāds, kuŗa nav un Franča Molnāra Spēli pilī. 1956. gadā nodaļa
noorganizēja Elzas Zīvertes un Nellijas Zālītes koncertturneju 12
Rietumvācijas latviešu apmetnēs.
Iemīļoti bija nodaļas rīkotie karnevāla vakari un maija balles.
Lai pievilktu sarīkojumiem tautiešus, kas nav rotas piederīgie, kā
arī cittautiešus un tos iepazīstinātu ar mūsu tautas problēmām,
rīkoti 14. jūnija dievkalpojumi un 18. novembra akti Manheimas
vācu baznīcās un koncertzālēs. Bez tam nodaļa atsaukusies uz
gandrīz katru referāta vai koncerta piedāvājumu, ko rīkojusi DV
zemes valde vai Latviešu centrālā komiteja. Tā Manheimā vie
sojušies mūsu pazīstamākie mākslinieki, sabiedriskie darbinieki,
deju un teātŗu ansambļi. 25 gados notikuši ap 300 dažādi sarī
kojumi. Krietns ir arī nodaļas veikums aprūpes laukā. Pēdējos 10
gados savākts ziedojumos ap 30.000 vācu marku. Nodaļa bijusi
atsaucīga arī Bērzaines izbūves un izdaiļošanas darbos, bez cita
ziedojot masīvu ozolkoka galdu konferenču telpai. Nav arī aiz
mirsta tautiešu kapu kopšana Manheimas kapsētās. Šī darba re
zultātā nodaļa 1956. un 1972. gadā atzīta par sekmīgāko Rietumvācijā.
Laika tecējumā DV Saules nodaļas priekšsēži bijuši Mārtiņš
Robiņš, Arvīds Bērziņš, Pauls Kubuliņš, Valdemārs Kubuliņš,
Egons Nedesons, Valdemārs Amatnieks un Verners Rantiņš, bet
kopš 1958. gada nodaļu nepārtraukti vada Dr. med. Jānis Platais.
Bez viņa pašreizējā valdē darbojas priekšsēža vietnieks un kasie
ris Visvaldis Šņoriņš, sekretārs Arturs Korns, sarīkojumu kārtotāja
Biruta Celma un biedrzinis Varis Kļaviņš. Nodaļā pašreiz apvie
nots 61 biedrs.
Nodaļas vadībā atzīstami darbojušies vēl T. Rempeters, V.
Riekstiņš, V. Veilands un Ž. Indriksons, vēlāk arī no Braunšveigas
pārnākušais N. Gabruševs. Nodaļas dzīve sabiedriskā ziņā vien
mēr ritējusi spraigā rosmē. Pēdējā laikā sevišķi nopelni rosīgajam
valdes priekšsēdim Dr. J. Platajam biedru skaita pieauguma ziņā,
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tāpat kultūras noz. vad. N. Gabruševam par kultūras dzīves uz
plaukumu nodaļā. Savā laikā nodaļa rīkoja arī DV Rietumvācijā
delegātu sapulci un informācijas darbinieku sanāksmi.
Straumēnu nodaļa darbību uzsāka 1948. gada 23. martā, ar
pirmo valdes sastāvu: M. Balodi, A. Putniņu, E. Dzintaru, A.
Cinīti un V. Gobnieku. Darbība ritējusi samērā rosīgi, cik to kuŗo
reizi apstākļi atļāvuši. Īsti sirsnīgu kopību panākt varbūt zināmā
mērā traucē tas, ka tautiešu vairums ir jauktu laulību, bet visumā
sveštautiešu sievas sarīkojumus apmeklē kopā ar vīriem latvie
šiem un daudzkārt valodu dažādība sevišķi netraucē. Pašreiz noda
ļas dzīves galvenais vadītājs ir ilggadējais valdes pr-dis Jānis Rudzītis, kas krietni pakalpojis latviešu interesēm. Aktīvākie darbi
nieki bijuši A. Resnis, R. Zeltiņš, P. Sīmanis, R. Splīts, R. Zaķis,
O. Buncis, P. Rudzītis, K. Kaziņš.
Valkas, tagadējā Ulmas nodaļa ir vispār otra vecākā nodaļa
Vācijas DV saimē, kas vēl darbojas. Tā savā pastāvēšanas laikā
bijusi caurmērā darbīga, gan ar mainīgām sekmēm. Piezīmējams,
ka šīs nodaļas vārds saistīts ar kādreizējo DV grāmatnīcu, ko noda
ļa atpirka no zemes valdes (toreizējās centrālās valdes). Aktīvākie
darbinieki nodaļā visā laikā: E. Šveicers, J. Kļava, H. Skudiņš
(sākuma gados), pēdējā laikā darbīgākie — V. Pomelnieks, A.
Čēžis, R. Siliņš, A. Andermanis, Berta Pomelniece.
Viestura nodaļa pie Viestura rotas Ludvigsburgā kādreiz, dar
bības sākuma gados, bija liela un varena nodaļa ar biedru skaitu
pāri 100. Notika arī sarīkojumi, un biedriem patika darboties, bet
neizprotamā veidā pietrūka darbinieku, kas vēlētos aktīvi darbo
ties, apsika rosme arī vēl rosīgajiem un jau vairākus gadus nodaļa,
kaut biedru skaits uz papīra ap 50, neuzrāda tikpat kā nekādu
darbību. Tā gan rīkoja vēl 1959. gadā 2. DV salidojumu Vācijā,
bet tad vēl tajā bija manāma vispār aktīva dzīve. Savā laikā aktī
vākie darbinieki bija: J. Cintiņš, Edīte Skaistlauka, V. Malta, St.
Korsaks, T. Brige, A. Burmeisters, K. Neilands, St. Varakājs, V.
Rubis, J. Rempēters, V. Mežnors, A. Blaumanis.
Samērā maza, bet rosīga vienība izveidojusies Vesthovenas kopa
ar 19 biedriem. To 1954. gada 29. augustā nodibināja Osvalds
Muriņš ar līdzgaitniekiem Jāni Krastiņu, Arvīdu Ķīsi un Antoniju
Martinsoni. Ar laiku biedru skaits pieauga un attīstījās arī kul
tūras dzīve, kas kulmināciju sasniedza 1961. gadā, kad izpelnījās
labākās DV saimes vārdu Vācijā un saņēma pirmo reizi (atzinības
raksta vietā) Latvijas valsts karodziņu — galda standartiņu ar lat125

viskā rakstā darinātu kātu. O. Muriņam aizejot no aktīvo rindām,
iestājās apsīkuma brīdis un draudēja kopas izjukšana. Taču stā
vokli glāba vecumvecais DV darbinieks Edgars Podiss, kas ņēma
grožus savās rokās, un kopas sabiedriskā dzīve ritēja atkal tālāk,
veidojot neatslābstoši rosīgu darbību līdz šai dienai. Pie aktīvajiem
kopas darbiniekiem pieskaitāmi A. Āboliņš, Lūcija Paas un H.
Aigars.
Pati vecākā DV saime Vācijā, kas vēl darbojas, ir Vircburgas
DV nodaļa, dibināta 1947. gada 26. oktobrī. Pagaidu valdē ievē
lēja E. Stīpnieku, V. Pauzeru, A. Puķīti, V. Kirzanovu un O. Bīs
kapu. Pirmie trīs ir zelta nozīmes īpašnieki. Nodaļa bija liela un
lieli tās darbi, ar vairākiem saimnieciskiem pasākumiem, kas nesa
nodaļai krietnus līdzekļus un ļāva attīstīties kultūras dzīvei. Laika
tecējumā daudzi nodaļas biedri, to starpā aktīvākie, izceļoja un
rosme daļēji noplaka, bet neapstājās arī tad. Pēdējos gados gan
nodaļas darbībā vērojams apsikums, jo jauni klāt nenāk un vecie
darbinieki izsmēluši spēkus. Rosīgākie darbinieki, bez minētajiem:
K. Bitaitis, E. Vaļuks, A. Bērziņš, V. Steps, M. Rikveils, A. Voltners, A. Bullītis, F. Mežģirts, J. Juršēvics L. Alberings, V. Matušēvics.
DV nodaļai pie 4099. sardžu rotas savā darbības laikā bijusi
samērā paklusa dzīve, bet bija gadi, kad kultūras ziņā nodaļa iz
virzījās pašu labāko priekšgalā, un 1955. gadā tā izpelnījās Vāci
jas labākās DV saimes nosaukumu, par ko galvenā pateicība pie
nācās toreizējam nodaļas valdes pr-dim Arnoldam Rožkalnam un
viņa vadītajam vīru dubultkvartetam, kas iepriecināja ne tikvien
pašu mājas ļaudis, bet arī vairākus lielākos latviešu centrus Vācijā.
Pēdējā laikā nodaļas sabiedriskā dzīve ritēja pavisam mierīgās slie
dēs un apmierinājās ar pāris sarīkojumiem gadā. Aktīvākie darbi
nieki: N. Šenbrūns, K. Blūms, V. Redelis, A. Rožkalns (pirmās val
des pr-dis), E. Grīnbergs, A. Bodnieks, V. Malta, J. Bērziņš, T.
Grava, P. Lēberis, P. Ķīpiņš. Nodaļa likvidējās 1. 1. 70.
Un beidzot Staburaga nod. pie 8361. darba rotas, kas dibinājās
1953. gada augustā Kaizerslauternā, bet tagad darbojas pie rotas
Bingenā. Savā darbības laikā lielus pasākumus nav veikusi, bet
sabiedriskā dzīve noritējusi mājas kārtībā kopīgi ar rotu, vai arī
dažkārt ar kaimiņu Mežotnes nodaļu. Sākuma gados darbība bija
puslīdz rosīga, tad pamazām apsika; rotai pārejot uz Bingenu, no
daļas sabiedriskā dzīve pavisam apklusa, kamēr uz turieni pārnāca
Arnolds Rožkalns un to atkal atdzīvināja. Tā tagad rit apmierinoši,
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cik to atļauj īpatie apstākļi, kad nodaļas biedri izkaisīti dažādās
darba vietās. Pie šīs nodaļas aktīvākiem darbiniekiem visā laikā
pieskaitāmi: A. Homka, J. Vanags (bija arī zemes valdes loc.), A.
Černavskis, V. Meimers, J. Veiss, K. Duksis, J. Miķītis, A. Purviņš, V. Bērziņš (Bingenas teātŗa kopas režisors), Ģ. Kabucis, T.
Grava un J. Zirnītis. Kādu laiku valdē darbojās arī kādreizējais
DV Rietumvācijas valdes vicepr-dis, J. Zēgners.
Ieejot divdesmit sestajā darbības gadā, biedru skaits 1973. gada
1. janvārī bija šāds:
biedri, no tiem vanadzes
1. Augsburgas kopa
2. Bērzaines kopa
3. Bīlefeldas nodaļa
4. Eitīnas kopa
5. Eslingenas kopa
6. Frankfurtes nodaļa
7. Goslāras kopa
8. Hamburgas nodaļa
9. Hanoveras nodaļa
10. Hildesheimas kopa
11. Ingolštates kopa
12. Izerlonas kopa
13. Plkv. O. Kalpaka nod.
14. Krēfeldas nodaļa
15. Lībekas - Gaujas nod.
16. Memingenas nodaļa
17. Mežotnes nodaļa
18. Minchenes nodaļa
19. Minsteres nodaļa
20. Menchengladbachas nodaļa
21. Neuštates nodaļa
22. Nirnbergas nodaļa
23. Oldenburgas nodaļa
24. Osnabrikas nodaļa
25. Rendsburgas kopa
26. Rozenheimas kopa
27. Saules nodaļa
28. Staburaga nodaļa

8
7
77
4
19
27
9
66
44
8
12
8
26
21
27
23
64
28
49
76
24
22
69
29
10
4
64
41

12

11
17
12
3
6
2
6
7
7
5
8
14
7
2
6
22
10
5
2
5
2
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29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Straumēnu nodaļa
Špākenbergas nodaļa
Ulmas nodaļa
Vesthovenas kopa
Viestura nodaļa
Vircburgas nodaļa
Centra nodaļa
Kopā

15
47
21
16
27
28
29

1
13
11
5
8
8
3

1047
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Kaut šis nodaļu darba pārskats ir nepilnīgs (nav ziņu par visām
nodaļām) un ļoti konspektīvs, tas tomēr liecina, ka darbs DV or
ganizācijas gaitu sākumā Rietumvācijā nav bez cerībām arī nā
kotnē, par spīti visām grūtībām, kas valdījušas gandrīz visos
darbības gados, tas turpināsies sprausto mērķu un ideālu garā.
Vācijā palika mūsu tautas fiziski vājākā daļa: kaŗa invalidi, tbc
slimie, kaŗa atraitnes, vecie ļaudis. Kaŗa invalidi un arī citi ap
rūpējamie izveido lielu skaitu no biedru sastāva. Organizācijas
darbība Vācijā bez kaŗa invalidiem nebūtu iedomājama ne tikai
biedru naudas ziņā, bet arī darba slodzes dēļ. Citās zemēs kaŗa
invalidi ir atbrīvoti no biedru naudas, bet Vācijā tie maksā pil
nīgi, vienīgi sociālā pabalsta saņēmējiem tā samazināta. Tā kā
kaŗa invalidi vairākos gadījumos savas invaliditātes dēļ nebija
iesaistījušies darba procesā, tiem uzlikta slodze organizācijas darbā.
Ir vesela rinda kaŗa invalidu, kas gadiem ilgi darbojās nodaļu pār
valdes amatos, arī zemes valdē kā valdes locekļi 20 gadus. Kaŗa
invalids Vācijā nav tikai pabalstu saņēmējs DV biedrs, bet arī
darba vīrs DV organizācijā.
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Pēteris Aigars
VANAGA

LIDOJUMS

Krauji kalni ceļā krāsies,
Paisums laivas klintīs trieks,
Vanags lidot neapstāsies,
Karogs valsti neaizliegs.
Katrā avotā un strautā
Runā upes iesākums;
Tikai tiem, kas saplūst tautā,
Debess jaunu jumtu jums.
Velti vējš ar elpu aukstu
Mūsu gatvē kokus lauž:
Vanags lido, cēlies augstu,
Rīta gaisma ceļu sprauž.
Vienmēr uzticams kā brālis,
Ko pat briesmas nesatrauc,
Cauri dūmakām, aiz tāles
Vanags Rīgas torņus sauc.
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Anglija
Darbības sakums
Otram pasaules kaŗam beidzoties, Vācijas bēgļu nometnēs atra
dās pāri par simttūkstoš latviešu, ieskaitot no gūsta atbrīvotos kaŗa
vīrus. Apstākļi nometnēs nebija spoži, un kad IRO (International
Refugee Organization) ietvaros sākās emigrācija uz citām zemēm,
vairums centās to izmantot.
Pirmā sākās izceļošana uz Angliju, kad 1946. gada rudenī Liel
britanijas darba ministrija deva iespēju ieceļot latviešu, lietuviešu
un igauņu sievietēm vieniniecēm darbiem slimnīcās un sanatorijās.
Šajā akcijā ar nosaukumu „Balt Cygnet” Anglijā ieceļoja ap 2000
latviešu.
1947. gada sākumā darba ministrija organizēja otru, daudz
plašāku ieceļošanas akciju ar nosaukumu „Westward Ho”. Šajā
akcijā no Vācijas bēgļu nometnēm Anglijā ieceļoja ap 16,000 lat
viešu darbiem laukšaimniecībā, tekstilrūpniecībā, ogļraktuvēs un
smagā rūpniecībā. Sākumā atļāva ieceļot tikai vieniniekiem un
ģimenēm bez aprūpējamiem bērniem, bet pēc gada tiem pievieno
jās arī Vācijā palikušie ģimenes locekļi. Ieceļotāju vairums —
bijušie kaŗavīri. Atmiņas par gūstu un dzīvi Vācijā bija vēl svaigas,
un sirsnīga bija griba palīdzēt bijušiem cīņu un gūsta biedriem invalidiem un bez apgādnieka palikušiem veciem ļaudīm un bāre
ņiem. Neviena neaicināti, nometnēs dzīvodami un smagu darbu
strādādami, tie 1947. gada vasarā sāka sūtīt ziedojumus Latvijas
sūtniecībai, Latvju biedrības Lielbritanijā palīdzības sekcijai un
Londonas latviešu draudzei pārsūtīšanai uz Vāciju.
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Kārtojot šo palīdzības darbu, Latvijas sūtnis Kārlis Zariņš 1947.
gada septembrī aicināja pie sevis dažus kaŗavīru pārstāvjus un
viņu vecākajam L. Uijertam lūdza padomāt par nepieciešamību
izveidot kādu institūtu, kas saskaņotu palīdzības darbu.
Pēc iespēju noskaidrošanas un šo jautājumu kārtošanas L. Uijerts
iniciātoru vārdā decembŗa sākumā izsūtīja zināmiem un pazīsta
miem kaŗavīriem šo aicinājumu:
„Latvijas pilnvarotā ministra sūtņa K. Zariņa uzdevumā laipni
lūdzu piedalīties apspriedē 1947. g. 21. decembrī plkst. 16 Lon
donā, sūtniecības telpās 87 Eaton Place, S.W.l
Dienas kārtība:
1. Sanāksmes atklāšana
2. Bijušo kaŗavīru palīdzības fonda dibināšana
3. Fonda noteikumu izstrādāšana un pieņemšana
4. Fonda pagaidu pārvaldes vēlēšanas
5. Turpmākā darbība
Laipni lūdzu to darīt zināmu kollēgām, kuŗi vēlētos piedalīties
apspriedē.”
Sapulcējušos iniciātorus 21. decembrī uzrunāja sūtnis Kārlis
Zariņš, klātesot sūtniecības padomniekam T. V. Ozoliņam. Sūtnis
izteica vēlēšanos, lai kaŗavīru pārstāvji paši veidotu institūtu, kas
sāktu kārtot svarīgo un nepieciešamo invalidu palīdzības darbu.
Šāda institūta rašanās gadījumā Latvijas sūtniecība tam uzticētu
ienākušo līdzekļu sadali.
Sūtniecības padomnieks T. V. Ozoliņš paziņoja, ka līdz sanāk
smes dienai ienākušas £42.12.8. Pēc pārrunām, un ar sūtņa K.
Zariņa piekrišanu, nolēma, ka dibināms Daugavas Vanagu Fonds
Lielbritanijā pie Latvijas sūtniecības. Padomnieks T. V. Ozoliņš
uzņēmās izdarīt ierakstus DVF kases grāmatās, ko ar lielu pašaiz
liedzību veica vairāk nekā trīs gadus.
Šinī sēdē pieņēma pagaidu statūtus līdz to apstiprināšanai fonda
pārstāvju sanāksmē.
Par pagaidu valdes priekšsēdi ievēlēja plkv. A. Skurbi un par
locekļiem J. Ķīlīti, J. Ruceli, L. Uijertu, A. Popi, E. Alksni, A.
Mauriņu, V. Strodu, J. Bērziņu un E. Žilinski.
Tai pašā dienā pagaidu valde izdeva apkārtrakstu, paziņojot, ka
1947. gada 21. decembrī Londonā, Latvijas sūtniecībā, saziņā ar
pilnvaroto ministru sūtni K. Zariņu sapulcējušies bijušie Latvijas
armijas kaŗavīri nolēmuši dibināt Daugavas Vanagu Fondu ar
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adresi: DV fonds, Latvian Legation. 87 Eaton Place, London
S.W.l.
Fonds vāks līdzekļus tiešo kaŗa upuŗu — invalidu un slimo —
aprūpei Vācijā un Anglijā. Savāktos līdzekļus uz Vāciju nosūtīs
izdalīšanai saziņā ar DV priekšnieku Vācijā plkv. V. Janumu.
DV fonds, uzsākdams darbību un vēlēdamies apvienot visus Lat
vijas pilsoņus, lūdz visus kļūt par fonda dalībniekiem.
Apkārtrakstu izsūtīja uz visām zināmām adresēm nometnēs un
darba vietās.
1948. gada 22. janvāŗa sēdē valde noteica minimālo dalībnieku
pašaplikšanās iemaksu — 6 pensi nedēļā.
1948. gada 29. februārī dalībnieku sapulcē uzrunu teica sūtnis
K. Zariņš norādot, ka, neatkarīgi no palīdzības darba, vēl svarī
gāks uzdevums ir audzināt latviešus cīņai par brīvu Latviju. Šai
darbā lai fonds kļūst par kodolu un paraugu.
Šinī sapulcē pieņēma pagaidu valdes izstrādātos statūtus, uzska
tot, ka galvenais uzdevums ir saistīt fonda dalībniekus materiālās
palīdzības sniegšanai cietušiem un audzināšanai morālā ziņā.
Iesūtīto priekšlikumu — pārveidot fondu par vispārēju latviešu
palīdzības organizāciju, sapulce atstāja atklātu, jo statūti noteica,
ka par aktīvu dalībnieku var kļūt katrs Latvijas pilsonis, kas ap
ņemas regulāri atbalstīt fondu.
Par pirmās padomes priekšsēdi ievēlēja plkv. A. Skurbi, par
padomes locekļiem A. Rozīti, V. Zariņu, J. Lazduziedu, P. Sau
līti, Veipāni un Pāvulēnu. Par fonda valdes priekšsēdi ievēlēja A.
Tomasu, par valdes locekļiem E. Alksni, L. Uijertu, A. Mauriņu,
A. Popi, V. Krustiņu, E. Žilinski un V. Strodu.
Visiem fonda dalībniekiem vēl dzīvas atmiņas par kopējām cī
ņām un sāpīgo tēvzemes zaudējumu, un kad šinīs dienās (1948. g.
28. februārī) igauņi svinēja valstssvētku atceri, Daugavas Vanagu
Fonda dalībnieki nosūtīja Igaunijas sūtniecībai Londonā rakstu:
„Latvijas bijušie kaŗavīri Igaunijas brīvvalsts 30 gadu svinību
gadījumā sūta sveicienus bijušajiem Igaunijas kaŗavīriem un sa
biedrībai Lielbritanijā. Ticēdami mūsu valstu brīvības atgūšanai,
vienoti nesdami mūsu smago likteni, lai plecu pie pleca ejam
pretim laikam, kad Kalevals un Lāčplēsis būs brīvi savās zemēs.
Lai dzīvo mūsu, asinīm rakstītā, ieroču draudzība.
Lai dzīvo brīva Igaunija.
Daugavas Vanagi.”
Tomēr ciešāka sadarbība neradās.
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Raksturīgu tā laika ziņojumu atrodam Londonas Avīzē 1948. g.
2. aprīlī. Čirberijā (Chirbury), netālu no Velsas robežām, kalnainā
apgabalā, bijušo kaŗa gūstekņu barakās pajumti atraduši 46 lat
vieši, kas nodarbināti lauksaimniecībā. Nometnes saime kā kollektīvs iestājusies DV Fondā un iemaksājusi pirmo nometnes tautiešu
ziedojumu £5.7.6. fonda cēlo mērķu īstenošanai. Līdzīgi tas notika
visās latviešu dzīves vietās.
Lai fonda valdei darbības veidošanā būtu ciešāks kontakts ar
darba un dzīves vietu pārstāvjiem, sapulci sasauca arī rudenī, 1948.
gada 3. oktobrī.
No nodaļām un kopām radās ierosinājumi, ka Daugavas Vana
gu Fonda darbībai būtu jābūt tikai aprūpes darbam un jāpanāk
visu latviešu Anglijā apvienošana vienā organizācijā. Sapulce to
mēr pieņēma valdes priekšlikumu, ka DVF sastāv no individuā
liem dalībniekiem, kas iesaistījušies nodaļās un kopās, un fonda
darbība jādala aprūpes un kulturālā darbā.

LKOK plkv. A. Skurbe,
pirmais DVF padomes priekšsēdis
Arvīds Skurbe dzimis 1988. gada 22. oktobrī Irlavas pag. Pulkvedis; bijis
Aviācijas pulka komandieris Latvijā. Aktīvs DV dibināšanā Cēdelgemā. Va
dījis visas iniciātoru grupas sanāksmes. DV dibinātājs Anglijā un līdz 1950.
gadam DVF padomes priekšsēdis. No 1950. līdz 1952. un 1958. līdz 1967.
gadam nodaļas priekšnieks Mančestrā. Apbalvots ar DV nozīmi zeltā. Miris
1972. gada 22. martā.
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Praksē pierādījās, ka statūti nepilnīgi un neatbilst fonda darbī
bai, tādēļ 1949. gada 6. marta sapulcē tos mainīja, nosakot, ka uz
vietām darbojas nodaļas un kopas, un fonda padome sastāv no at
sevišķi vēlēta padomes priekšsēža ar fonda valdi un revīzijas komi
siju kā locekļiem. Šie statūti bija spēkā līdz 1951. gada martam,
kad pieņēma komisijas — A. Arāja, J. Ķīlīša un K. Strazdiņa —
izstrādātos un papildinātos statūtus, kas noteica, ka DVF ir pat
stāvīga organizācija. Ar to izbeidzās pastāvēšana pie sūtniecības,
un 1952. gadā DVF reģistrēts kā aprūpes organizācija „Latvian
Welfare Fund” angļu iestādēs zem likuma — War Charities Act
1940, ar Anglijas aprūpes organizāciju likumā paredzētām tiesī
bām. Ievērojot sūtņa K. Zariņa lielo palīdzību DVF tapšanā, 1951.
gada statūtos noteikts, ka DVF goda priekšsēdis ir Latvijas sūtnis
Lielbritanijā un valdības ārkārtējais pilnvarnieks Kārlis Zariņš.
Šie statūti izraisīja domstarpības Vācijā esošajos vanagos un
daļā Anglijā esošo kaŗavīru. Tālaika uzskats bija, ka par DV or
ganizācijas aktīvu biedru var būt tikai latvieši, kas ar ieročiem
cīnījušies par Latvijas brīvību, kā arī šo cīnītāju ģimenes locekļi un
pēcnācēji. 1951. gada 4. marta DVF statūtos noteikts, ka par

DVF goda priekšsēdis sūtnis K. Zariņš sarunā ar DV organizācijas goda
biedru ģenerāli A. Auzānu 1951. gada 14. aprīlī.
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DVF aktīviem biedriem var būt visi latvieši un cittautieši Latvi
jas pavalstnieki, kas sasnieguši 18 gadu vecumu. Daudziem biju
šiem kaŗavīriem šāds uzskats nebija pieņemams tā iemesla dēļ, ka
privātām personām, iestājoties organizācijā, iespēja izmantot DV
līdzekļus un sabiedrisko iespaidu saviem personiskiem un politis
kiem mērķiem.
Radās pat apstākļi, ka Liepājas nodaļa izstājās no DVF, pār
traucot visu sadarbību un ar Vācijas DV vadības piekrišanu ie
stājās tās saimē, saņemot pat DV Vācijā biedru kartes. Tikai ar
stingru DVF vadības protestu, norādot uz toreiz topošiem CV
statūtiem, kuŗos noteikts, ka nodaļām jābūt attiecīgās zemes saimē,
domstarpības pamazām izlīdzinājās. Vēlāk šie DVF statūti bija
paraugs jaundibinātām DV saimēm citās valstīs un CV statūtiem,
nodrošinot vispārēju darbības turpinājumu ar jaunu ideālistu iesais
tīšanu.

Aleksandrs Tomass,
DVF valdes pirmais priekšsēdis
Aleksandrs Tomass dzimis 1902. gada 1. janvārī Jelgavā. Dienējis Aviācijas
pulkā un Latviešu leģiona aviācijā. Majors. DV dibinātājs Anglijā un pirmais
DVF valdes priekšsēdis no 1947. — 1951. gadam. Tad izceļoja uz Austrā
liju. Apbalvots ar DV nozīmi zeltā. Aktīvs DV dibinātājs Cēdelgemā. Miris
1960. gada 23. jūlijā.
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Majors Augusts Altksnītis
Augusts Alksnītis dzimis 1902. gada 8. novembrī Rīgā. Majors. No 1926.
līdz 1940. gadam kalpojis Latvijas armijā. Beidzis Augstāko KS Latvijā.
Cīnījies Latviešu leģionā 32. gren. pulka sastāvā, komandēdams bataljonu.
DV dibinātājs Cēdelgemā. No 1949. gada DVF valdes loceklis, no 1951.
līdz 1960. gadam valdes priekšsēdis. No 1952. līdz 1960. gadam DV CV
vicepriekšsēdis. Bijis LNPL loceklis un LAK EC priekšsēdis. Miris 1960.
gada 22. februārī Londonā.

1955. gada 13. marta delegātu sapulce DVF statūtus papildi
nāja, saskaņojot tos ar DV darbības noteikumiem visā pasaulē.
Šie statūti nosaka, ka DVF, turpinot Cēdelgemā dibinātās Latvie
šu aprūpes biedrības Daugavas Vanagi idejiskā darba reālizēšanu,
pulcē latviešus savstarpējai saimnieciskai un kultūrālai aprūpei,
vada viņu dzīvi nacionālā garā un cīnās par Latvijas neatkarības
atgūšanu.
Pēc sūtņa K. Zariņa nāves DVF valde, saziņā ar nodaļām un
kopām, par fonda goda priekšsēdi aicināja Latvijas sūtniecības
Lielbritanijā lietvedi T. V. Ozoliņu, ko apstiprināja delegātu sa
pulce 1967. gada 12./13. martā.
Kad mainījās likums par aprūpes organizācijām un kāpinājās
DVF aktīvitāte saimnieciskos pasākumos, radās vajadzība piemē136

Dr. L. Rumba
Leopolds Rumba dzimis 1921. gada 20. janvārī Dobeles pag. Dr. med. dent.
Bijis zobārsts 33. gren. pulkā. No 1949. — 1960. gadam DVF valdes lo
ceklis. Pēc tam līdz 1967. gadam DVF valdes priekšsēdis. Bijis DV CV lo
ceklis no 1952. — 1955. un no 1961. — 1966. gadam. Daudz darījis aprū
pes laukā. Apbalvots ar DV nozīmi zeltā. DVF valdes priekšsēdis atkal
kopš 1973. gada.

rot statūtus likumiem. DVF delegātu sapulces 1969. gada 8. mar
tā, 1970. gada 19. septembrī un 1971. gada 7. martā izstrādāja
attiecīgos pantus galīgā veidā, tos piemērojot jaunajam likumam,
bet pamatā palika negrozīti Cēdelgemā pieņemtie pamatprincipi.
DVF mērķi, tie paši kas pārējai DV saimei visā pasaulē, ir
palikuši nemainīti, tos norāda organizācijas darbības vadlīnijas:
apvienot un pulcēt latviešus tautas kopības saglabāšanai un stipri
nāt ticību Latvijas atdzimšanai, cilvēku tiesībām un brīvībai.
Pārvaldes un administrātīvais iedalījums
Ja pirmajos statūtos runāja par darba un dzīves vietu pārstāv
jiem, uzskatot visus latviešus par fonda atbalstītājiem, tad reāli šis
pieņēmums izrādījās neiedzīvināms. Tādēļ jau 1949. gada marta
sapulcē pieņēma jaunus statūtus, nosakot, ka vienības ar mazāk
par 20 dalībniekiem dēvējamas par kopām, bet pārējās — par no
daļām. Tā tas palicis arī jaunajos, papildinātajos statūtos, pēc
kuŗiem organizācija darbojas.
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Kopu un nodaļu dalībnieku skaits bijis dažāds, no mazām ko
pām ar trīs līdz četriem dalībniekiem līdz nodaļām ar vairākiem
simtiem dalībnieku. Pavisam savā laikā pastāvējusi 161 nodaļa un
kopa, no tām 1972. gada 1. janvārī vēl darbojās 31 nodaļa un
kopa. Tās pašas svārstības redzamas arī biedru skaitā dažādos
laikos: 1948. g. martā 77 nodaļās un kopās bija 3300 biedri, 1950.
g. martā 125 nodaļās un kopās 5000 biedri, tad pakāpeniski skaits
nokrita uz 2107 biedriem 31 nodaļā un kopā 1972. g. 1. janvārī.
Galvenās svārstības izraisījuši dzīves apstākļi. Sākuma gados
vairums dzīvoja nometnēs, kur viegli bija tos iesaistīt organizāci
jā. Pēc lauksaimniecības nometņu likvidēšanas un 1950. g. darba
līgumu atcelšanas cilvēki izklīda pilsētu privātās istabiņās un dzī
vokļos, bieži vien atturoties no latviešu sabiedrības un arī DV

DV priekšnieks V. Hāzners un DVF valdes priekšsēdis (1967.—1973.) J.
Frišvalds 9. Daugavas vanagu dienu nobeigumā 1970. g. 20. septembrī Koventrijas nod. Mūsmājās.
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organizācijas. Daudzus atrāva arī lielais izceļošanas vilnis piec
desmito gadu sākumā, kad, vīlušies Anglijas apstākļos, daudzi
aizbrauca uz aizjūŗas zemēm, īpaši Kanadu.
1949. gadā nodaļas un kopas sāka sadalīt pa novadiem, lai
saskaņotu kultūrālo un vietējo organizāciju darbu. Pavisam radās
19 novadi, bet, dalībniekiem mainot dzīves vietas, daudz nodaļu
un kopu likvidējās, daža liela nodaļa kļuva par niecīgu kopu, bet
citur kopa izveidojās par spēcīgu un aktīvu nodaļu. Citur vairā
kas mazas kopas apvienojās, un dažās vietās radās jaunas nodaļas;
tā novadi praktiski nedarbojās un likvidējās. Vienīgi Ziemeļanglijas novads vēl darbojas aktīvi ar Bradfordas, Līdsas, Donkasteras,
Halifaksas un Hadersfīldas nodaļām. Vēlākos gados darbību atsāka
Vidusanglijas novads ar Notinghamas, Derbijas, Česterfīldas un
Mansfīldas nodaļām un Anglijas ziemeļrietumu novads ar Man
čestras, Boltonas, Prestonas, Kārlailas, Stokportas un Stokontrentas nodaļām.
DVF augstākais lēmējorgans ir delegātu sapulce, kur katra no
daļa un kopa sūta vienu delegātu un vēl vienu no ik 50 dalībnie
kiem. Delegātu sapulces pulcējas divas reizes gadā, martā ap plkv.
O. Kalpaka piemiņas dienu, kad vēl fonda valdi un revīzijas komi
siju, kā arī pieņem fonda un saimniecisko pasākumu budžetus.
Rudens sapulcei ir vairāk informātīvs raksturs, un parasti tad
pieņem dažādus darbības noteikumus un, ja nepieciešams, arī
mainītos statūtu pantus.
Līdz 1955. gadam abas sapulces notika Londonā, DVF namā,
bet kopš 1956. gada Londonā notiek tikai marta sapulce. Rudenī
tās sasauc provincē attiecīgas nodaļas izkārtojumā. Sākot ar 1962.
gada rudeni, sapulces rīko kopā ar Daugavas vanagu dienām, uz
svaru liekot uz kultūrāliem sarīkojumiem un informāciju vietējai
angļu sabiedrībai un presei. Pirmais salidojums notika Korbijā
vietējās nodaļas izkārtojumā un izvērtās par skaistu kultūras de
monstrējumu. Līdzīgi tas notiek gadu no gada arī citu nodaļu iz
kārtojumā, bieži vien panākot plašu publicitāti vietējā angļu presē
un angļu sabiedrisku darbinieku piedalīšanos.
Saskaņā ar statūtiem delegātu sapulcē ievēl uz vienu gadu aug
stāko izpildorganu — fonda valdi deviņu locekļu sastāvā, no kuŗu
vidus ievēl DVF valdes priekšsēdi.
Pirmos trīs gadus pastāvēja arī padome ar atsevišķi vēlētu pado
mes priekšsēdi, kas visus šo gadus bija plkv. A. Skurbe. Visā 25
gadu pastāvēšanas laikā par DVF valdes priekšsēžiem darbojušies:
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A. Tomass — pirmos trīs gadus, ko varētu uzskatīt par organizā
cijas tapšanas un uzplaukuma laiku; A. Alksnītis—10 gadus, orga
nizācijas nostiprināšanās laikā, kad tā izveidoja savu seju un ceļu
latviešu sabiedrībā Anglijā; L. Rumba — septiņus gadus, organi
zācijas noturēšanās laikā, kad, trimdai ieilgstot, sabiedrībā sāka
rasties apatija, neredzot iespēju sasniegt iecerēto mērķi tuvākā
laikā; J. Frišvalds — sešus gadus, ar uzdevumu organizāciju atjau
not agrākā skaitliskā sastāvā un darbības aktivitātē ar jauno paau
dzi, kas ietu tēvu pēdās.
Anglijas latviešiem nav vidējās paaudzes. Vairums ieceļotāju
bija vieninieki, kas tagad pieskaitāmi vecākai vai jau pāri vidējai
paaudzei. Viņu ģimenēs ir jauna audze, kas vēl ir padsmitniekos,
un paies vairāki gadi iekām tie stāsies aktīvo darbinieku rindās.
Pirms DVF vadības uzņemšanās A. Alksnītis trīs gadus bija
DVF valdes loceklis, L. Rumba — 11 gadus, un J. Frišvalds —
13 gadus, pildot dažādus pienākumus.
Vairāki tagadējie un bijušie DVF valdes locekļi darbojušies ilgus
gadus: M. Ķeņģe 20 gadus, K. Ampermanis 11 gadus, Fr. Kursie-

DVF 1956. gada rudens salidojuma vadība. No kreisās: A. Buševics (sek
retārs), sapulces vadītājs J. Ķīlītis, viņa vietnieks Dr. A. Silarājs un G.
Celmiņš (sekretārs).
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tis 11 gadus, A. Mauriņš 10 gadus, G. Rītiņš 10 gadus un 6 gadus
kā revīzijas komisijas loceklis, J. Miezītis 10 gadus, Ē. Žilinskis
8 gadus, A. Tauriņš 8 gadus, J. Ranka 7 gadus, I. Pālītis 7 gadus.
DVF revīzijas komisijā ilgu laiku darbojušies: O. Bergmanis,
S. Lindiņš, Kr. Krūmiņš un J. Šalme.
Kad izveidojās DV centrālā valde 1951. gadā, Anglija tai vien
mēr devusi aktīvus locekļus. Pastāvēšanas laikā tajā darbojušies:
A. Alksnītis, K. Strazdiņš, A. Arājs, L. Rumba, J. Frišvalds, Fr.
Kursietis, J. Ranka, A. Tauriņš un N. Bisenieks.
Daudzi minētie un citi nodaļu un kopu darbinieki par aktīvu un
izcilu darbību apbalvoti ar DV CV zelta krūšu nozīmēm un atzinī
bas rakstiem kā arī ar DVF atzinības rakstiem. Ar DV CV zelta
nozīmēm apbalvoti 53 biedri, DV CV atzinības rakstu — 119
biedri un ar DVF atzinības rakstu — 437.
DVF statūti nosaka, ka par DVF biedriem var būt abu dzimumu
personas, ja tās atbalsta fonda mērķus un sasniegušas 18 gadu
vecumu. Par biedriem veicinātājiem var būt ikviens pēc 16 gadu
sasniegšanas, ja tas pēc savām spējām atbalsta fonda darbu ar lab
prātīgiem ziedojumiem. Biedrs veicinātājs nevar piedalīties vē
lēšanās. Par fonda goda biedriem var izraudzīt personas par izcilu
pienākumu pildīšanu un darbību Daugavas Vanagu organizācijas
labā, vai arī kalpošanu latviešu tautas un Latvijas valsts labā.
1951. gadā par DVF goda biedriem uzņēma ģen. Andreju
Auzānu, kas vadīja latviešu strēlniekus un savā sirdī nesa domu
par Latvijas brīvību; prof. Dr. med. Jēkabu Alksni, kas daudz darī
jis latviešu tautas labā kā ārsts un polītiski sabiedrisks darbinieks,
un ģen. Rudolfu Bangerski, kas kā Latvijas leģiona ģenerālinspektors rūpējās par latviešu kaŗavīriem un viņu piederīgiem Otrā
pasaules kaŗā.
Tā kā organizācijas darbs apņem visu Angliju, bet valdes locekļi
nodarbināti maizes darbā un pulcējas sēdē tikai reizi mēnesī, tad
jau no paša sākuma izšķīrās, ka pastāvīgi nodarbināms algots darb
vedis. No 1949. g. marta līdz 1955. g. 1. maijam darbvedis bija
invalids pltn. Kārlis Strazdiņš, kas sešus gadus bija arī fonda valdes
loceklis. No 1955. g. 7. maija darbveža pienākumus pildīja atbrī
vošanas cīņu dalībnieks invalids Ludvigs Ādlers, kas pirms tam
bija DVF nama pārvaldnieks. L. Ādlers ļoti daudz darījis, lai
DVF nams iegūtu tautiešu atsaucību un atbalstu, kādu tam piešķir
vēl tagad. Viņa darbības laikā namu pārbūvēja un tajā iekārtoja
kā sabiedriskās, tā dzīvojamās telpas. Pēc viņa nāves 1965. gada
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12. decembrī 1966. gada 1. janvārī darbveža pienākumus uzņēmās
atbrīvošanas cīņu dalībnieks Alberts Lazdiņš.
Karogs
Kad DV centrālajai valdei tika nodots 15. divīzijas 32. kāj
nieku pulka kaujas karogs, ko tai savā laikā bija dāvinājusi Liepā
jas pilsētas pašvaldība un organizācijas, 1952. gadā DV CV šo
karogu pieņēma par organizācijas tradiciju karogu un 1953. gada
7. martā nodeva to glabāšanā DVF saimei kā lielākajai no DV
zemju saimēm ar savu namu. Minētā dienā viesis ģen. R. Bangerskis, nododot karogu DVF valdes glabāšanā, teica: „Lai cik labi
mums svešā zemē būtu, tak dzimtenes aicinošo balsi mums neap
klusināt. Šo dzimtenes balsi mēs sadzirdam arī, raugoties mūsu
priekšā celtā karoga sarkanbaltsarkanās krāsās, kas mums ir mīļas
un dārgas kā mūsu valsts neatkarības simbols. Šis karogs uz mums
runā arī par varoņu leģionāru cīņām un par tautas cerībām, kas
uz šīm cīņām liktas. Tāpēc arī šinī karogā, kas tagad kļuvis par
Daugavas Vanagu organizācijas karogu, ir ielikts daudz sirdsdedzes,
daudz labāko tautas vēlējumu un cerību. Kā cīņas karogs viņš

DVF valde 1957. gadā. Uzņēmumā no labās sēž valdes priekšsēža vietniekā
un kasieris L. Rumba, vanadžu daļas vadītāja M. Ķeņģe, valdes priekšsēdis
A. Alksnītis, informācijas daļas vadītājs J. Frišvalds, DVF darbvedis L. Ādlers. Stāv no labās — valdes locekļi A. Dzītars, S. Lindiņš un A. Mau
riņš.
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runā skarbu valodu, ko visi mēs, vecie cīnītāji, sadzirdam un
saprotam. Liksim to saprast arī tiem, kas stāsies mūsu rindās,
kas nāks pēc mums.”
Karogu pieņēma DVF valdes priekšsēdis A. Alksnītis ar solījumu
glabāt un stāvēt sardzē par savu karogu un darīt visu, lai šo
karogu aivestu atpakaļ Latvijā.
Atzīmējot DVF 20 darbības gadus, vanadžu saime dāvināja
fondam karogu, ko 1967. gada 16. septembrī no DV priekšnieka
V. Januma rokām saņēma DVF valdes priekšsēdis J. Frišvalds. Jau
no karogu iesvētīja prāvests R. Mužiks 17. septembrī Miera drau
dzes dievnamā, Sv. Annas un Sv. Agneses baznīcā, Londonā. Pie
ērģelēm bija komponists Helmers Pavasars, ar solo dziesmām pieda
lījās operdziedātājs Boriss Piekalnītis.
Ceļojošais kauss
1960. gada 22. februārī mira ilggadējais DVF valdes priekšs.
un DV CV vicepriekšs. Augusts Alksnītis. Viņa darba un piemi
ņas godināšanai nelaiķa dzīvesbiedre Emma Alksnīte dāvāja kausu
ar nosaukumu „Majora Augusta Alksnīša ceļojošais kauss”.
Kausu uz vienu gadu piešķiŗ tai DVF nodaļai vai kopai, kas
rādījusi vislabākās sekmes un rosību DV organizācijas ideju un
mērķu īstenošanā, DVF saistību pildīšanā un pašdarbībā. Nodaļu
un kopu gada darbības izvērtēšanā DVF valde vadās ar noteiktu
punktu sistēmu. Punktus piešķiŗ par jaunu biedru iesaistīšanu,
sarīkotu biedru vakaru vai informācijas sanāksmi, DV Mēneš
raksta izplatīšanu, vietējā vai nacionālā presē iespiestu rakstu vai la
sītāja vēstuli par latviešu likteni, dzīvi, aktivitāti, britu sabiedrībai
lasītu referātu, izstādi, pretkomūnisma demonstrāciju vai filmu iz
rādi, par katru teātŗa izrādi, koncertu, priekšlasījumu vai saviesīgu
sarīkojumu, biedru maksas iesūtīšanu pilnos apmēros, panākumiem
DVF sapulču noteiktās ziedojumu vākšanās, regulāru mēneša pār
skatu iesūtīšanu un par katru atceres dienas sarīkošanu.
Kausu katru gadu pasniedz ieguvējai nodaļai vai kopai plkv.
Kalpaka atceres un Latviešu leģiona dienas sarīkojumā. Pirmā
kausu ieguva Korbijas nodaļa 1961. gadā. Sekojošos gados daudzas
rosīgas un sabiedriski aktīvas nodaļas kausu uz vienu gadu iegu
vušas savā glabāšanā.
Līdzekļi
DVF līdzekļus veido biedru maksa, ziedojumi, sarīkojumu atli
kumi un saimniecisko pasākumu peļņa.
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DVF valdes rīkotajā Kalpaka atceres un Leģiona dienas sarīkojumā 1964.
gada 14. m2artā DVF Stokportas nodaļai pasniegts maj. Alksnīša ceļojošais
kauss par sekmīgu darbību 1963. gadā. Kausu pasniedza E. Alksnīte, sa
ņēma nodaļas priekšnieks E. Dīriķis. Uzņēmumā pa labi DVF valdes priekš
sēdis Dr. L. Rumba.

No paša sākuma ikviens dalībnieks maksāja 6 pensus nedēļā,
bet 1949. gada vidū maksu noteica uz 2 šiliņiem un 6 pensiem
mēnesī, 1957. gadā to paaugstināja uz 3 šiliņiem mēnesī, bet 1967.
gadā uz 4 šiliņiem vai tagadējā naudas vienībā — 20 pensiem
mēnesī.
No iekasētām biedru maksām nodaļas var paturēt 10%, bet
pārējā summa nosūtāma DVF valdei, kas līdzekļus izlieto budžeta
aprisēs visas organizācijas apmērā. Biedru maksas veido lielāko
posteni organizācijas budžetā.
Līdz 1967. gadam ap Ziemsvētkiem vāca ziedojumus vispārējai
aprūpei Anglijā un Vācijā, bet laikā ap 13./14. jūniju ziedojumus
aprūpei aiz dzelzs aizkara, no vergu darbu nometnēm atbrīvotiem,
kas lielās materiālās grūtībās. Ziedojumus vāca arī īpašiem nolū
kiem, kā DVF nama iegādei un invalidu namam Bērzainē, Vācijā.
Sarīkojumu ienākumu atlikumi tieši DVF valdei ienāk tikai no
plkv. O. Kalpaka piemiņas sarīkojuma Londonā un Jāņu sarīko144

juma Almelijā, bet pārējo sarīkojumu atlikumi paliek nodaļās un
ir to galvenais ienākumu avots. Gadu no gada lielāku vai mazāku
peļņu sagādā saimnieciskie pasākumi: DVF grāmatnīca Londonā
un grāmatu galdi nodaļās, laikrakstu pārstāvniecības, klubi un
nami.
Aprūpe
Lai gan, dibinot DVF, savāktos līdzekļus bija domāts izlietot
galvenokārt Vācijā un Austrijā palikušo kaŗa invalidu un bezapgādnieku ģimeņu aprūpei, jau no paša sākuma pierādījās, ka
palīdzība nepieciešama arī Anglijā uz dzīvi iebraukušiem tautie
šiem. Ilgstoša slimība, nelaimes gadījumi neparastos darba un
dzīves apstākļos bija tā laika parādības, kas prasīja materiālu
palīdzību; arī iebraukušiem invalidiem nepieciešama palīdzība
protežu iegādei un, bieži vien, arī pajumtes un maizes sagādei.
Šādos gadījumos DVF iespēju robežās palīdzēja, piešķiŗot regu
lārus vai vienreizējus pabalstus; tomēr galvenais palīdzības darbs
un prāvākie līdzekļi sākuma gados aizplūda aprūpei Vācijā. Palī
dzību Vācijā šai laikā var iedalīt trīs nozarēs:
1) apavu un apģērbu sūtīšana bijušiem kaŗavīriem un bezapgādnieku ģimenēm; 2) pārtikas, sevišķi taukvielu, sūtīšana slimiem
kaŗavīriem un bērniem; 3) medikamentu sūtīšana, it īpaši ar tuber
kulozi slimiem latviešu slimnīcā Lībekā.
Apavu un drēbju sūtīšana bija visplašākā no ievadītām palīdzības
akcijām un arī vissarežģītākā. Pēckaŗa neskaidrības un organizē
tības trūkums Vācijā, kā arī drēbju un apavu racionēšana Anglijā,
bieži vien radīja nepārvaramas grūtības, un tikai ar ikreizēju
sūtņa K. Zariņa palīdzību izdevās izkārtot sūtīšanu caur britu
ārlietu ministriju. Parasti mantas nosūtīja ar latviešu vai igauņu
kuģiem no Sarijas (Surrev) dokiem Londonā uz trim vietām Vācijā:
E. Tīdemanim Hamburgā, St. Jaunzemam Ķīlē un Dr. med. A.
Alksnim Lībekā. Šis ceļš bija lēns un reizēm visai nedrošs, bet
beigās visas sūtītās mantas nokļuva paredzētās vietās un arī tālāk
pie aprūpējamiem.
Daļa drēbju un apavu bija tautiešu ziedota, un tie bija nedaudz
lietoti, pārējos DVF iegādājās jaunus ar britu tirdzniecības kameras
(Board of Trade) atļauju, vai ar ziedotiem drēbju iegādes kuponiem.
Laiku pa laikam DVF saņēma no plkv. Januma invalidu mītņu
un slimnīcu adreses Vācijā ar uzticības personu vārdiem un invali
diem nepieciešamo mantu sarakstu. Daļu no šīs aprūpes uzņēmās
veikt DVF nodaļas, bet pārējā apgāde palika DVF valdes ziņā.
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1948. gada beigās DVF samaksāja transporta un tiešos izdevu
mus drēbju sūtījumiem arī Italijā esošiem un bijušiem kaŗavīriem,
ko bija sagādājis prāv. E. Bergs Londonā no krājumiem viņa rīcībā.
1950. gadā DVF saziņā ar sūtni K. Zariņu izgatavoja sūdzības
rakstu un kopā ar plkv. V. Januma piesūtītiem materiāliem iesnie
dza britu ārlietu ministrijas bēgļu nodaļas vadītājam tālāk virzīšanai
IRO direktoram Ženēvā. Uz šo memorandu par skrīningiem Vācijā
IRO atbildēja, ka šim jautājumam turpmāk veltīs lielāku vērību.
1949. gadā DV Fondam piešķīra aprūpei domātu mantu izvedkvotu par £3000 gadā pēc pastāvošiem eksporta noteikumiem.
Šinī grūtajā laikā palīdzība, ko sūtīja DVF — apavi, veļa, uzvalki
no Anglijas un taukvielas saiņi no Šveices — bija neatsveŗama.
No DVF dibināšanas dienas līdz 1971. gada beigām uz Vāciju
aprūpei izsūtīti: mantās un produktos 3236 angļu mārc, medika
mentos 1020, naudā 7785 mārc, kopā 12,041 mārc.
Kad DV CV visā brīvajā pasaulē vāca ziedojumus invalidu na
mam Vācijā, DVF nosūtīja 2224 mārc.
Iepriekš minētie skaitļi par palīdzību tautiešiem Vācijā ir tikai
daļēji. Nekur nav reģistrēti un sakopoti dati par daudzajiem saiņiem
un to vērtību, ko tieši aprūpējamiem ilgus gadus sūtīja nodaļas
un vanadžu komitejas. Sākuma gados bija daudz nodaļu, kas aprū
pēja veselas invalidu grupas slimnīcās un bez apgādniekiem pali
kušās mātes ar maziem bērniem nometnēs. Dažas vanadžu komi
tejas vēl vienmēr aprūpē Vācijā palikušās ģimenes, laiku pa laikam,
pēc vajadzības, aizsūtot pārtiku, drēbju saiņus vai arī naudu.
Atsevišķos gadījumos palīdzība sniegta arī citās zemēs, piem.,
Austrijā, Itālijā un Polijā grūtībās nonākušiem tautiešiem. 1952.
gadā kāda latviete, būdama grūtos materiālos apstākļos Polijā,
sauca pēc palīdzības. Latvian Red Cross, London, adresēto vēstuli
angļu pasta iestādes nogādāja DVF namā. Londonas nodaļas vanadzes šai latvietei ar nepilngadīgiem bērniem sūtīja palīdzības
saiņus vairākus gadus, kamēr vien tie bija nepieciešami. Tagad,
pēc viņas nāves, Londonas vanadzes palīdz viņas jau pieaugušiem
bērniem.
1950. gadā, sakarā ar IRO likvidēšanos, Anglijā ielaida uz
dzīvi 2000 dažādu tautību bēgļu, kas bija dzīvojuši IRO aprūpē,
ja viņu uzturēšanu garantēja radi, draugi vai organizācijas. Šie
cilvēki darbā varēja iesaistīties tikai ar darba ministrijas atļauju.
Sākuma posmā DVF pieprasīja un uzņēmās aprūpēt 10 cilvēkus,
bet beigās atbrauca un fonda aprūpē bija vienīgi režisors J. Zariņš
ar dzīvesbiedri.
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Lai kāda bija doma sākuma gados par aprūpes līdzekļu izlieto
šanu, gadu tecējumā pierādījās, ka lielākā summa izlietota aprūpei
Anglijā. Līdz 1971. gada beigām DVF aprūpei Anglijā izmaksājis
£27,122. Šai summā nav ieskaitīti līdzekļi, ko aprūpei izlietojušas
DVF nodaļas un vanadžu komitejas no saviem līdzekļiem. Tāpat
nav iespējams lietot kādu materiālu mērauklu tiem neskaitāmiem
vanadžu apmeklējumiem slimnīcās un mājās pie ilgstoši slimiem
un invalidiem. Šo apmeklējumu nozīme nav atsveŗama ne ar kādām
materiālām vērtībām.
Visu laiku Anglijā pabalsti tiek izsniegti vienreizēji vai regulāri.
Atkarībā no nepieciešamības, vienreizējie pabalsti var būt dažādā
lielumā. Regulāros pabalstus piešķir ilgstošas slimības vai invali
ditātes gadījumos, tie noteikti visiem vienādi un tos piešķiŗ uz
īsāku vai ilgāku laiku. Atkarībā no dzīves dārdzības, pabalsta
lielumu delegātu sapulce pēc DVF valdes priekšlikuma laiku pa
laikam paaugstina.
1956. gadā pie DVF sāka darboties bēŗu kase, ar uzdevumu
tās dalībniekiem nodrošināt piemērotu apbedīšanu. Par kases da
lībnieku var būt DVF biedri un biedri veicinātāji, viņu tuvākie
ģimenes locekļi, kaŗā kritušo un bez vēsts pazudušo kaŗavīru
atraitnes un bāreņi. Kases līdzekļus veido dalībnieku iestāšanās
nauda un noteiktās dalībnieku maksas katrā miršanas gadījumā.
Piecdesmito gadu sākumā Vestvelsas (West-Wells) nodaļas vadī
tājs R. Britāls ierosināja jau laikus sākt vākt līdzekļus mītnei
„aizlaustiem vanagiem” resp. mītnei, kur savas vecuma dienas
pavadītu invalidi un darba nespējīgie. Toreizējos apstākļos DVF
vienam tas nebija pa spēkam, bet kad 1953. g. Latviešu nacionālā
padome Lielbritanijā sāka domāt un kārtot jautājumu par šādas
mītnes radīšanu uz plašākas bazes, DVF aktīvi piedalījās no pirmās
dienas. Tā radās Latviešu māja Almelijā. Māja skaitās pie LNPL,
bet to pārvalda mājas komiteja. Komitejas goda priekšsēdis bija
sūtnis K. Zariņš; pēc viņa nāves par goda priekšsēdi aicināja
nelaiķa dzīvesbiedri Henrietu Zariņu.
No pirmās dienas līdz 1962. gadam mājas komitejā kā DVF
pārstāvis darbojās Fr. Kursietis, aktīvi piedalīdamies mājas tapšanā
un izveidošanā. Viņš bija tās pirmais pārvaldnieks. Ilgus gadus
mājas komitejā darbojusies arī DVF vanadžu daļas vadītāja M.
Ķeņģe, un it sevišķi izceļas viņas sekmes mājas saimnieces un
aprūpes vadītājas darbā.
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DV Anglijas saimes delegātu 1964. g. 14./15. marta sapulces
dalībnieku kopgrupa. Sēž no kreisās, 1. rindā: I.
Lubočka. A. Āre, sapulces vad. E. Rudzītis,
DVF valdes
pr-dis L. Rumba, sapulces vad. pal. V.
Ķeņģe.
H. Rītiņa
un Dz. Jansone; 2. r.: A. Upenietis, J. Andrups, A. Sķietnieks, A. Liepiņš, J. Tavars,
A. Kleperis, N. Bisenieks,Ž.Lieģis, A. Freimanis, A. Tauriņš,J.Pētersons, K. Hochbergs, J. Frišvalds, J. Pitāns; 3. r.:
V. Valainis, A. Oliņš, J. Līdaks,
E. Verģis, D. Čudars, A. Cāzers, J. Melders, M. Ozols. J. Slocenieks,
Zaķis, J. Miezītis, E. Miķelsons, G. Rītiņš, A. Kurzemnieks, R. Miķelsons un E. Dīriķis.

Pālītis, G.
Buševics, V
K. Krūmiņš

R. Gūtman

Kad 1956. gadā DV organizācijas izkārtojumā radās iespēja
caur Zviedriju nosūtīt palīdzības saiņus tautiešiem Padomju savie
nības vergu nometnēs, DVF iesaistījās līdzekļu vākšanas akcijā
un līdz 1971. gada beigām savāca un nosūtīja uz Zviedriju vai
uz citu noteiktu vietu £7108.
Aprūpes veidi var būt dažādi, un iespējams, ka dažādu iemeslu
dēļ visas iespējas netika izmantotas, netika veltīta nopietna vērība
visām tā laika parādībām un norisēm. Jāatceras, ka vairums no
Anglijā ieceļojušiem bija vieninieki, bijušie kaŗavīri. Sāka rasties
jauktas ģimenes un aiziešana no latviešu vides. Šī problēma vēl
vienmēr ir akūta, jo izaugusi jauna paaudze, kas sāk dibināt
ģimenes dzīvi. Šai laukā organizācijai jāatrod veids, kā palīdzēt,
lai latviešu saime nepazustu svešā vidē.
Saimnieciskie pasākumi
Par DVF pirmajiem saimnieciskiem pasākumiem var dēvēt 1948.
gadā uzsākto grāmatnīcu un apgādu. Pirmsākumi bija pavisam
pieticīgi: invalids Edvīns Alksnis grāmatnīcu uzsāka ar nedaudz
eksemplāriem rotētā Zviedrijas latviešu izdevuma „Laikmeta do
mas un dokumenti” un Vācijā izdotā rakstu krājuma „Daugavas
Vanagi”. Tai pašā gadā DVF valde izdeva E. Žilinska sakārtoto
grāmatiņu - brošūru „11. novembris” un A. Grāmatiņa sarakstīto
„Pulkvedis Oskars Kalpaks”. Šie izdevumi nesuši zināmu peļņu,
izpārdoti un tagad jau pieskaitāmi bibliogrāfiskiem retumiem. Bez
minētajām brošūrām apgāds vēl izdevis sešas grāmatas. Piecdesmito
gadu sākumā, lielajā Anglijas latviešu kultūrālās rosības laikā,
grāmatnīcā nodarbināja trīs cilvēkus, un provincē bija 10 grāmatu
galdi — atkalpārdevēji.
Daudziem latviešiem izceļojot no Anglijas un tā apsikstot lat
viešu rosībai, grāmatnīcas darbs bija jāsašaurina un kapitāla
trūkuma dēļ jāpārtrauc apgāda darbs. Pašreiz grāmatnīcā Londonā
nodarbina tikai vienu darbinieci, reizē arī kā vadītāju, Terēzi
Lazdiņu. Grāmatnīcā var iegādāties visu trimdas apgādu grāmatas
un latviešu laikrakstus, tajā tirgojas arī ar latviskiem ādas, sudra
ba un koka izstrādājumiem, audumiem, skaņu platēm, notīm un
gleznām. Atrazdamās latviešu sabiedriskās dzīves centrā, grāmat
nīcā dažbrīd sniedz padomus un palīdz arī tādos jautājumos, kas
nemaz neattiecas uz tās darbību, piemēram, tautieši kādreiz prasa
latviešu ārstu adreses, padomus, kur var labāk iepirkties u. t. t.
Grāmatnīca ir saimnieciski pilnīgi neatkarīga — algas, īri un citus
izdevumus sedz no peļņas.
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Kāds grāmatu mīļotājs reiz teica: „Vistīkamākā vieta visā pla
šajā Londonā man ir un paliek neliela istabiņa Daugavas Vanagu
namā, kur iekārtota grāmatnīca. Katru reizi, kad ierodos Londonā,
mans pirmais ceļš ved uz turieni.”
Domas par savu namu Anglijas vanagu saimi nodarbināja kopš
1949. gada. Īrētas telpas varēja apmierināt latviešu sabiedriskās
rosmes tikai daļēji, turklāt par katru sanāksmi, katru biedru vakaru
bija dārgi jāmaksā, un ne vienmēr laikā telpas bija dabūjamas.
1949. gada rudenī nodibināja Daugavas Vanagu nama fondu,
kuŗā sāka ieplūst līdzekļi. Ziedotāji un vācēji bija rosīgi, un 1950.
gada novembrī Londonā Daugavas Vanagu Fondam bija savs
nams Haidparka tuvumā, 72 Queensborough Terrace.
Nama sešos stāvos iekārtotas telpas latviešu organizācijām, pastā
vīgiem iedzīvotājiem un iebraucējiem. Tur novietojušies DVF birojs
un Latviešu Nacionālā Padome Lielbritanijā birojs, Londonas
Avīzes kantoris un DVF grāmatnīca. Visu nama otru stāvu aizņem
zāle, kuŗā vietas 100 personām un kur notiek gandrīz visas latviešu
sanāksmes Londonā. Zāles sienas grezno prof. V. Tones, A. Mazīša
un citu mākslinieku gleznas. Svētdienās namā pulcējas latviešu
bērni svētdienas skolai.
Lai rastu stabilus papildu ienākumus, 1955. gada rudenī namā
ierīkoja klubu. Tas deva organizācijai drošus ienākumus, ir pulcē
šanās vieta Londonā iebraukušiem organizācijas biedriem un arī
pārējiem tautiešiem, kas ierodas Londonā no dažādām pasaules
malām. 1969. gadā nams bija jau izmaksāts.
Rodoties izdevībai, DVF 1968. gada sākumā nopirka otru namu
— 108 Bayswater Road, pirmajam namam tieši aizmugurē. Nams
ir divstāvu, ar 14 istabām un labām virtuves telpām, Abi nami
savienoti ar eju. Namus un klubu kopš 1963. gada ar ļoti labām
sekmēm pārzin un vada A. Sīlis.
Tādas pašas telpu problēmas piedzīvoja nodaļas provincē. Lie
lākās un rosīgākās sāka domāt un vākt līdzekļus savu namu iegā
dei. Pirmā pie tā tika Bedfordas nodaļa 1955. gada janvārī. 1956.
gada novembrī namu nopirka arī Līdsas nodaļa, 1963. g. augustā
Halifaksas nod., 1965. g. aug. Koventrijas un 1969. g. rudenī
Donkasteras nodaļa. Līdz 1972. gada beigām jau 7 DVF nodaļas
bija iegādājušās savus namus.
Nami kopā ar klubiem dod nodaļām, un tāpat centram, ievēro
jamus materiālus ienākumus. Tie ietaupa ne tikvien prāvus izde
vumus par telpu īri aktīvitātēm, bet dod arī zināmu peļņu no
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3. DV dienu Anglijā dalībnieki 1964. g. 27. septembrī nolika vainagu pie britu kaŗā
kritušo kaŗavīru
pieminekļa Le
tonā. Gājiena priekšgalā māc. J. Jurģis, līdzās tautu meitas R. Otto (pa kr.) un V. Grauze; tālāk pilsētas galva N. Slaters
ar kundzi, DVF valdes pr-dis Dr. L. Rumba un DVF Koventrijas
nod. valdes pr-dis Ž. Lieģis nes vainagu, seko D
kult. sab. daļas vad. I. Pālītis, LKOK plkv. A. Skurbe un DVF preses referente Margarita Ausala.

klubiem un citiem pasākumiem. Piemēram, 1971. gadā tie organi
zācijai devuši £56,000 bruto ienākumu. Īpašumi pa lielākai daļai
izmaksāti un to vērtība arvien aug. Pēc pašreizējām tirgus cenām
DVF nekustamu īpašumu kopvērtība ir apm. £240.000. Ar šādām
vērtībām DVF Anglijā sevi var uzskatīt par materiāli bagātāko
saimi visā DV organizācijā.
Kultūrālā un saimnieciskā dzīve
Kultūrālā rosība galvenokārt izpaudās dažādo sarīkojumu atbal
stīšanā un rīkošanā. Apzinādami un uzturēdami dzīvas mūsu
kultūras vērtības, mēs šo vērtību gaismā pastāvam kā latvieši.
Anglijā DVF kļuvis par latviešu kultūras un sabiedriskās rosmes
uzturētāju. Rīkotas daudz sanāksmju, atzīmētas svarīgākās atceres,
no tām par skaistu tradiciju kļuvusi Kalpaka un Latviešu leģiona
dienas svinīga pieminēšana. Sākot ar 1962. gadu, rīkotas Daugavas
Vanagu dienas ar vērtīgu referātu, mākslinieku priekšnesumiem,
gleznotāju un daiļamatnieku izstādēm.
Pirmās DV dienas notika 1962. gadā Korbijā ar sūtņa K. Za
riņa piedalīšanos un pltn. R. Kociņa referātu. Pēc tam DV dienas
notika: 1963. g. Bredfordā, ref. plkv. A. Plensners; 1964. g. Lemingtonā, Koventrijas nod. izkārt., ref. plkv. V. Janums; 1965.
g. Līdsā, ref. plkv. K. Lobe; 1966. g. Birminghamā, ref. jaunatnes
vad. I. Kažociņš; 1967. g. Londonā, ref. plkv. V. Janums; 1968.
g. Lesterā, ref. plkv. A. Plensners; 1969. g. Halifaksā, ref. Alfreds
Bērziņš, no ASV; 1970. g. Koventrijā, ref. DV priekšnieks V. Hāzners; 1971. g. Mančestrā, ref. DV priekšn. Vācijā J. Cīrulis;
1972. g. Bedfordā, ref. v-plkv. A. Silgailis.
Rīkotas ievērojamu latviešu mākslinieku koncerta turnejas.
Rakstnieki, zinātnieki un organizāciju darbinieki lasījuši referātus
par nozīmīgiem jautājumiem. To starpā minami prof. Dr. A. Spekke, vēsturnieks V. Ģinters, architekts R. Legzdiņš, ģen. R. Bangerskis, plkv. R. Osis, pltn. O. Meija, J. Leitītis u.c. Filmu izrādes
rīkojis V. Lēmanis. DVF kultūras daļa rīkojusi dziedātāju — L.
Sepes -Ešes, R. Dzilnas - Zaprauskas, Paulas Brīvkalnes, Borisa
Piekalnīša, Kārļa Bauera - Zemgaļa, Antoninas Vaivodes, Ņujor
kas kokļu ansambļa un Fēniksa kvinteta u. c. koncertus, tāpat
Vijas Vētras deju vakarus, kā arī dzejnieku un rakstnieku Arnolda
Apses, Jāņa Rudzīša, Friča Dziesmas, Viļa Lesiņa u. c. literārus
sarīkojumus un referātus DV vadītāji darbinieki apciemojuši no
daļas ar saviem referātiem.
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DVF goda priekšsēdis, Latvijas sūtniecības lietvedis Anglija T. V. Ozoliņš
uzrunā Daugavas vanagu saimi Koventrijā 1970. g. maijā.

Rosīgi vēl vienmēr darbojas R. Zuikas vīru koris Korbijā, kuŗa
sastāvā vēl ir vīri, kas dziedājuši koŗa pirmajā koncertā Kurzemes
cietoksnī 1944. gada rudenī. Pēc diriģenta R. Zuikas izceļošanas
kori tagad vada A. Rūtenbergs, Bredfordā dzied vīru koris Daugava
un Notinghamā vīru ansamblis Mežezers, bet Lesterā pastāv jauk
tais koris. Lieli nopelni koŗu darbības veicināšanā ir diriģentam
A. Pommeram un komponistam H. Pavasaram un A. Jērumam.
Minētie koŗi piedalījušies visās Anglijas latviešu dziesmu dienās un
Eiropas latviešu dziesmu svētkos.
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Pirmajos gados ļoti rosīgas bija drāmas kopas. Tagad to dar
bība apsikusi. Viena no pirmām drāmas kopām izveidojās Londonā
ar režisoru E. Šķobi, izrādot 1950. g. 16. aprīlī R. Blaumaņa
joku lugu Trīnes grēki. Gaismu meistars šai izrādē bija J. Auniņš,
bijušais Nacionālās operas Rīgā darbinieks.
Ar DVF atbalstu 1951. gadā Anglijā ieceļoja bijušais Nacionā
lās operas režisors J. Zariņš, uzņemoties izveidot un vadīt DV
drāmu, sniedzot arī ievērojamu atbalstu un padomus vairākām
teātŗa vienībām nodaļās. Parallēli šim darbam viņš iekārtoja
teātŗa mākslas studiju, kuŗai bija liela atsaucība. Drāmas darbība
apsika 1963. gadā, režisoram J. Zariņam aizbraucot uz okupēto
Latviju. DV drāmā par režisoriem vēl darbojušies R. Legzdiņš
un A. Abiks. Kā rosīgi drāmas darbinieki minami L. Apine, M.
Mellupe, B. Zariņa, Dz. Abika, M. A. Zariņa, V. Folkmanis, V.
Brastiņš, M. Pelcis, R. Pavasars, H. Miķelsons, J. Akmets, J.
Zaķis.
Savā laikā teātŗa kopas darbojušās 12 nodaļās: Stokportā, Līdsā,
Bredfordā, Vansfordā, Korbijā, Birminghamā, Ročdēlā, Stokontrentā, Vestvelsā, Boltonā un Liepājas nodaļā.
Lielākās nodaļās iekārtotas bibliotēkas, un pie DVF valdes
Londonā pastāv bibliografiskā bibliotēka, ko pārzina un atvēlēto
līdzekļu apmēros iekārto T. Lazdiņa. Darbojas trīs grāmatu klubi,
no tiem rosīgākais Notinghamā A. Veicheļa vadībā.
Nodaļās, kuŗās ir ģimenes ar bērniem, darbojas latviešu papildskolas, mācot latviešu valodu, Latvijas vēsturi un ģeografiju.
Skolas uztur nodaļas pašas vai kopā ar bērnu vecākiem, citām
latviešu organizācijām un draudzēm.
Pie Anglijas Daugavas Vanagu saimes pieder komponists A.
Jērums, dziedātāja Ks. Bidiņa, pianiste M. A. Zariņa, kuŗa jau
ilgāku laiku vada LNPL kultūras noz., dzejniece Margarita Ausala,
valodniece Terēze Lazdiņa, grāmatas „Teach Yourself Latvian”
autore, publicisti un žurnālisti P. Priedītis, A. Veichelis, J. Rolavs,
A. Paukulis, A. Liepiņa, J. Pētersons un citi, kas ir Latviešu preses
biedrības Anglijas kopas biedri.
DVF piedalās visos lielākos kultūrāla rakstura sarīkojumos
Anglijā: dziesmu dienās, kultūras dienās un jaunatnes svētkos,
atbalstot tos arī materiāli. Kārtēji ziedotas balvas jaunatnes un
bērnu sacensībām, ko rīko LNPL un bērnu vasaras kolonijas.
Dzejnieks Pēteris Aigars, būdams DVF saimes loceklis, veltījis
vairākus dzejoļus vanagiem un vanadzēm: „Vanaga lidojums”,
„Vanadzēm salidojot” u. c.
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1969. g. 18. maija DVF valdes sēdes Mančestrā dalībnieki. Šēž no kr.: J. Vītols, J. Frišvalds (DVF valdes pr-dis), Z.
Sotniece, B. Ločs, V. Berga, J. Fiģeris, B. Dīriķis. Aizmu gurē stāv: J. Zaķis, F. Mičulis, K. Šneiders, G. Rītiņš, R.
Pureniņš, J. Miezītis, A. Lazdiņš, J. Rūtiņš, A. Freimanis un V. Trēziņš.

Citu tautu iepazīstināšanā ar mūsu kultūras vērtībām atzīstamu
rosību parādījušas tautas deju grupas. Pēdējos gados sekmīgi dar
bojās 11 tautas deju kopas, no tām 6 jauniešu un 5 bērnu vienības
DVF un DV CV tautas deju referentes Veras Rulliņas pārziņā.
Deju kopās 204 dejotāji, no tiem 97 vīrieši un 107 sievietes.
Kopas vada 13 rosīgu vadītāju, to palīgi un deju iestudētāji. Deju
muzikālo pavadījumu spēlē 10 mūziķi (akordeons vai klavieres).

Anglijas DVF drāma pēc T. Zeltiņa lugas „Vīna raugs” izrādes 1955. gadā.
Pirmā rindā no kreisās: Dz. Ābika-Amoliņa, rež. J. Zariņš, M. Mellupe.
A. Ābiks un M. Zariņa, otrā rindā — H. Miķelsons, J. Akmets, B. Arbeitere Heistere, M. Pelcis, A. Ozola-Peke, V. Riķis, V. Folkmanis, L. Apine un
R. Lazdinš.

Šais deju kopās jau 61 DVF nodaļu biedrs vai veicinātājs. No
tiem 22 vīrieši un 23 sievietes pilntiesīgi biedri, 16 biedri veicinā
tāji, 7 zēni un 9 meitenes.
Eiropas latviešu dziesmu svētki, Anglijas dziesmu dienas, DVF
Līdsas nodaļas rīkotie 6. tradicionālie Anglijas tautas deju lieluzvedumi un latviešu reprezentācijas citām tautām manāmi ietek156

mējuši jauniešu, bērnu, bijušo dejotāju un viņu rosmes jaunu
dalībnieku iesaistīšanā un pat jaunu vienību dibināšanā.
1949. gadā Bredfordas nodaļā dibināta tautas deju kopa Sakta.
1972. gada beigās tai 44 dalībnieki, 22 puiši un 22 meitas. No
tiem 10 vanagi un 10 vanadzes. Kopu vada Kārlis Uzkalis ar
palīdzi Daci Lauri, mūziķis Reinis Gabaliņš. Kopas goda biedri
Johanna Rinka un Vēra Rulliņa. Kopā darbojas koklētāji A.
Pommera vadībā; kokles Bredfordas vanadžu dāvana.
1957. gadā dibināta bērnu deju kopa Saktiņa. Pēdējos gados
arī saktiešu ģimenes savus pēctečus var iesaistīt šai deju kopā,
kuŗā jau 12 dalībnieku — 4 zēni un 8 meitenes. Kopu vada Ilona
Uzkale, mūziķis Reinis Gabaliņš.
1950. gadā Līdsas nodaļa nodibināja dejas kopu Kamoliņš.
1972. gada beigās tai 25 dalībnieki, 11 puiši un 14 meitas, no
tiem 7 vanagi un 7 vanadzes. Kopu vada Ilga Mieriņa, dejas iestudē
Jānis Šmits, mūziķis Egons Andersons. Kopas dalībnieces koklē
„Dziesmu rotā” A. Pommera vadībā.
1958. gadā Līdsas latviešu skolā dibināta bērnu deju kopa
Auseklītis. 1972. gadā tai 24 dalībnieki, 12 zēni un 12 meitenes.
Kopu vada Rita Jefimova un Jānis Šmits. Arī šeit jau dejo otra
paaudze.
1961. gadā Korbijas nodaļā dibināta deju kopa Pērkonītis. 1972.
gadā tai 26 dalībnieki, 13 puiši un 13 meitas. Kopu vada Laima
Zaķe ar palīdzi Anitu Strausi un mūziķi Jāni Zaķi. Ilggadējais
kopas vadītājs V. Grigulis to 1972. gadā nodeva savu audzēkņu
vadībā.
1967. gadā Koventrijas nodaļā ar pārtraukumiem darbojās
deju kopa Ritenītis. 1972. gadā tai 8 dalībnieki, 4 puiši un 4 mei
tas. Kopu vada Emīls Alksnītis, mūziķis M. Pulkstens.
1968. gadā Londonas nodaļas deju kopā Pastarnieki izveidojās
Metieniņš. 1972. gada beigās tai 23 dalībnieki. 10 puiši un 13
meitas. Kopu vada Ilga Millere ar palīgu Juri Uijertu, pianiste
Irēne Paula.
1969. gadā Birminghamas nodaļā darbojās bērnu pulciņš, no
kuŗa izveidoja deju kopu Sienāzītis; tie sirsnīgi nodevušies arī kok
lēšanai. Kopā 9 dalībnieki, 4 zēni un 5 meitenes Zentas Blezūras
vadībā ar mūziķi Anitu Kanaili.
1970. gadā Londonas latviešu skolā izveidojās tautas deju
grupa Mazo metieniņš. Tai ir 10 dalībnieki, 6 zēni un 4 meitenes.
Kopu vada Margareta Putce, pianiste Irēne Paula.
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1971. gadā Halifaksas nodaļā nodibināta tautas deju kopa
Sprīdītis ar 17 dalībniekiem — 8 puiši un 9 meitas, no tiem 7 puiši
un 9 meitas DVF biedri veicinātāji. Dalībnieki rāda veiksmi arī
koklēšanā. Kopu vada Austra Račicka ar palīgu Kazimiru Račicki,
mūziķis Reinis Gabaliņš.
1972. gadā, pošoties 3. Eiropas latviešu dziesmu svētkiem,
Halifaksā izveidoja mazo Sprīdīti ar 6 dalībniekiem, 3 zēni un 3
meitenes Austras Račickas vadībā, mūziķis Reinis Gabaliņš.
Deju kopu darbs norit nedēļu nogalēs, regulārās sanāksmēs. Tiem
pašiem arī sava administrācija. Repertuārā 59 mūsu tautasdejas,
vai zināmu latviešu autoru jaundarbi. Bērniem māca arī rotaļas.
Dejas iestudē galvenokārt pēc J. Rinkas un J. Oša, kā arī J.
Stumbra deju publicējumiem vai atmiņā saglabātā. Bērniem iz
manto arī V. Rulliņas publicējumu „Soli pa solim”.
Kamoliņa, Sienāzīša, Sprīdīša un Auseklīša dalībnieki uzrādī
juši teicamu veiksmi koklēšanā A. Pommera vadībā. Bet Metieniņa,
Pērkonīša, Saktas un Ritenīša dejotāji ar savām balsīm kuplina
latviešu koŗus.
Dažādās DVF un citās latviešu tradicionālās sanāksmēs, svinībās
vai svētkos deju kopas sniedz priekšnesumus, tā pašiem ieaugot
mūsu tautas tradicijās un manāmi ietekmējot latviešu centros sa
biedrisko rosmi.
Jāņi svinēti vairākkārt Almelijā, Šiplejā, Korbijā, Koventrijas
Mūsmājās, Rovfantā ar deju kopu priekšnesumiem. Dziesmu-deju
spēlēm izmantoti folkloras temati, kā: Jāņu vakars latviešu sētā,
Lieldienas, Ķekatas, Mārtiņi, Metenis un citi. Ar mūsu tautas deju
vairākkārt iepazīstināta pašu un citas tautas arī starptautiskos
festivālos. Mūsu deju kopas dejojušas Anglijā, Īrijā, Skotijā, Vāci
jā, Zviedrijā, Sicīlijā, Francijā, Holandē, Kanadā. Dejas demonstrē
tas televīziju pārraidījumos Anglijā un Francijā, vairākkārt arī
filmētas.
V. Rulliņa darbojusies par lektori un praktisko nodarbību vadī
tāju DVF, LNPL un JKS atbalstā rīkotos jauno audzinātāju,
jauniešu un bērnu deju kursos un apmācībās, kā arī bērnu vasaras
kolonijā Almelijā.
Grāmatu klubu darbība
Viena no tām īpatām parādībām, kuŗa ir raksturīga tikai DV
organizācijai Anglijā, ir grāmatu klubi. Savā turpat 10 gadu ilgajā
darbības posmā tie centušies saistīt cilvēkus ar literārām interesēm
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— no rakstnieka līdz lasītājam. Piemērojoties vietējiem apstāk
ļiem, tas vairāk vai mazāk arī izdevies. Tā grāmatu klubu dalīb
nieku vidū pārsvarā sastopami ļaudis, kuŗus interesē ne tikvien
pati grāmata, bet kuŗi vēlas arī iepazīties ar autoru, viņa dzīves
uztveri un darbu tapšanu.
Praktiski grāmatu klubu darbība izvērtās šā: grupa cilvēku ar
literārām interesēm vienojās aplikt sevi ar vienreizēju nodevu
gadā, par iegūto naudu iegādāt un lasīt latviešu autoru darbus.
Tā jaunākie latviešu izdevumi bez lielas kavēšanās nokļūst pie
lasītāja, jo grāmatu klubi var „atļauties” iegādāties arī pašus dār
gākos izdevumus. Pēc grāmatu galdu vadītāju informācijas, tas
nebūt nenozīmē, ka grāmatu klubu dalībnieki vērtīgus izdevumus
neiegādātos arī vēlāk. Rotācijas kārtībā panāk to, ka katrs grāmatu
kluba dalībnieks iegādāto grāmatu noteikti saņem lasīšanai un
tikai pēc tam tā tiek izņemta no cirkulācijas.
Anglijā pie DVF nodaļām darbojas četri grāmatu klubi—DVF
Birminghamas, DVF Volverhamptonas, Lesteras latviešu grāmatu
klubs DVF Lesteras nodaļā un Notinghamas latviešu grāmatu klubs
DVF Notinghamas nodaļā.
DVF Birminghamas nod. grāmatu klubs nodibinājās 1964. g.
21. novembrī. „Cross Guns” telpās notika interesentu sanāksme; to
vidū bija rakstnieks Ed. Salna, kuŗu varam uzskatīt par šīs idejas
ierosinātāju vismaz Notinghamā un Birminghamā. Šinī sanāksmē
par DVF Birminghamas nod. grāmatu kluba vadītāju ievēlēja
Jāni Rolavu, kuŗš klubu vada vēl tagad.
Laika tecējumā kādreiz šis grāmatu klubs apvienojis 28 dalīb
niekus, bet pašreiz nostabilizējies uz 18. Līdzšinējā darbības laikā
iegādātas 160 grāmatas, kuŗas pēc izlasīšanas ievietotas DVF
Birminghamas nod. bibliotēkā. Rīkoti 2 literāri sarīkojumi: Zie
meļnieka vakars ar Ed. Salnas referātu un Literārs vakars ar Lat
viešu grāmatu kluba viesošanos no Notinghamas.
DVF Volverhamptonas nodaļas grāmatu klubs dibināts 1965.
g. janvārī, kaut gan vairāki tā dalībnieki šo ideju „auklējuši” kopš
DV nodaļas dibināšanas sākuma. Grāmatu kluba dibināšanu uzdots
izdarīt DV nod. valdei. Pēc neilga darbības posma izpaudusies
neapmierinātība: grāmatu kluba dalībnieki vēlējušies darboties pat
stāvīgi. Tā 1966. g. ievēlēta atsevišķa grāmatu kluba vadība —
par vadītāju ievēlot V. Tiltabrenci un kasieri A. Zepu, kas DVF
Volverhamptonas grāmatu klubu vada vēl tagad. Savā darbības
laikā grāmatu klubs izdevis apkārtrakstus — līdz šim iznācis 21.
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Kluba noteikumi paredz, ka katrs lasītājs var grāmatu paturēt 14
dienas, un šo kārtību strikti ievēro. Grāmatu kluba vadība laiku
pa laikam rīkojusi dalībnieku sanāksmes, bet tās nav guvušas
atsaucību, tāpat literāriem sarīkojumiem rīkotājiem nācies piemak
sāt. Pašreiz šim grāmatu klubam ir 25 dalībnieki, tas savā darbības
laikā iegādājies 250 grāmatas, 10 saņemot kā dāvinājumu. Visas
izlasītās grāmatas novietotas DVF Volverhamptonas nodaļas bib
liotēkā, tā dodot vērtīgu papildinājumu nodaļas grāmatu krātuvei.
Lesteras latviešu grāmatu klubs DVF Lesteras nodaļā iniciātoru
ierosmē nodibinājās 1965. g. 1. aprīlī. Darbības sākumā tam
bijuši 22 dalībnieki, kuŗu skaits laika tecējumā nostabilizējies uz
17. Līdz 1972. gadam grāmatu kluba vadība par dalībnieku mak
sām iegādājusies 120 latviešu grāmatu, kuŗām pieskaitāmas lab
vēļu 25 ziedotās. Grāmatu apmaiņa notiek katru nedēļu Igauņu
klubā. To lasīšanas laiks nav ierobežots.

Par sekmīgu darbību 1970. g. Līdsas nodaļa saņēma DVF „Maj. A. Alksnīša ceļojošo kausu”. Uzņēmumā nod. vadība un viesi 1971. g. martā: sēž no
kr. — valdes loc. J. Lērums, nod. valdes pr-dis J. Pētersons, DV goda pr-ks
plkv. V. Janums, vanadžu kopas vad. A. Krieviņa; aizmugurē no labās —
DVF valdes un nod. valdes loc. R. Pureniņš, 5. — DVF revīzijas kam
pr-dis S. Lindiņš un līdzās kapt. J. Rulliņš.
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Pēc grāmatu izlasīšanas kluba dalībnieki tās savā starpā izlozē.
Lesteras latviešu grāmatu klubs visvairāk iegādājies tikai jaunākos
latviešu autoru oriģināldarbus.
Latviešu grāmatu klubs Notinghamā nodibinājās 1963. g. 15.
oktobrī un visu savu darbības laiku pastāvējis DVF Notinghamas
nodaļā. Sākumā dalībnieku skaits bija tikai 11 un „malā” stāvētāji
apšaubīja darbības iespēju. Kluba vadībā ievēlēja A. Veicheli, K.
Ozolu un A. Reinhardu. Latviešu grāmatu klubs savā kopībā
iesaistījis 30 dalībnieku un līdz šim iegādājies lasīšanai 314 grā
matu — latviešu autoru darbus, tulkojumus un pat dažas grāma
tas angļu valodā. Tās pēc izlasīšanas nodod DV nodaļas bibliotēkā.
Latviešu grāmatu klubu Notinghamā pašreiz vada A. Veichelis ar
K. Eglīti - Bērziņu un K. Ozolu. Jau darbības sākumā kādās angļu
sabiedriskajās telpās, vēlāk DV klubā, grāmatu kluba vadība rīko
jusi vairākus literārus sarīkojumus. Tā Latviešu grāmatu klubā
Notinghamā viesojušies visi Anglijā dzīvojošie latviešu rakstnieki
un literāti — P. Aigars, G. Janovskis, (kluba goda biedrs), V.
Sniķere, M. Ausala, G. Zariņš, Ed. Salna, Sk. Eberšteine, redak
tori J. Andrups, A. Liepiņa un J. Pētersons.
Ar DVF kultūras daļas atsaucību un starpniecību bijis iespējams
rīkot literārus vakarus A. Apsem no Francijas, V. Lesiņam no
Vācijas un Fr. Dziesmam no Zviedrijas. Sākot ar 1970. g. decem
bri, izdots rakstu krājums Latviešu grāmatu klubs rotētā technikā
50 eksemplāros, kuŗam iznākuši 7 numuri. Tie veltīti atsevišķiem
latviešu rakstniekiem vai literāriem notikumiem, satura veidošanā
un sakārtošanā darbojas A. Veichelis, K. Eglīte - Bērziņa, V. Plūsis un V. Mellakauls. Latviešu rakstnieki, lai kur tie arī atrastos,
bijuši ļoti atsaucīgi materiālu devēji, neprasot parasto honorāru.
Latviešu grāmatu klubs noorganizējis divas DVF grāmatu klubu
sanāksmes Notinghamā ar kuplu dalībnieku skaitu. Savā darbības
laikā tas Notinghamas latviešu trimdinieku saimē ieguvis krietnu
labvēļu pulku, kas ar atsaucīgiem ziedojumiem pavēris iespēju
rīkot vairākus literārus sarīkojumus gadā. DV nodaļas vadība
aizvien atvēlējusi savas kluba telpas bez atlīdzības.
Grāmatu klubu darbību visai atzinīgi novērtēja Dr. O. Lūsis,
savā uzrunā Draudzīgā aicinājuma atceres sarīkojumā Noting
hamā liecinot, ka trimdas dzīvē bieži tiek aizmirsts vienkāršais
tautietis, bet tas ir tas ķieģelis, ar ko gribam celt mūsu trimdas
māju — mūsu nākotni. Tādēļ svētīgu darbu veic tās nelielās kul
tūras darbinieku grupas, kas darbojas tieši pašu trimdinieku saimē,
iesaistot daudz malā stāvētāju.
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DVF sports
Nozīmīgus sniegumus rādījuši Anglijas DVF sportisti, kas sāka
darboties pie rosīgākām nodaļām un kopām pēc organizācijas no
dibināšanās. Sākumā darbojās laika kavēšanas nolūkā, vēlāk sporta
nodarbībās izpaudās vēlēšanās darboties DVF organizācijas un
Latvijas vārda propagandai. Šai sakarībā izcilus sniegumus rādī
juši DVF basketbolisti, izcīnīdami divas reizes Londonas meistara
nosaukumu. DVF meistarvienība piedalījusies piecās ārzemju tur
nejās, gūstot ievērojamas sekmes spēlēs ar pazīstamiem vācu, fran
ču, beļģu un amerikāņu armijas sporta klubiem.
Viens no visaktīvākajiem sporta organizētājiem Anglijā bija
ilggadējais DVF valdes loceklis Ansis Mauriņš, kas bija arī Lat
viešu sporta pārvaldes Lielbritanijā vadītājs.
DVF sportisti startējuši arī vieglatlētikas un smagatlētikas sa
censībās. Tā angļu sporta dzīvē vārdu savu sniegumu dēļ ieguvuši
Donkasteras nodaļas biedri E. Vainovskis veseŗa mešanā un A.
Freimanis svaru celšanā, izcīnot trīs gadus „Britains best allround” titulu. Kopš 1959. gada A. Freimanis vada DVF sporta
dzīvi un vairākus gadus ir DVF valdes loceklis.
Labus panākumus guvuši gaŗo distanču soļotājs un Birminghamas nodaļas biedrs K. Āboliņš un no Londonas nodaļas A. Nikazis,
kuŗam pieder latviešu trimdas rekords veseŗa mešanā.

DVF Ziemeļanglijas novada m/s volejbolā Bredfordā 1962. gada 8. jūlijā.
Sacensību dalībnieku vidū DVF sporta nozares vadītājs A. Freimanis.
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Daļai sportistu izceļojot un laika tecējumā novecojot, sešdesmito
gadu sākumā sporta dzīve Anglijā ievirzījās citā gultnē. Aktīvie
sportisti, kļūstot vecāki, sāka pievērsties mierīgākiem sporta vei
diem: novusam, šautriņu mešanai un šaušanas sportam. Tas bija
sākums lielākiem DVF sporta sarīkojumiem, kā DV dienu sa
censībām, šaušanas meistarsacīkstēm, sporta svētkiem un volej
bola kausa izcīņām.

4. DV dienu, kas Līdsā notika 1965. g. 9./10. oktobrī, nobeigumā sporta
sacensību uzarētājiem balvas pasniedza DVF valdes pr-dis L. Rumba. Uzņē
mumā uzvarētāju vienības volejbolā Bangas pārstāvis P. Bērziņš ar iegūto
kausu. Labajā pusē kultūras d. un sporta vad. A. Freimanis.

Informācijas darbs
Viens no svarīgākiem uzdevumiem tautas daļai, kam laimējies
izkļūt brīvajā pasaulē, bija informēt rietumu tautas par savu zemi
pie Baltijas jūras, par tās traģisko likteni, par mūsu tautai varmā
cīgi uzspiesto komunisma režīmu, okupantu sistemātisko latviešu
tautas iznīcināšanas politiku un mūsu centieniem Latvijas neatka
rības un tautas pašnoteikšanās tiesību atgūšanā. Šo uzdevumu veik
šanā DVF saskata latviešu leģionāru cīņu turpinājumu, tādēļ veltī
informācijas darbam daudz pūļu un līdzekļu.
163

164

DVF 5. sporta svētku Mansfīldā 1966. g. 23 aprīlī dalībnieku kopgrupa: priekšā no kr. Mansfīldas nod. valdes
loc. K. Birznieks, A. Pulers, A. Dumpis. Pie balvām sēž DVF kultūras daļas un sporta vad. A. Freimanis.

8. DV dienu volejbolisti 1969. gada 13. septembrī Halifaksā. Piedalījās
Koventrijas, Lesteras, Bredfordas un Hadsrsfīldas vienības.

Organizācijas pirmajos gados informācijas darbam bija vairāk
gadījuma raksturs. Tikai DVF delegātu sapulcē 1954. gada martā
lēma iedzīvināt un rosināt informācijas darbu, aicinot ikvienu
nodaļu izveidot savu informācijas nozari. Ar to bija likts pamats
kārtējam informācijas darbam toreizējās 22 nodaļās. Tālākā dar
bība atkarājās no pašu iniciātīvas un uzņēmības, zemes valdei
dodot norādījumus un atbalstu atsevišķām akcijām.
DVF informācijas daļas vadītājs tai laikā bija Jānis Frišvalds.
Viņa nopelns ir informācijas darba izveidošana un saskaņošana,
liekot pamatus turpmākam darbam, kas vēl stipri arī tagad. Sāku
mā nešķiŗoja informācijas darbu ārējā un iekšējā. Vēlāk radās
vajadzība to darīt, jo katrs informācijas veids prasa citu pieeju
un citu izpausmes veidu. Informācijas darbā iesaistījās par kon
sultantu Alfons Liepiņš, kas, sākot ar 1957. gadu, rediģēja DVF
preses biļetenu angļu valodā. Pavisam iznāca 27 biļeteni. Kad
1963. gadā A. Liepiņu ievēlēja DVF valdē, viņš uzņēmās infor
mācijas ārējās daļas vadību, Jānim Frišvaldam paturot iekšē
jo informāciju. Kopš tā laika informācijas nozari vada 2 valdes
locekļi. Sadarbība abu nozaŗu starpā ir ļoti cieša un saskaņota.
Tas jo sevišķi izpaužas informācijas darbinieku sanāksmju organi
zēšanā, kas kopš 1961. gada ir kārtēja ik gada pulcēšanās vienā
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vai otrā DVF nodaļas mītnē. Ierosinājumu tam deva 1955. gada
26. jūnijā Latviešu mājā Almelijā noorganizētā sanāksme, kuŗā
piedalījās arī DVF goda priekšs. sūtnis K. Zariņš. Bez DVF infor
mācijas darbiniekiem tur piedalījās arī LNPL informācijas noza
res vad. J. Andrups. Kārtēji informācijas darbiniekus sāka pulcēt
tomēr tikai sākot ar 1961. gadu.
Informācijas darbinieku sanāksmes turpinās divi dienas, sada
lot darbu starp ārējo un iekšējo informāciju. Par aktuāliem polī
tiskiem un nacionāliem jautājumiem aicina referēt mūsu polītis
kos un sabiedriskos darbiniekus; sanāksmē apskata arī praktiskas
dabas jautājumus, piem., biļetena izdošanu, ziņojumus u.t.t. Kā re
ferenti sanāksmēs piedalījušies DV goda priekšnieks plkv. V. Janums, DV priekšnieks V. Hāzners, Rietumvācijas DV valdes priekš
sēdis J. Cīrulis un ārējās informācijas nozares vadītājs J. Leitītis;
vairākkārt referējis LAK EC priekšsēdis P. Reinhards; par LNPL
darbību referējis prezidija priekšsēdis A. Abakuks; referātus nola
sījuši paši informācijas darbinieki — J. Rolavs, M. Ausala, A.
Liepiņa, A. Veichelis un dzejnieks Pēteris Aigars. Informācijas
darbinieku sanāksmē 1972. gada 29./30. aprīlī referēja Latviešu
ziņu biļetena angļu valodā redaktors J. Pētersons. Atsevišķos gadī
jumos sanāksmēs piedalījušies arī angļu referenti — žurnālists
un Britu līgas Eiropas brīvībai priekšsēdis Džons Grēms (Graham)
un Halifaksas laikraksta redaktors. Sanāksmēm pieslēdzas kāds sa
rīkojums ar pārrunām par aktuāliem jautājumiem. Kopīgi pār
spriežot dažādas informācijas darba problēmas un meklējot tām
atrisinājumus, darbinieki nenoliedzami no šīm sanāksmēm iegūst
daudz vēlākā darbā noderīga. Uz informācijas darbinieku sanāk
smēm aicināti visu nodaļu un kopu informācijas darbinieki, DV
CV informācijas vadītāji, LNPL informācijas nozares vadītājs,
laikrakstu un biļetenu redaktori, Eiropas latviešu jaunatnes apvie
nības Anglijas nodaļas pārstāvji un referenti. Labi noorganizētā
sanāksmē piedalās apm. 30 - 35 personas.
Iekšējās informācijas darba laukā ietelp DVF nodaļu biļeteni,
apkārtraksti, informācijas presei, darbības pārskati DV CV, filmu
sagāde un izrāžu noorganizēšana, DVF darbības dokumentēšana
fotouzņēmumos un rakstos, tekstu sagatavošana raidījumiem uz
Latviju ar Brīvās latviešu balss un Madrides raidītāja starpniecību
u. c. Kopš 1971. g. iekšējās informācijas daļa sākusi sagatavot ska
ņu lentes Neredzīgo kopas bibliotēkai. Nodotas jau vairākas lentes
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DVF informācijas darbinieku 1963. g. 23./24. februāŗa
sanāk smes Notinghamā dalībnieku grupa: 1. r. no kr. — ID ref.
A. Liepiņš, ID vad. J. Frišvalds, referenti redaktori M. Ausala, P. Aigars, A. Liepiņa, Londonas nod. IN vad. M. A. Zariņa,
Koventrijas nod. sek. E. Kalniņa; 2. r. no kr. — Bredfordas nod. IN vad. K. Bērziņš, Dārlejmūras kopas pilnv. A. Kle
peris, DVF jaunatnes d. vad. J. Miezītis, Bedfordas nod. darb. V. Ranka, LNPL pr-ža v. un IN vad. J. Ranka, Bedfordas
nod. IN vad. S. Zīra, Birminghamas nod. IN vad.J.Rolavs, Donkasteras nod. valdes loc. J. Kalniņš un V. Mellakauls;
aizmugurē no kr. — Derbijas nod. IN vad. L. Ceriņš, G. Tamsons, Boltonas nod. IN vad. J. Vītols, P. Tamsons, Halifaksas
nod. IN vad. E. Miķelsons, Pīterborovas nod. IN vad. A. Grigulis, Līdsas nod. IN vad. R. Priede, Mančestras nod. IN
vad. G. Mansons, Halifaksas nod. valdes loc. E. Liepiņš, Notinghamas nod. valdes pr-dis J. Melderis un Donkasteras nod.
IN vad. A. Freimanis.

ar Gunara Janovska un Eduarda Salnas darbiem, pašu autoru un
Birutas Zariņas ierunāti.
DVF apkārtrakstus izdod kārtēji pēc valdes sēdēm; tajos ievieto
svarīgākos valdes lēmumus un atzinumus, kā arī daļu vadītāju
ziņojumus un norādījumus nodaļām un kopām. Līdz 1972. gada
jūlijam izdoti 254 apkārtraksti.
Lai varētu pilnīgāk un ātrāk informēt biedrus par notikumiem
nodaļās, nodaļas atsevišķi vai vairākas kopā izdod biļetenus.
1972. gadā iznāca šādi biļeteni: „Ziņotājs” — DVF Ziemeļangli
jas novada izdevums, kas iznāk jau 16 gadu reizi mēnesī 460
eksemplāros; atbildīgais redaktors G. Tamsons; „Vēstnesis” —
DVF Anglijas Ziemeļrietumu novada nodaļu izdevums, iznāk jau
10 gadu 6 reizes gadā 175 eksemplāros, atbildīgais redaktors J.
Vītols; „Mūsu Balss” — DVF Česterfīldas, Derbijas, Lesteres un
Notinghamas nodaļu izdevums, iznāk jau 9. gadu 10 reizes gadā
400 eksemplāros; atbildīgais redaktors O. Mierīgs; Birminghamas
nodaļas biļetens — iznāk 1 - 2 reizes gadā. Nodaļu apkārtrakstus
izdod Londonas, Korbijas un Koventrijas nodaļas.
Lai iepazīstinātu visu latviešu saimi ar DVF darbību un atse
višķo nodaļas rosībām, informācijas daļa rūpējas par rakstu ievie
tošanu latviešu presē — Londonas Avīzē, Latvijā Vācijā, Latvijā
Amerikā, Daugavas Vanagu Mēnešrakstā un palaikam arī Austrā
lijas Latvietī un Laikā.
Daudz pūļu veltīts DVF darbības dokumentēšanai. Ir sakārtoti
jau vairāki albumi ar fotografijām, kas atspoguļo DVF dažādās
darbības izpausmes, sanāksmes, salidojumus un arī saimnieciskos
pasākumus.
Ļoti plašs ir ārējās informācijas darba lauks. Tajā ietelp sakaru
uzņemšana un uzturēšana ar britu un citu tautu presi, rakstu un
lasītāju vēstuļu publicēšana britu laikrakstos, dažādu informācijas
materiālu sagatavošana un izplatīšana, pretkomūnistisko demon
strāciju organizēšana, referātu sagatavošana angļu sabiedrībai, pie
dalīšanās starptautiskās izstādēs, dažādās pretkomūnistiskās orga
nizācijās un citi līdzīgi uzdevumi.
Sakaru uzņemšana ar britu presi prasa lielu pacietību, diplo
mātiju un taktu. Ja arī ne vienmēr var panākt kāda raksta ievie
tošanu, tad pieredze tomēr rāda, ka laikrakstu līdzstrādnieki iz
manto mūsu sniegto informāciju saviem komentāriem.
Jau vieglāk ir panākt lasītāju vēstuļu ievietošanu, ja temats ir
aktuāls. Lielie, t.s. nacionālie laikraksti ir atturīgi polītiska satura
168

vēstuļu ievietošanā, bet provinces un vietējie laikraksti šai ziņā lab
vēlīgāki. Vēstuļu rakstītāju vidū ar izcilām sekmēm publicēšanā
minams informācijas daļas referents J. Rolavs, kuŗa dažādos angļu
un īru preses izdevumos publicētās vēstules jau sniedzas simtos.
Ar atzinību novērtējams J. Rolava sagatavotais „padomnieks vēs
tuļu rakstīšanā” angļu valodā, kas norāda, kā atbildēt uz vēstu
lēm, kas skaŗ mūsu nacionālos jautājumus un komūnisma polītiku.
Šo „padomnieku” J. Rolavs sagatavo atsevišķos pielikumos DVF
valdes apkārtrakstam.
Kad DVF preses biļetenu angļu valodā vairs neizdeva, DVF
piedalījās „DV Report” izdošanā, ko uzsāka DV CV. Dažādu ap
stākļu dēļ arī šis izdevums apstājās. Kopš 1970. gada maija DVF
piedalās kopā ar LNPL latviešu ziņu biļetena angļu valodā izdoša
nā kā „Latvian News Agency” ziņas reizi mēnesī pie Brīvās čechu
aģentūras FCI ziņu biļetena. Latviešu ziņas izgatavo redakcijas
kollēģija, ko vada LAK EC priekšsēdis P. Reinhards un piedalās
arī DVF informācijas daļas pārstāvis. Biļetenā ievieto ziņas par
notikumiem Latvijā un trimdas latviešu saimē.
Plašs darba lauks paveŗas informācijai ar priekšlasījumu un
pārrunu starpniecību. Referātus par nacionāliem, kultūras un
mākslas jautājumiem dažādās angļu sabiedrībās un organizācijās
lasījuši vairāki DVF informācijas darbinieki kā arī citi vanagi un
vanadzes.
Informācijas daļa rūpējas arī par latviešu grāmatu ievietošanu
angļu bibliotēkās, sevišķu vērību pievēršot latviešu autoru darbiem
angļu valodā par politiskiem jautājumiem.
Uzskatāmi savu pretestību komūnisma idejām DVF apliecinājis
ar demonstrāciju organizēšanu padomju valstsvīru viesošanās gadī
jumos Anglijā. Ļoti plašas demonstrācijas notika Londonā un
Notinghamā 1956. gadā, kad Anglijā ieradās Chruščovs un Bul
gaņins. Tāpat iespaidīgas demonstrācijas notika Kosīginam vieso
joties Anglijā 1968. gadā, kad atsavināja Latvijas zeltu. Šai sakarā
DVF iesniedza britu valdībai memorandu - protestu.
Demonstrācijas saistītas ar plakātiem un skrejlapām, kuŗu saga
tavošanā vanagi aktīvi piedalījušies, tāpat šo plakātu nešanā un
skrejlapu dalīšanā. Ļoti iespaidīgas izvērtās demonstrācijas pret
sarkanarmijas deju un dziesmu ansambļu viesošanos Anglijā. 1971.
gadā demontrācijas pret Ķijevas deju ansambli bija tik sekmīgas,
ka šo viesizrāžu organizētājs bija spiests bankrotēt. Šajās demon
strācijās vienoti piedalījās visas padomju režīma apspiestās tautas,
ieskaitot žīdus.
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Cīņa pret kopīgo ienaidnieku — tautu brīvības iznīcinātāju
saista DVF ar citām pretkomūnistiskām organizācijām. Cieša sa
darbība izveidojusies ar Britu līgu Eiropas brīvībai, kuŗā DVF
pārstāv Tālivaldis Zariņš, bet attiecīgo komiteju Bredfordā vada
DVF ārējās informācijas daļas vadītājs Gunārs Tamsons. DVF
atbalsta Britu līgu materiāli un morāli un aktīvi piedalās Apspiesto
tautu nedēļas organizēšanā.
Pēdējā laikā zināma sadarbība izveidojusies arī ar „European
Liaison Group”, kuŗā kā latviešu pārstāvji darboja LNPL prezidija
priekšsēdis A. Abakuks, LAK EC priekšsēdis P. Reinhards un
DVF iekšējās informācijas daļas vadītāja A. Liepiņa. „Sadarbības
grupa” ir vairākkārt sagatavojusi demonstrācijām skrejlapas, kuŗu
izdalīšanā piedalījušies arī DVF biedri. DVF bija pārstāvēts arī
grupas rīkotajā pieņemšanā britu polītiķiem parlamenta Lordu
namā 1972. gada februārī.
Skats nākotnē
Jau 1953. gadā DVF Halifaksas nodaļas darbinieks A. Dzītars,
tiekoties ar DVF valdes locekļiem, pasvītroja nepieciešamību vairāk
uzmanības veltīt jaunatnei. Šo domu uztvēra toreizējais DVF valdes
priekšēdis A. Alksnītis un pieminēja savā runā Halifaksas nodaļas
sarīkojumā tai pašā gadā. Gadu vēlāk par to runāja valdes priekš
sēža vietnieks A. Mauriņš. Ierosinājumu sāka īstenot 1956. gadā,
kad marta delegātu sapulcē ievēlēja A. Dzītaru DVF valdē, kur
viņam uzticēja jaunatnes daļas vadību. Toreizējie DVF darbinieki
vēl bija gados jauni, un jautājums par jauniešu iesaistīšanu vanagu
rindās vēl nebija aktuāls. Tomēr doma par jaunās maiņas sagata
vošanu jau bija pārrunāta, mēģinot noskaidrot, kādā veidā vislabāk
būtu ar jauno paaudzi uzņemt sakarus.
Tai pašā laikā — 1956. gadā Anglijā nodibinājās Eiropas lat
viešu jaunatnes apvienības (ELJA) Anglijas nodaļa. Tā kā tā
bija pašu jauiešu organizācija, jaunieši arī tai lielākā skaitā pievie
nojās. Šādos apstākļos mēģināt izveidot vēl otru jauniešu organi
zāciju vai vismaz kādu jauniešu „nozari” DVF bija ļoti grūti. A.
Dzītars ar laiku izveidoja Pirmo jaunatnes prezidiju, kuŗa locekļi
nāca no jaunatnes vidus. Prezidijā darbojās brāļi Tamsoni no No
tinghamas, Z. Pētersons no Bredfordas un O. Lediņš no Londonas,
kas bija arī aktīvs ELJAs darbinieks. Nodibinājās ciešāka sadar
bība jaunatnes daļas un ELJAs starpā. Bija padomā rīkot kādus
kopīgus sarīkojumus, kas tomēr nereālizējās līdzekļu trūkuma
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DVF Saules novada valde 1970. gadā. No kreisās pirmā rindā: P. Rūtiņš —
informātors (Mančestras nod.), E. Dīriķis — valdes pr-dis (Stokportas n.),
māc. A. Putce — valdes pr-ža vietnieks (Mančestra), J. Krivonosovs —
sekretārs (Boltona). Stāv: K. Podiņš (Prestonas n.), V. Trēziņš (Ročdēlas n.).

dēļ. Kopīgi izstrādāja darbības noteikumus, kuŗos minēja, ka DV
jaunatnei vajadzētu iesaistīties arī ELJA. Par šo domu uzskati
dalījās, lai gan visi bija vienis prātis, ka jaunatnes darbība jāveido
kopīgi.
Pati jaunatne sākumā nebija sevišķi atsaucīga, bet vēlāk, izvei
dojoties pašdarbībai, atsaucība kļuva dzīvāka, un kad 1957. gada
Jāņos Latviešu mājā Almelijā sasauca pirmo DV jaunatnes sanāk
smi, tā bija ļoti kupli apmeklēta. Šo sanāksmi uzrunāja sūtnis K.
Zariņš, un tajā pārrunāja jaunatnes darbu.
Jaunatnes organizēšana un iesaistīšana latviešu sabiedrībā bija
arī LAK EC 1956. gada maija sēdes darba plānā. Sēdē pieaicināja
A. Dzītaru. 1958. gadā Dzītars piedalījās ELJAs Anglijas nodaļas
sanāksmē. Viņš arī ierunāja ziņojumu par jaunatnes darbu Anglijā
Amerikas balss radio raidījumam uz Latviju. Darba apstākļu dēļ
Dzītaram bija jaunatnes daļas vadība jāpārtrauc, un to uz vienu
gadu uzņēmās vanadžu daļas vadītāja M. Ķeņģe. 1959. gadā
jaunatnes daļas vadību pārnēma J. Miezītis, bet 1966. gada rudenī
— L. Ceriņš.
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Darbība
DVF jaunatnes darbs Anglijā ritējis DV organizācijas mērķu un
ideju garā, lai sagatavotu jauno paaudzi organizācijas darba turpi
nāšanai. Jaunatnes darba organizātorisko daļu veic DVF valde,
bet praktisko jauniešu apzināšanu, iesaistīšanu un darbību noda
ļās — izkārto un vada nodaļu izraudzīti jaunatnes vadītāji.
Par jauniešiem uzskata tos, kas ir vecumā starp 13 un 18 gadiem;
jaunākie, līdz 13 gadiem, apmeklē latviešu skolas un padoti skolo
tāju audzināšanai ar attiecīgo mācību programmu; vecākie — pāri
18 gadiem, iestājas ELJA un DVF saimē kā pilntiesīgi biedri.
Vietās, kur jauniešu skaits bija lielāks, nodibināja vanadzēnu
kopas. Tādas darbojās 6 nodaļās — Līdsā, Česterfīldā, Stokportā,
Koventrijā, Korbijā un Lesterē. Citās vietās — Notinghamā, Hali
faksā un Karlailā darbojās jaunatnes pulciņi. Vanadzēnu kopās
uzņēma katru jaunieti, kas vēlējās darboties DV saimes garā un
piedalīties nodaļu resp. kopu sabiedriskā darbā.
Jauniešu pulciņi noorganizēja tautas deju apmācības un tieši šai
virzienā uzrādījuši teicamas sekmes.
Kā vērojumi rāda, pēdējos gados DVF saimes rindās iesaistījies
ievērojams skaits jaunās paaudzes pārstāvju. Nodaļās 1968. gadā
uzņemti 25 jaunekļi un 24 jaunietes. 1971. gadā starp DVF bied
riem bija jau 43 jaunieši un 40 jaunietes vecumā starp 18 un 30
gadiem. Pašreiz vanadzēnu kopas darbību izbeigušas kā patstāvīgas
vienības, pieaugušos vanadzēnus ieskaitot DVF nodaļās kā biedrus.
Gadu gājumā DVF jaunatnes daļa izstrādājusi DV jaunatnes
darbības noteikumus, organizējusi vanadzēnu kopas, vanadzēnu
vadītāju kursus, jaunatnes darbinieku kursus (5 posmus), vanadzēnu
sāgaitas un pāri par 14 gadu veco jauniešu nodarbības. Izkārtotas
DV CV rakstu darbu sacensības jauniešiem un jaunatnes darbu
(gleznu, zīmējumu, rokdarbu, u.t.t.) skates DV dienu laikā. Ļoti
apsveicama ir pēdējos gados sāktā Anglijas un Vācijas DV saimju
jauniešu apmaiņa, sūtot vienas valsts latviešu jauniešus ciemos pie
otras zemes jauniešiem sagaitu vai kādā citā gadījumā. Ceļa izde
vumus sedz tā zemes valde, kas jaunieti sūta, bet uzturēšanās izde
vumus — tā, kas to uzņem.
Bez tiešās jaunatnes organizēšanas, DVF atbalsta arī citu orga
nizāciju pasākumus, piem., Latviešu nacionālās padomes Lielbri
tanijā skolotāju seminārus, Bērnu vasaras kolonijas latviešu mājā
Almelijā, Rovfantā un Hotorpē, ELJAs Anglijas nodaļas kongresus
un seminārus, LNPL jaunatnes darbu sacensības (ar balvām) u.c.
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DVF Korbijas nodaļas latviešu skola nobeiguma aktā 1961. g. 3. jūnijā.

Materiāli atbalstīts arī jaunatnes koris 1971./72. gadā ar £70, daļē
ji segti ceļa izdevumi uz 2. Eiropas latviešu dziesmu svētkiem 78
jauniešiem (6 atbalstījusi jaunatnes daļa ar £68, 72 — tieši DVF
nodaļas, kopsummā ar £400).
Uz DV globālajām dienām Toronto 1971. gadā sūtīta viena
jaunā vanadze. DVF jaunatnes darbam 1968./69. gadā izdotas
£500, pēc tam ik gadu apm. £300. Šeit nav ieskaitīti prāvie līdzekļi,
ko jaunatnes darbam ziedo DVF nodaļas un kopas, materiāli atbal
stot jaunatnes sanāksmes, nodarbības un dažādus kultūras pasāku
mus. Jaunatnes daļas rīkotās sanāksmes aizvien saņem attiecīgās
nodaļas atbalstu.
Jaunatnes daļas darbībā iekļaujas arī latviešu skolu atbalsts.
Dažās vietās šīs nedēļas nogaļu latviešu skolas darbojas tikai ar
DVF nodaļu materiālo atbalstu, citur skolu uzturēšanā piedalās
arī draudzes un citas organizācijas. Pilnīgi vai daļēji DVF atbalsta
12 latviešu skolas ar apm. 240 skolēniem. Skolu un skolēnu skaits
ik gadu mazliet svārstās.
Jaunatnes darba ietvaros ietelp arī 1972. gada delegātu sapulces
lēmums par Minsteres latviešu ģimnazijas stipendijas nodibināšanu
£650 apmērā. Par pirmo šīs stipendijas saņēmēju DVF valdes
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sēdē 1972. gada 2. jūlijā izraudzīts Raimonds Pēteris Dāle; viņam
piešķirta pusstipendija £325. Stipendijas komisijā darbojas priekš
sēdis Indulis Kažociņš, locekļi: T. Lazdiņa, A. V. Ozoliņš, R. Pu
reniņš un I. Lūsis. Nozīmīgu materiālu atbalstu Latviešu ģimnazijai
dod DVF Londonas nodaļas izkārtotā loterija, piem. 1972. gadā
tā devusi £307.
DVF palīdzējis arī segt 1. latviešu jaunatnes svētku izdevumus
ar £130 piemaksu, neieskaitot vēl atsevišķo nodaļu un kopu zie
dojumus.
Saziņā ar LNPL un citām Anglijas latviešu garīgām un laicīgām
organizācijām 1967. gada 8. janvārī pārkārtoja jaunatnes darba
organizēšanu un vadību. Bija novērots zināms pagurums jaunatnes
darbā, kuŗa pārvarēšanai nolēma meklēt jaunu darbības veidu,
nodibinot LNPL jaunatnes padomi. Tās mērķis un uzdevums bija
paplašināt jaunatnes darbu — rīkojot biežāk sanāksmes un sagai
tas, izstrādājot sagaitu programmas, sagatavojot jaunatnes darbi
niekus un vadītājus un veicinot jaunatnes pašdarbību lielākajos
latviešu centros. Tātad, padome turpināja un paplašināja DVF
iesākto jaunatnes darbu. Diemžēl, nav apstiprinājies pieņēmums,
ka pārmaiņas jaunatnes darba vadībā rastu plašāku atsaucību
latviešu sabiedrībā un pulcētu lielāku jauniešu skaitu.
Padomes vadību uzticēja jaunatnes audzinātājam, skautu darbi
niekam un DVF jaunatnes daļas referentam Indulim Kažociņam,
kas sevišķu jaunatnes darbinieka un vadītāja kvalifikāciju ieguvis
attiecīgā Anglijas institūtā. Padomē darbojās LNPL pārstāve Z.
Dazkevica, DVF jaunatnes daļas vadītājs L. Ceriņš un jaunās
paaudzes pārstāvis — skolotājs Andris Mettas.
Padomes financiālo izdevumu segšanā vienojās piedalīties kopīgi
visi ieinteresētie institūti. Praktiskais darbs pierāda, ka DVF un
tā nodaļām jaunatnes darbam un latviešu skolu uzturēšanai jāsniedz
lielākais devums. Tā tas bijis pirmajos gados un ir arī tagad.
Jauniešu sagaitas
Jauniešu sagaitu nolūks ir pulcināt priekam un darbam latviešu
jaunatni. Darba programma sagatavota līdzīgi kursu programmai,
kas sniegtu jauniešiem ieskatu latviešu nacionālpolītiskos un kul
tūras jautājumos. Padomes pienākums ir pieaicināt lektorus un va
dītājus, kas iespēju robežās jauniešiem palīdzētu iepazīties ar savu
tēvu zemi un tautu, tās kultūru, politiku un dzīves ziņu. Sagaitu
vielu cenšas sagatavot veselīgas sabiedriskas domas ietvaros, neuz
spiežot jaunatnei tai svešus uzskatus. Galvenais ir panākt, lai
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jaunatne pati saprot savus pienākumus pret Latviju un latviešu
tautu. Sagaitās notiek pārrunas atsevišķās grupās, kur jaunieši
var brīvi izteikt savus uzskatus un domas.
Katrai jaunatnes sagaitai ir galvenais temats, piem., „Pietiesība
acīs”, „Kas es esmu”, „Mēs, latvieši, angļu vidū”, „Tauta, kultūra,
valsts”, „Mēs neesam vienīgie”, „Domas un darbus nākotnei” u.c.
Reizēm sagaitas aicina piedalīties arī citu tautu jauniešus, piem.,
lietuviešus, lai pārrunātu kopīgos trimdas jautājumus.
Sakarā ar sagaitas tematu aicināti lektori. Par kristīgās ticības
jautājumiem aicina referēt kādu mācītāju, kas jauniešiem paskaidro
dievkalpojumu kārtību, dziedāšanas nozīmi, pārrunā nepiecieša
mību piederēt pie baznīcas, reliģiskās dzīves attīstību Latvijā kā
arī to, kā kristīgo ticību pieņem un izprot citās pasaules daļas un
kā to praktiski reālizē. Jauniešus iepazīstina arī ar citām lielākām
konfesijām.
Katrā sagaitā rodas jautājums par jauniešu uzdevumiem trimdā
un attieksmēm pret okupēto Latviju un turienes jauniešiem. Sagaitās
dalībnieki uzrāda ļoti dzīvu interesi par šiem jautājumiem, un
apbrīnojama ir domu un izdomu bagātība, kad paceļas jautājums
par tikšanos ar dzimtenes jauniešiem.
Lekcijas par latviešu literātūru un mākslu jauniešus aizvien
saista. Tie izrāda dzīvu interesi par mūsu rakstnieku un māksli
nieku darbiem salīdzinājumā ar citu, lielo kultūras tautu gara dar
binieku sniegumiem. Sagaitas jauniešus iepazīstina arī ar okupētās
dzimtenes rakstnieku un mākslinieku darbiem, lai tie paši varētu
spriest par okupācijas režīma negātīvo ietekmi uz gara un domu
izteiksmes brīvību.
Dalībnieki
Sagaitās piedalījušies caurmērā 15 — 42 dalībnieki; tās rīkotas
nedēļu nogalēs. Vasaras sagaitas notiek skolu brīvlaikā, augustā
Latviešu mājā, Almēlijā, un turpinās veselu nedēļu. Piedalīšanos
sagaitās kavē jauniešu intensīvais darbs skolās un citās mācību
iestādēs un nereti lielie attālumi starp dzīves un sagaitas vietu.
Par lektoriem sagaitas aicina mūsu trimdas sabiedriskos un polī
tiskos darbiniekus, māksliniekus, rakstniekus, tautas deju speciālistus
un arī jaunatnes aktīvākos darbiniekus. Ar gandarījumu var atzī
mēt, ka jau divi no sagaitas dalībnieku vidus piedalījušies ar refe
rātiem. Lektoru aicināšana ir padomes uzdevums, bet bieži tai
talkā nāk to DVF nodaļu darbinieki, kas sagaitu rīko.
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Tautas deju grupas
Tautas deju grupām ir ļoti liela nozīme mūsu jaunatnes pul
cēšanā un iesaistīšanā latviešu sabiedrībā. Patīkamā un interesantā
veidā jaunā paaudze iepazīstas ar mūsu tautas seno kultūru, para
žām, pat ticējumiem un dzīves ziņu. Deju apmācība notiek lielākā
pulkā, kur ir iespēja atrast sava vecuma biedrus, iedraudzēties un
iepazīties ar tiem latviešu jauniešiem, ko ikdienas gaitās neizdodas
sastapt. Tautas deju grupas rada arī kopības izjūtu un apziņu,
ka visi dalībnieki pieder vienai tautai. Tās dod arī iespēju iepazī
ties ne tikai ar šo — mūsu trimdas — zemi, bet redzēt arī citas
zemes, piedaloties dažādos tautas mākslas festivālos.
Tautas deju grupu darbu vadīja DV CV un DVF tautas deju
referente V. Rulliņa. Viņas uzdevums apmācīt deju grupas, sniegt
tām padomus un sagatavot lielākus kopuzvedumus. V. Rulliņa
izdevusi tautas deju un rotaļu grāmatu „Soli pa solim”, kas sa
ņēmusi labas atsauksmes.
Visu savu darbības laiku DVF un tā daudzās nodaļas un kopas
ir centušās veicināt mūsu jaunās paaudzes pulcēšanu un audzinā
šanu nākotnes Latvijai. Nekad nav liegts atbalsts jaunatnes darbam,
nekad nav žēloti līdzekļi, ja tie nepieciešami mūsu jauniešu rosības
celšanai. Liekas, ka jaunā paaudze sāk saprast, ka tikai kopā ar
saviem vecākiem brāļiem un māsām tā spēs veikt likteņa uzticēto
pienākumu — izvest atkal saulē latviešu tautu un celt Latvijas
valsti. Daugavas vanagu un vanadžu pulkā nāk jaunieši, kas pama
zām sāk stāties darba un dzīves nogurušo darbinieku vietās.
Daugavas Vanagu Fonds Lielbritanijā ar paļāvību var skatīties
nākotnē.
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Pēteris Aigars
DAUGAVAS

VANADZĒM

Jums vairīt nedienu un rūpes remdēt sokas,
Un laipnus vārdus krāt 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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DVF vanadžu rosmes un sniegums
DV organizācijai
Londonā 1947. gada 21. decembrī iniciātoru grupa bija nodi
binājusi DVF organizāciju. Tie savā pirmā uzsaukumā aicināja
tautiešus un tautietes iestāties organizācijā „pašaizliedzīgiem dar
biem savas tautas labā”. Organizācija par savu galveno uzdevumu
ieskatīja palīdzības darbu, bet vēlāk darbību paplašināja, ietveŗot
citus nacionāli nozīmīgus uzdevumus. Visur Anglijā, kur bija kopā
vairāki latvieši, uzņēmīgi entuziasma pilni darbinieki un darbinie
ces sāka organizēties kopīgam darbam, atzīstot DVF mērķus un
uzdevumus nozīmīgus un svarīgus.
Pirmajā organizācijas pagaidu valdē ievēlēja bijušo leģiona slim
nīcas māsu Veltu Krustiņu, tagad Alksni, un revīzijas komisijā
Veroniku Jūgu. Pirmajos darbības gados vissvarīgākais uzdevums
bija noorganizēt palīdzību slimajiem un kaŗa invalidiem Vācijas
nometnēs un slimnīcās. Šim darbam sāka vākt līdzekļus un mate
riālus: naudu, medikamentus, drēbes, apavus un pārtiku. Atsaucība
bija liela, un bija nepieciešamas darba rokas, kas visu sašķirotu,
sakārtotu, sasaiņotu un nosūtītu tiem, kam vislielākā vajadzība.
Šai darbā bija iesaistījušās vairākas latvietes, to starpā vienas no
pirmajām Velta Alksne un Emma Uijerte. Atceroties laiku neilgi
pirms DVF dibināšanas un darbību pašā pirmajā posmā, E. Uijerte
par šo laiku stāsta:
„1946. gada oktobrī saņēmu no Rasmas Grīnas Stokholmā kar
tīti: 'Nosūtu Jums 17 eksemplārus. Glabājiet labi, tie mums ir
pēdējie'. Minētie '17 eksemplāri' bija tie 17 leģionāri, kas, lai
izvairītos no izdošanas padomju varai, bija paši sevi savainojuši
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vai arī citādi neveseli. Ar viņu ierašanos Anglijā sākās rūpes par
viņu nometināšanu un aprūpi. Mūsu kaŗavīri ar pavadoņiem, kop
skaitā 17, ieradās Bervikas ostā, no kuŗas tika sūtīti uz Ņūkāsli un
ievietoti kādā kopmītnē. Viņu kailā dzīvība bija glābta, bet ar to
nepietika”.
Ļoti slimo leitnantu Alksni izdevās ievietot Londonas universi
tātes slimnīcā, bet arī viņam bija jāgādā drēbes un apavi. Toreiz
Anglijā visi apģērbu piederumi bija uz kartītēm. Sākās kuponu la
sīšana un drēbju meklēšana. Arī tiem leģionāriem, kam veselība
ļāva strādāt, daudz kā trūka. Nāca klāt arvien jauni iebraucēji —
gan bijušie kaŗavīri, gan arī sievietes „Baltā gulbja” akcijā.
Tālāk Uijerte stāsta: „Darbu sāka Londonas latviešu draudzes
dāmu komiteja, kas to veica kā „Christian Aid for Latvian Refu
gees” ar Londonas bīskapu kā priekšsēdi. Mantas tieši sagādāja
bīskaps. Ap viņu pulcējās arī citi baznīcu darbinieki. No latviešiem
bija mācītājs R. Slokenbergs, Anna Čailda (Child), Gunārs Grauds
un es. Mūs iepazīstināja ar kādu Kanādas virsnieku, kuŗu vēlāk
apmeklējām darba vietā. Viņš pavēra durvis uz noliktavu un teica:
’Tas viss ir jūsu’. Tur bija 10 — 12 kastes ar jaunām mantām,
vairums vīriešu drēbes un apavi. Vienā kastē bija jaunas, skaistas
zīdaiņu lietas. Visu to nosūtījām 22 mārciņu smagās pakās uz
Vāciju. Saiņošanas darbus veica draudzes dāmas.”
Kad nodibinājās DVF, aicinājumam ziedot mantas un naudu
atsaucība bija liela. Daudz palīdzības darbā palīdzējusi V. Alksne,
kuŗai bija izdevies atrast darbu savā profesijā kā māsai un kuŗa
bija uzzinājusi, ka firma Allan & Harbury var nosūtīt uz Vāciju
penicilinu un streptomicīnu. Izmantojot šo izdevību, sūtīja medika
mentus Dr. med. A. Alksnim uz Lībeku.
Kad Anglijā bija iespējams pirkt vairāk apģērbu piederumu, kas
Vācijā palikušajiem bija nepieciešami, DVF valde sāka sūtīt arī
šīs lietas. Bieži vien sievietēm un bērniem kā palīgiem bija jāno
gādā mantas uz kuģiem, jo vīri bija darbā. Liekas, ka ar šo brīdi
faktiski bija jau radušās pirmās vanadzes un pat pirmie vanadzēni,
kas roku rokā ar vīriem, brāļiem, līgavaiņiem un draugiem, kas
bija jau Daugavas vanagi, sāka darboties mūsu grūtdieņu labā.
Līdztekus aprūpes darbam organizācijā auga arī kultūrāli sabied
riskā rosme. Londonas nodaļa, kas nodibinājās 1949. gada 27.
februārī, darbojās jau latviešu sieviešu pulciņš. Te jāmin H. Grā
matiņa, T. Ozoliņa, V. Mauriņa, E. Šķobe, E. Millere un citas.
Londonas nodaļas valdē darbojās L. Maršalka un revīzijas komi
sijā V. Jūga.
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Organizācijas darbam paplašinoties, radās nepieciešamība vai
rāk un organizētāk iesaistīt sievietes DVF darbā. DVF valde, kuŗas
priekšsēdis toreiz bija majors Tomass, ar 1950. g. 16. marta rakstu
aicināja M. Ķeņģi uzņemties sieviešu organizēšanas darbu DVF
organizācijā. Ar šo brīdi sākās Daugavas vanadžu patstāvīgā dar
bība.
Sākumā bija doma izveidot pie Daugavas Vanagu Fonda māj
turības un sabiedriskās audzināšanas sekciju, tomēr, vispusīgi ap
sveŗot nākotnes uzdevumus, atzina, ka šāda sekcijas darbība tikai
daļēji aptvertu uzdevumus, ko latviešu sieviete var veikt nacionāli
sabiedriskā laukā. Tādēļ vanadžu organizēšanu veica uz plašākiem
pamatiem.
Pirmās organizējās DVF Londonas nodaļas vanadzes, kas jau
1950. gada 19. marta nodaļas sapulcē ievēlēja dāmu komiteju.
Pirmās locekles bija: A. Ozoliņa, L. Kristlība, M. Ķeņģe, V. Mauri
ņa, E. Mežale-Kursiete, A. Strazdiņa, E. Millere; vēlāk pievienojās
M. Šūmane, L. Āboltiņa, E. Opmane, I. Zariņa, M. Jaunzare, V.
Bērziņa, L. Bīrava, V. Grīnberga un A. Skujiņa. Daudzas no šīm
pirmajām vanadzēm nepārtraukti aktīvi darbojušās visus šos gadus.
Komitejas konstruēšanās sēde bija tā paša gada 13. aprīlī. Tajā
nolēma mainīt nosaukumu „dāmu komiteja” pret „vanadžu komi
teja”, kas nepārprotami norādītu uz piederību pie DVF.
Pirmo vanadžu komiteju Londonā vienu gadu vadīja M. Šūma
ne, pēc tam M. Ķeņģe, I. Zariņa, A. Ričardsone, I. Ešenvalde, M.
Pakalne. Savā darbības plānā vanadzes ietvēra gādību par slima
jiem tautiešiem, jo sevišķi garīgi slimo slimnīcās, palīdzību daudz
bērnu ģimenēm un saimniecības jautājumu kārtošanu nodaļas sa
rīkojumos, kā arī rūpes par līdzekļu sagādāšanu DVF uzdevumu
veikšanai. Vēlāk vanadzes apņēmās ari gādāt par jaunatnes audzi
nāšanu nacionālā garā un ievadīšanu sabiedriskos pienākumos.
Šie uzdevumi ir vanadžu darbības pamatos vēl tagad, tikai papil
dināti saskaņā ar laika prasībām un vajadzībām.
Jau no paša darbības sākuma Londonas vanadzēm bija jāveic
pienākumi arī Daugavas Vanagu Fonda zemes valdes uzdevumā.
Pirmā vanadžu komiteja iesniedza DVF valdei pagaidu darbības
noteikumu projektu vanadžu komitejām Anglijā, ko valde pieņēma
un izsūtīja nodaļām 1950. gada maijā kopā ar aicinājumu dibināt
nodaļās vanadžu komitejas. Reizē publicēja aicinājumu katrai apzi
nīgai latvju sievietei, kas grib ziedot savus fiziskos un garīgos spē
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1952. g. 14. aprīļa DVF vanadžu 1. salidojuma Londonā dalībnieku kopaina:
1. r. no labās viesi plkv. A. Krīpens, DV pr-ks plkv. V. Janums un DVF
goda pr-dis Latvijas sūtnis un ārkārtējais pilnvarotais K. Zariņž.

kus savu tautiešu atbalstam, savas dzimtenes atgūšanai un tās
nākotnes labā, pulcēties DVF jaundibinātās vanadžu komitejās.
Pārstrādājot DVF statūtus 1950. gadā, valde paredzēja īpašu
punktu par vanadžu komitejām, ko 1951. gada marta pilnsapulcē
apstiprināja. Drīz arī citās DVF nodaļās organizējās vanadžu ko
mitejas: Stokportā 1950. gada 8. jūlijā O. Plītes vadībā. Vēlāk to
vadīja B. Pitāne, M. Dumpe, I. Dīriķe, L. Pelše; Ročdēlā 1950.
gada 10. jūlijā O. Intas vadībā. Pēc tam vadītājas — E. Klingber
ga, P. Muceniece, L. Kolate, R. Zamlovska, Ž. Čukste, Z. Birz
niece; Notinghamā 1950. gada jūlijā Z. Mangules vadībā. Pēc tam
vadītājas — B. Liģere, M. Pāvulāne, E. Groskope-Caunīte, L.
Zariņa, I. Čudare, E. Ciekure, A. Frišvalde; Korbijā 1950. gada
28. septembrī Z. Vilkas vadībā. Pēc tam vadītājas — M. Vijuma,
M. Feldmane, M. Ziepīte-Lukšēvica, V. Lēnmane, D. Krūmiņa, E.
Kursiete, H. Rītiņa, B. Rūtenberga un E. Vītola; Lesterē 1950. g.
oktobrī L. Krievas vadībā. Pēc tam vadītājas — E. Bērziņa, L.
Grosberga, Dz. Liepiņa, H. Bebere un Z. Lazdiņa; Oksfordā 1952.
g. 6. aprīlī K. Kozlovskas vadībā. Pēc tam vadītājas — M. Pēter
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sone un K. Jeckalēja. 1954. g. 1. jūnijā komiteja izbeidza darbī
bu.
1952. gada Daugavas Vanagu Fonda delegātu sapulcē ievēlēja
valdē Mariju Ķeņģi, kuŗai uzdeva vadīt vanadžu nozari. Šo pie
nākumu viņa pilda līdz šim laikam. Vanadžu nozari 1955. gadā,
līdzīgi citām DVF valdes nozarēm, pārdēvēja par vanadžu daļu.
Vanadžu darbības iedzīvināšanai nozare 1952. gada 14. aprīlī
rīkoja pirmo vanadžu salidojumu Londonā. Nozares vadītāja ap
meklēja latviešu centrus, lai satiktos ar tautietēm. Mančestrā plkv.
A. Skurbes mājā sapulcējās pārstāves ne tikvien no šīs pilsētas,
bet arī no Boltonas un Oldhamas. Bredfordā pie V. Rulliņas pār
runāja organizēšanās iespējas Bredfordā. Nākošajos gados daudz
nodaļu ziņoja DVF valdei par vanadžu komiteju noorganizēšanu:
Līdsā 1952. gada 5. maijā T. Steinertes vadībā. Vēlākās vadī
tājas V. Bērziņa, H. Jurēvica, E. Lindiņa, R. Durvarde, V. Balode
un A. Krieviņa. Bredfordā 1952. gada 18. maijā V. Rulliņas va
dībā. Vēlākās vadītājas — V. Brekofa, A. Garkalne, A. Rozīte, V.
Pētersone, M. Broša, M. Ugne, B. Geide un Z. Kalniņa.
Boltonā 1952. gada 3. jūlijā M. Pommeres vadībā, kas to vadīja
20 gadu, pēc tam I. Krīvonosova.
Vest-Velsas ģimeņu nometnē 1952. gada 2. jūnijā M. Rožkalnes
vadībā. Vēlākā vadītāja E. Stabiņa. Nometni likvidējot, darbību
pārtrauca 1954. gadā.
Birminghamā 1952. gada 25. jūlijā M. Ozolas vadībā. Vēlāk
to vadīja V. Zvirbule-Miklucāne līdz komiteja izbeidza darbību
1955. gadā. To atjaunoja 1966. gada 16. aprīlī H. Harlamovas
vadībā. Kopš 1967. gada to vada N. Miķelsone.
Oldhamā 1952. gada 23. jūlijā A. Pumpuras vadībā. Pēc tam
vadīja Dz. Gulbe līdz 1955. gada rudenim, kad kopa apvienojās
ar Ročdēlas kopu.
Koventrijā 1953. gada 1. februārī M. Ķīlītes vadībā, kas to va
dīja līdz 1964. gadam. Vēlākās vadītājas E. Pliča, L. Lieģe, B.
Loze.
Mensfīldā 1953. gada 30. maijā A. Plūmes vadībā. Pēc tam
vadīja L. Bogdanova. Komiteja izbeidza darbību 1955. g. jūnijā.
1970. gadā nodaļas valde aicināja Veltu Knubi uzņemties vanadžu
lietu kārtošanu.
Volverhamptonā 1954. gada 8. maijā P. Līcītes vadībā. Vēlā
kās vadītājas: M. Lapiņa, E. Otto, A. Garbunova, I. Haritonova.
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Donkasterā 1956. gada 5. februārī A. Freimanes vadībā, kas
kopu vada bez pātraukuma līdz šim laikam.
Bedfordā 1960. gada 30. janvārī V. Rankas vadībā. Pēc tam
vadītājas Z. Kļava un, sākot ar 1962. gadu, L. Puriņa.
Alsageras ģimeņu nometnē vanadzes sāka darboties Z. Sotnie
ces vadībā. 1953. gadā nometnei likvidējoties, darbību pārtrauca
un atjaunoja Stokontrentā 1961. gadā, atkal Z. Sotnieces vadībā,
kas kopu vadīja līdz šim laikam.
Īsu laiku vanadzes darbojās Vansfordā M. Kalniņas, B. Arbeite
res-Heisteres un E. Bulles vadībā. Darbību pārtrauca 1952. gadā,
nodaļai likvidējoties.
Arī Silsdenē vanadzes A. Putnes un E. Vīgantes vadībā darbo
jušās īsu laiku.
Mančestrā 1952. gada rudenī V. Bērenfeldes vadībā. Pēc tam
vadītāja A. Salnā. Daudzām vanadzēm izceļojot, darbību pārtrauca,
to atjaunoja 1963. gada 31. martā V. Bergas vadībā, kas kopu
vada līdz šim laikam.
Česterfīldā nodaļas sākuma gados valdē bija E. Strautmane-Alk
snīte, kas kārtoja arī visas vanadžu lietas nodaļā. 1964. gadā noda
ļas valde uzticēja vanadžu lietu kārtošanu A. Vītiņai.
Tātad 1952. gadā darbojās jau 14 vanadžu komitejas un 1953.
gadā 19. Pēc lauksaimniecības hosteļu likvidēšanās darbību izbei
dza vairākas DVF nodaļas, un arī vanadžu komitejas samazinājās
uz 14. Arī citās zemēs vanadzes bija sākušas rosīgu darbību, un
DV CV atzina nepieciešamu 1960. gadā izdot „Vadlīnijas vana
džu darbībai Daugavas Vanagu orgnizācijā”, pēc kuŗu pieņemša
nas zemju sapulcēs vanadžu komitejas pārdēvēja par vanadžu
kopām.
Pie DVF nodaļām nodibinātas vēl šādas vanadžu kopas:
Halifaksā 1960. gada 28. septembrī B. Dzītares vadībā. Pēc tam
vadītājas B. Kurzemniece, A. Liepiņa un B. Dzītare.
Svonsijā kopš 1963. gada R. Vanagas vadībā Daugavas vanagu
dzīvesbiedres sveštautietes palīdzēja nodaļai kārtot saimnieciskās
lietas sarīkojumos kā arī aprūpi. Kopš 1968. gada uzsākta orga
nizēta darbība, vadītājas pienākumus uzņemoties rotācijas kārtībā.
Vadītājas līdz šim bijušas E. Vanaga, I. Ķešāne, S. Gardzāne, V.
Dombrovska.
Hadersfīldā vanadzes organizējās jau 1950. gada 30. aprīlī T.
Priedes vadībā, bet darbība drīz vien apsika un atjaunojās tikai
1967. gada 21. maijā M. Paegles vadībā. To vadījusi vēl S.
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Ābele. Kopā liels skaits vanadžu ir vanagu dzīvesbiedres sveš
tautietes.
Kārlailē vanadžu komiteju nodibināja 1968. gada 8. septembrī
M. Čimalas vadībā, kas to vada vēl joprojām.
Derbijā vanadzes, skaitā 9, nav oficiāli noorganizējušās kopā,
bet darbojas aktīvi nodaļas sarīkojumu kārtošanā, izraugot ik
gadu vadītāju rotācijas kārtībā. Līdz šim vadītājas bijušas M.
Biseniece, V. Indrase, E. Pumpaine un E. Riekstiņa.
Vietās, kur vanadžu skaits mazs, nodaļu valdes izrauga vanadžu
pārstāvi, kas palīdz kārtot dažādos nodaļas saimniecības jautā
jumus. 1973. gada 1. janvārī vanadžu kopas darbojās 19 nodaļās
un 3 vietās bija vanadžu pārstāves nodaļu valdēs. Tā no nelielā
17 vanadžu pulciņa Londonā 1950. gadā izauga liela vanadžu
saime: 1959. gadā no 2150 DVF biedriem 300 bija vanadzes;
1969. gadā no 2113 DVF biedriem jau 480 vanadžu un 1973. gadā
no 2075 DVF biedriem 503 bija vanadzes.
Vanadzēm ir plašs un daudzpusīgs darbs kā aprūpes, tā kultū
rāli sabiedriskā laukā. Lai visus uzdevumus varētu veikt un dar
bību ievirzīt vēlamā gultnē, vajadzīga zināma kārtība un pamats,
uz kuŗa darbību veidot. Vanadzes sākumā savu darbību organizēja
un veidoja saskaņā ar DVF valdes „Noteikumiem par vanadžu
komitejām DVF”, bet vēlāk — ar 1960. gadā DV CV izdotām
„Vadlīnijām vanadžu darbībai DV organizācijā”, ko, vanadžu
kustībai visās zemēs vēršoties plašumā, nedaudz pārkārtoja. Tur
norādīti vanadžu uzdevumi un veidi, kā organizēt kopību, lai
sasniegtu DV organizācijas spraustos mērķus.
Noteikumi iezīmē tikai kopīgās darbošanās robežas, saturs
jāveido pašām darītājām! Katras kopas raksturu veidojušas per
sonas, kas tajā aktīvi darbojas. Katrai kopai ir sava stiprā un vājā
puse, vairāk vai mazāk izkopta darbība vienā vai otrā nozarē.
Vanadzes ir rādījušas pašierosmi un izdomas bagātību, daudzos
gadījumos patstāvīgi meklējušas iespējas un veidus, kā sekmēt or
ganizācijas uzdevumu veikšanu. Blakus tiešiem pienākumiem savās
kopās un nodaļās, vanadzes veikušas arī daudz kopīgu pienākumu,
kā arī atbalstījušas visas latviešu saimes kopīgus pasākumus.
Vanadzes allaž sniegušas atbalstu DVF nodalu mītņu iekārtoša
nā un izdaiļošanā. Kad DVF nopirka īpašumu Londonā, visas
vanadzes kopīgi ziedoja līdzekļus DVF valdes un sanāksmju telpu
mājīgākai iekārtošanai.
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DVF Halifaksas nod. vanadžu kopa 1965. gada 14. nov. nodaļai dāvāja
Latvijas karogu, ko pasniedza Latvijas valsts svētku sarīkojumā. Uzņēmumā
1. rindā: kopas priekšniece B. Kurzemniece, Z. Jansone, A. Liepiņa; 2. rindā
stāv no kr.: T. Liepiņa, A. Silinska, A. Šiliņa, S. Kreice, nod. valdes loceklis
A. Mičulis, B. Dzītare, Odiņa un E. Hāna.

DVF nodaļas viena pēc otras sāka iegādāties namus, un vana
dzes aktīvi piedalījās to iekārtošanā un izdaiļošanā. Ja vien iespē
jams, vanadzes iekārtoja arī sev telpu, kur pulcēties sanāksmēs,
uzņemt viesus, uzglabāt inventāru. Tā tas ir Bredfordā, Līdsā,
Halifaksā, Koventrijā. Arī Donkasterā, Notinghamā un Haders
fīldā vanadzes daudz veica DV mītņu uzpošanas darbos.
Par tradiciju jau kļuvis dāvināt lielāku piemiņas velti tās va
nagu saimes mītnei, kur notiek vanadžu salidojums. 1967. gadā
vanadzes kopīgi dāvināja DVF saimei karogu, ko pasniedza DVF
20 gadu darbības atceres svinībās un iesvētīja 17. septembrī Miera
draudzes Sv. Annas un Sv. Agneses baznīcā, Londonā.
DVF vanadzes nosūtīja veltes arī DV mītnei Bērzainē. 1953.
gadā tālaika Londonas vanadžu kopas priekšnieces vietniece I.
Zariņa un 1960. gadā M. Ķeņģe aizveda dažādus telpu rotātājus
priekšmetus. Visas veltes ir pašu vanadžu darinājumi.
Latviešu māju Almelijā vanadzes atbalsta jau kopš mājas iegā
des sākuma, 1953. g. un 1958. g. ļoti aktīvi iesaistoties LNPL
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līdzekļu vākšanā par labu mājas iekārtošanai. 1954. gadā trešā va
nadžu salidojuma laikā vanadzes dāvināja mājai dažādus iekārtas
un izdaiļošanas priekšmetus, nacionālo karogu un līdzekļus karoga
masta uzstatīšanai. Karogu atjaunoja 1960. un 1968. g., jaunatnes
mītni atklājot. Vanadzes arī izkārto un atbalsta loteriju Jāņu
sarīkojumā Latviešu mājā un tautisko izstrādājumu novietni Ziem
svētku tirdziņā Londonā, kuŗa ienākumi par labu Latviešu mājai.
Vanadzes ziedo līdzekļus un veltes mājas pastāvīgo iemītnieku
iepriecināšanai svētkos, Draudzīgā aicinājuma un Ģimenes dienās;
viņas arī rūpējas par latviešu kapu uzkopšanu savu dzīves vietu
tuvumā. Kopīgu ziedojumu vanadzes nodeva savā 10 gadu dar
bības atcerē Brukvudas latviešu kapu pieminekļa celšanai.
Sākot ar 1954. gadu, LNPL prezidijs aicināja M. Ķeņģi pārstā
vēt vanadzes Latviešu mājas komitejā un darboties mājas izveido
šanā un iekārtošanā. Šo pienākumu vanadžu priekšniece pilda līdz
šim laikam. Mājas komitejā darbojušās arī I. Zariņa un Z. Sotniece.
Daudz pūļu vanadzes ziedo līdzekļu sagādei organizācijas dar
bam, rīkojot loterijas un dažādus citus pasākumus. Nav nevienas
vanadžu kopas, kas nebūtu rīkojusi loterijas, vienu par otru pla
šāku vai īpatnējāku, iegūtos līdzekļus izlietojot kopas darbam vai
ziedojot kādam organizācijas kopīgam mērķim.
Daugavas Vanagu Fonda vanadzes savas darbības 10 gadu at
cerē 1960. gadā rīkoja loteriju, tīro atlikumu ziedojot palīdzībai
tautiešiem aiz dzelzs aizkara un latviskās izglītības veicināšanai.
Ar šiem līdzekļiem izdeva J. un T. Sinku „Latviešu valodas mācī
bas” brošūras latviešu valodas iemācīšanai sveštautiešiem.
Visos nodaļu sarīkojumos vanadzes veic savu pienākumu daļu,
bet daudz gadījumos rīko patstāvīgus sarīkojumus gan laikmetīgā,
gan seno latviešu tradiciju garā. Pirmais Jāņu sarīkojums Latviešu
mājā Almelijā bija vanadžu ierosināts un izkārtots; tagad ik gadu
DVF valde rīko Jāņu sarīkojumu, kur vanadzes aizvien rosīgi
piedalās. Jāpiemin vēl tradicionālās Notinghamas vanadžu maija
balles, Korbijas vanadžu masku balles, Bredfordas un Londonas
vanadžu meteņa un Mārtiņvakara sarīkojumi un vēl daudzi citi,
kuŗos vanadzes ir ne vien rīkotājas, bet arī asprātīgas un interesan
tas programmu aizpildītājas. Vairākas vanadžu kopas rīko īpašus
vakarus vecākai paaudzei, piemēram Līdsā, Korbijā, Koventrijā,
Londonā, Bredfordā u.c.
Vanadzes arvien bijušas un ir čaklas rokdarbnieces. Tās darina
priekšmetus loterijām un vanagu mītņu rotāšanai. Vanadžu saimes
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pulcējas vakarēšanās un dažās vietās arī praktiskās rokdarbu
apmācībās. Savus sasniegumus tās rādījušas vairākās daiļamatnie
cības un rokdarbu skatēs, piem., salidojuma laikā Bredfordā, Kor¬
bijā, Londonā un Almelijā. Par vanadžu darinājumiem var prie
cāties starptautisku sarīkojumu novietnēs un Ziemsvētku tirdzi
ņos. Bredfordā L. Gravenieces pārraudzībā DV mītnē iekārtota
pastāvīga tautisko izstrādājumu novietne. Tādas ir arī Halifaksā,
Koventrijas Mūsmājās un Līdsā.
Lai vietējo sabiedrību un it sevišķi sieviešu organizāciju locek
les iepazīstinātu ar latviešu tautu, tās kultūru un zemi, vanadzes
uzņēmušas sakarus ar angļu sabiedriskām darbiniecēm, organi
zācijām un klubiem, kā arī ar starptautiskām labdarības biedrī
bām. Rīkoti sevišķi vakari angļu viešņām, tās iepazīstinot ar mūsu
tautas vēsturi un kultūru, sniedzot arī ieskatu mūsu tautas un
valsts traģiskajā liktenī. Piemēram, Londonā vanadzes rīkojušas
tautisko izstrādājumu un grāmatu skati, tautas tērpu demonstrēju
mus, iepazīstinājušas ar latviešu mūziku un cienājušas ar lavis¬
kiem gardumiem. Par šādiem sarīkojumiem bijuši arī apraksti
vietējos angļu laikrakstos.
Vanadzes piedalījušās ar priekšlasījumiem par Latviju, latviešu
mākslu, folkloru un tradicijām angļu organizāciju sarīkojumos,
kad vien lielajā pasaules polītikā radies piemērots brīdis vērst
sabiedrības uzmanību arī uz mūsu tautas problēmām, piemēram,
1960. g. „bēgļu gada” sarīkojumos un citos.
Viens no svarīgākajiem vanadžu uzdevumiem ir latviskās audzi
nāšanas veicināšana. To vanadzes pilda, atbalstot latviešu skolas,
darbojoties par skolotājām, ziedojot balvas vai līdzekļus balvu
iegādei jaunatnes sacensībām, palīdzot rīkot bērnu svētkus, Ziem
svētku un citus bērniem domātos sarīkojumus. Vanadzes atbalsta
jauniešu sanāksmes, tautisko deju lieluzvedumus, iespēju robežās
dodot līdzekļus jauniešu ceļa izdevumu segšanai uz lieliem nacio
nāliem sarīkojumiem, palīdzot tautas tērpu sagādē un arī citos
veidos. Atsevišķas kopas no saviem līdzekļiem sedz dažu bērnu
uzturēšanās izdevumus vasaras kolonijās.
Vērtīgs panākums latviešu valodas saglabāšanai ir vanadzes mag.
phil. T. Lazdiņas grāmata „Teach Yourself Latvian” un tautas deju
un rotaļu apmācīšanai V. Rulliņas grāmata „Soli pa solim”.
Vanadzes rūpējušās arī par mūsu grūtdieņiem Vācijā un citās
zemēs. 1954. gadā vanadzes aicināja savās ģimenēs ciemoties di
vus smagi cietušus kaŗa invalidus. Vairākkārt uzņemti Vācijā
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palikušo ģimeņu bērni, kuŗus prombraucot bagātīgi apdāvināja.
Sevišķi pirmajos gados vanadzes rūpējās par tiem bērniem, ko pa
līdzības organizācijas atsūtīja uz Angliju un kas svešajās skolās
reizēm jutās vientuļi. Tos skolu brīvlaikos aicināja ģimenēs baudīt
latviskas mājas siltumu un viesmīlību. Reizēm jāpalīdz sameklēt
citu zemju latviešu bērniem apmešanās vieta angļu ģimenēs, lai tie
skolu brīvlaikos varētu iepazīties ar šo zemi un iemācīties angļu
valodu.
Vairākas vanadžu kopas piedalījās t. s. „krustbērnu akcijā”, no
dibinot tiešus sakarus ar ģimenēm Vācijā, atbalstot tās morāli un
materiāli. Šo akciju ierosināja 1. vanadžu salidojumā 1952. gadā
Londonā un iedzīvināja Korbijas vanadzes. Tām sekoja citas va
nadžu kopas. „Krustbērnus” izvēlējās no DV CV aprūpes nozares
vadītāja saraksta. Tagad, kad materiālie apstākļi Vācijā uzlaboju
šies, šī „krustbērnu” akcija vairs nav tik aktuāla. Paretam atseviš
ķos gadījumos sniegta palīdzība tautiešiem Francijā, Polijā un
citur. Londonas vanadzes regulāri sūta latviešu laikrakstus slima
jiem tautiešiem un veco ļaužu mītnēs dzīvojošiem.
Vanadzes rosīgi piedalās Latviešu ģimnazijas Minsterē atbalstam
rīkotajās loterijās un ir arī sūtījušas tieši atsevišķus ziedojumus.
Vanadzes savā darbā ieinteresējušas arī sveštautietes — Dauga
vas vanagu dzīvesbiedres. Vairākas no tām labprāt strādā vanadžu
darbā un cenšas iemācīties latviešu valodu. Tā tas ir, piem., Don¬
kasterā, Līdsā, Hadersfīldā, Halifaksā, Svonsijā un citur.
Vanadžu salidojumi
Savas darbības labākai izkārtošanai vanadzēm svarīgi sanākt
kārtējās sēdēs, bet visas zemes mērogā — piedalīties DV sanāk
smēs un vanadžu salidojumos. Salidojumi nozīmīgi pieredzes ap
maiņai, jaunu ierosinājumu gūšanai, savstarpējas draudzības nodi
bināšanai un sevišķi piederības apziņas stiprināšanai vanadžu sai
mei un visai DV organizācijai.
DVF delegātu sapulce 1952. gada 9. martā atzina, ka organizā
cijas darbā ļoti vēlama plašāka vanadžu iesaistīšana. DVF valde
uzdeva vanadžu nozares vadītājai noorganizēt pirmo vanadžu sali
dojumu, lai iedzīvinātu vanadžu darbību.
Pirmais vanadžu salidojums, kas ir arī pirmais vanadžu salido
jums visā DV organizācijā, notika Londonā 1952. gada 14. aprīlī
DVF namā. Tajā piedalījās 15 balsot tiesīgas delegātes no deviņām
vietām, 40 vanadzes, DV CV vadība: V. Janums, V. Hāzners, A.
Bērziņš, K. Lobe un A. Krīpens, DVF valdes priekšsēdis A. Alk¬
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snītis un locekļi K. Strazdiņš, Fr. Kursietis, L. Rumba, Ž. Bukov¬
skis, M. Ķeņģe un P. Saulītis. Klāt bija arī goda viesis sūtnis K.
Zariņš. Sanāksmi ar svētbrīdi ievadīja teol. E. Blumfelde-Siliņa,
vadīja M. Ķeņģe, protokolēja E. Mežale un M. Ziepīte. Šajā sali
dojumā DV organizācijas vadība deva norādījumus un ierosināju
mus vanadžu darbības izveidošanai un arī pašas vanadzes pauda
savus priekšlikumus. un atziņas.
Pēc pirmā salidojuma vanadžu daļas vadītāja rīkoja vanadžu
salidojumus sadarbībā ar vietējo nodaļu valdēm un vanadžu ko
pām sākumā ik gadu, vēlāk ik pēc diviem gadiem, arvien citā
vietā, dodot iespēju vanadzēm iepazīties ar dažādo nodaļu darbības
un dzīves apstākļiem un iespējām. Salidojumos aicinātas piedalī
ties visas vanadzes un arī interesentes. Piedalīšanās arvien ir ļoti
dzīva. Salidojumus atbalsta DVF valde un nodaļas un tajos ir klāt
arī mūsu trimdas dzīves vadītāji un sabiedriskie darbinieki gan kā
viesi, gan lektori un padomu devēji. Gandrīz visus salidojumus
līdz 1962. g. ar savu klātieni pagodinājis sūtnis K. Zariņš, teicot
ievadrunas, vienmēr atzinīgi vērtējot vanadžu darbību un centienus
mūsu tautas labā. Pēc sūtņa nāves tikpat labvēlīgs un gaidīts viesis
vanadžu salidojumos ir lietvedis T. V. Ozoliņš. Sūtņa dzīvesbiedre
Henriete Zariņa un lietveža dzīvesbiedre Ingeborga abas ir Lon
donas vanadžu kopas aktīvas locekles. Par tradiciju jau kļuvis
abas šīs vanadzes ievēlēt vanadžu salidojumu goda prezidijā.
Salidojuma priekšvakarā vienmēr notiek vietējās nodaļas un va
nadžu kopas izkārtots sarīkojums, sagādājot iespēju attiecīgajai
vanadžu kopai parādīt savu izdomu un organizātoriskās spējas.
Salidojuma darba sēdi arvien ievada svētbrīdis. Norisē ir pārska
ti par iepriekšējo darba posmu, vispārējie aktuālie organizācijas
jautājumi, referāti par nacionāliem, vanadžu darbu skārējiem jau
tājumiem, pārrunas un ierosinājumi turpmākai darībai. Katrs sali
dojums ir devis kādu vērtīgu atziņu darbības turpināšanai un pa
dziļināšanai.
Otrais vanadžu salidojums notika 1953. gada 4./5. jūlijā Noting¬
hamā. Par mūsu tautas nacionāliem pienākumiem runāja LNPL
prezidija priekšsēdis A. Abakuks un loceklis J. Andrups. Par ap
stākļiem okupētajā Latvijā stāstīja kapteinis A. Kaire. Par palī
dzības veidiem slimajiem tautiešiem runāja Dr. A. Silarājs.
Trešais salidojums notika 1954. gada 19./20. jūnijā Latviešu
mājā Almelijā. Sanāksmes ievadījumā vanadzes rīkoja pirmo Jāņu
svinēšanu Almelijā. Vanadzes solījās šo latviešu mītni iekārtot
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un izdaiļot un dāvināja mājai nacionālo karogu, ko iesvētīja prā
vests E. Bergs. Sekoja arī citi dāvinājumi, ko saņēma mājas komi
tejas goda priekšsēdis sūtnis K. Zariņš un mājas pārzinis J. Skujē¬
vics. Referātu par palīdzību tuvākajam lasīja mācītājs R. Mužiks.
Ceturtais salidojums notika 1955. gada 24./25. septembrī Bred¬
fordā, DV namā. Vanadzes iepazinās ar jauno nodaļas mītni, labi
noorganizēto latviešu skolu un interesanto pirmo vanadžu rokdar
bu skati. Par latviešu tautas paražām un tikumiem referēja J. Kūlis.
Vanadzes piedalījās vietējā mazpulku sarīkojumā.
Piektais vanadžu salidojums notika 1956. gada 22./23. septem
brī Korbijā. Vietējā vanadžu kopa S. Kažociņas vadībā bija iekār
tojusi plašu rokdarbu skati. Dr. J. Vītoliņš un ārsts zobu slimībās
L. Rumba iepazīstināja vanadzes ar garīgi slimo tautiešu prob
lēmām, slimību veidiem un palīdzības iespējām. Vietējā drāmatis
kā kopa bija sagatavojusi teātŗa izrādi.
Sestais salidojums notika 1957. gada 21./22. septembrī Koven¬
trijā. Majors J. Ķīlītis, viens no Daugavas Vanagu organizācijas
dibinātājiem, iepazīstināja vanadzes ar organizācijas ideoloģiju.
Septītais salidojums notika 1958. gada 26./21. septembrī Roč¬
dēlā. Galvenais referents bija mag. iur. T. Strēlerts par tematu
„Angļu palīdzības iestādes un organizācijas”.
Astotais vanadžu salidojums notika 1959. gada 26./27. septem
brī Donkasterā. Referātu par vanadžu uzdevumiem lasīja H. Rītiņa.
Devītais salidojums notika Londonā 1960. gada 8./9. oktobrī,
atzīmējot vanadžu darbības 10. gadskārtu. Pirms salidojuma va
nadžu pārstāves ieradās Brukvudas latviešu kapos un uzlika ziedus
uz aizgājušo Daugavas vanagu kapiem. Prāvests A. Bergs vadīja
svētbrīdi. Pēcpusdienā vanadzes bija sūtņa K. Zariņa un viņa
dzīvesbiedres viesi Latvijas sūtniecībā. Vakarā bija rīkots Ks. Bi¬
diņas koncerts. Otrā dienā svinīgs darbības 10 gadu atceres akts.
Sekoja darba sēde, kuŗā piedalījās daudz vanadžu un viesi. Bija
sakārtota arī plaša vanadžu darbības skate.
Desmitais salidojums notika 1962. gada 12./13. maijā Boltonā,
kur vietējā vanadžu kopa atzīmēja savu 10 gadu pastāvēšanu.
Referātu „Latvju sievietes pienākumi trimdā” lasīja M. Ausala Pālīte.
Vienpadsmitais salidojums notika 1964. gada 3./4 oktobrī
DV mītnē Līdsā. Viesis no Zviedrijas kritiķis Jānis Rudzītis runāja
par palīdzības sniegšanu tautiešiem dzimtenē un izsūtījumā. Par
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12. DVF vanadžu salidojums 1966. gada 14. maijā Volverhamptonā. DVF
vanadžu priekšniece ar ārzemju viešņām. No kreisās — Irma Valdmane
(Zviedrija), M. Ķeņģe, Ingrīda Haritonova un Džilda Birzgale (Vācija).

jaunatnes pašdarbību un iekļaušanos latviešu sabiedrībā un pasā
kumos referēja jaunās paaudzes pārstāve Skaidrīte Ēberšteine.
Divpadsmitais salidojums notika 1966. gada 14./15 maijā Vol
verhamptonā, kad vanadzes atcerējās savas darbības 15. gads
kārtu. Pirmo reizi DVF vanadžu salidojumā piedalījās viešņas no
citām zemēm: Dž. Birzgale no Vācijas, I. Valdmane un G. Kal¬
mīte no Zviedrijas. Viešņas stāstīja par vanadžu darbību savās
trimdas zemēs. Pēc salidojuma tās apciemoja vairākas vanadžu
kopas.
Trīspadsmitais salidojums notika 1968. gada 18./19. maijā Stok¬
portā. Sarīkojuma vakarā programmas mūzikālo daļu aizpildīja
jaunieši. Redaktrise A. Liepiņa referēja par „Vanadžu līdzdalību
nacionālos uzdevumos” un V. Rulliņa par „Latviešu paražu sagla
bāšanu”. Abus referātus pavairoja un izsūtīja citu zemju vana¬
dzēm, kur tie nolasīti vanadžu sanāksmēs. Šai salidojumā vana
dzes, pēc daļas vadītājas ierosinājuma, ievēlēja vanadžu pārstāves
V. Rulliņu Ziemeļanglijas novadam un A. Liepiņu Londonai un
Dienvidanglijai, kas palīdzētu daļas vadītājai kārtot dažādus tech¬
niskas dabas pienākumus, uzturētu ciešāku sakaru starp vanadžu
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kopām savā novadā un vajadzības gadījumos aizstātu daļas vadī
tāju dažādos sarīkojumos un sanāksmēs. A. Liepiņa uzņēmās arī
sakarnieces pienākumus ar vanadžu nodaļas redaktrisi DV Mē
nešrakstā.
Četrpadsmitais vanadžu salidojums notika 1969. gada 13./14.
septembrī Halifaksā 8. DV dienu ietvaros. Pirmo reizi vanadžu sa
lidojums notika kopā ar visu DVF saimi, kas deva vanadzēm iespē
ju piedalīties svarīgākajos DV dienu sarīkojumos. Vanadžu darba
sēdes atklāšanā 13. septembrī bija klāt goda viesis bij. ministrs
Alfreds Bērziņš un DVF priekšsēdis J. Frišvalds. Vanadzes galve
no vērību pievērsa pārrunām un ierosinājumiem par lietderīgākas
un saskanīgākas sadarbības izveidošanu kopu starpā, darbības
administrātīvam izkārtojumam, saprātīgai aprūpes saimnieciskās
darbības līdzsvarošanai, dažādu lietderīgu un kultūrāli vērtīgu
pasākumu organizēšanai un jaunās paaudzes iesaistīšanai vanadžu
saimē.
Daugavas vanadžu 15. salidojums, atzīmējot vanadžu darbības
20 gadus, notika 1970. gada 30./31. maijā Latviešu mājā Alme¬
lijā, kur kopš 1955. gada ir vanadžu daļas vadītājas Marijas
Ķeņģes dzīves un darba vieta. Šis salidojums izvērtās par intere
santāko, draudzīgāko un sirsnīgāko no visiem. Tajā pulcējās 150
vanadzes no divdesmit dažādām vietām, disciplīnēti izkārtojot visu
jubilejas sarīkojuma norisi. Vairums bija vanadžu kopības tērpos.
Sarīkojumā bija daudz viesu: DV priekšnieks V. Hāzners, visa
DVF valde, DVF goda priekšsēdis Latvijas sūtniecības lietvedis T.
V. Ozoliņš, LNPL un Latviešu mājas komitejas priekšsēdis A.
Abakuks, mājas komitejas goda priekšsēde H Zariņa, mājas pār
zinis J. Skujēvics un darbinieki, DVF nodaļu pārstāvji un citi viesi.
Pirms salidojuma atklāšanas pirmās vanadžu kopas Anglijā — Lon
donas kopas vanadzes aicināja visus uz pēcpusdienas kafiju.
Salidojumu atklāja lietvedis T. V. Ozoliņš, uzrunu teica DV
priekšnieks V. Hāzners. Mastā uzvijās vanadžu jau agrāk mājai dā
vinātais Latvijas karogs.
LNPL prezidija priekšsēdis A. Abakuks atcerējās Latviešu
mājas tapšanu un izveidošanu, kur arī vanadzes veltījušas daudz
pūļu un palīdzības. Sekoja sadraudzības vakars V. Rulliņas vadībā
ar vanadžu sagatavotiem asprātīgiem priekšnesumiem. Bija iekār
tota plaša vanadžu darbības attēlu skate ar kopu albumiem, gra
fiskiem attēliem, darbības sākuma dokumentiem, vanadžu sarak¬
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stītām grāmatām, rakstiem un rokdarbiem. Blakus skatei bija iekār
tota plaša latvisko izstrādājumu un piemiņlietu novietne.
Darbības atceres aktu 31. maijā ievadīja prāvesta R. Mužika
svētbrīdis, sekoja uzrunas, apsveikumi, vanadžu stāstījumi par viņu
darbības nopietniem un jautriem brīžiem un vanadžu apbalvošana.
Interesants bija E. Uijertes stāsts par palīdzības darba sākumu
Anglijā pirms DVF dibināšanas un tā pirmā darbības posmā.
Vairāku ilggadējo vanadžu kopu vadītāju dažādu nozīmīgu notiku
mu atceres atgādināja grūtības, kādas vanadzēm bija jāpārvar,
palīdzības darbu uzsākot. Nobeigumā vanadzes pieņēma vēstījumu
latviešu sievietēm dzimtenē, ko vēlāk pārraidīja uz Latviju.
Salidojuma nobeigumā DVF valdes priekšsēdis pasniedza pie
miņas velti Latvijas karoga standartiņus sešu pirmo vanadžu kopu
— Londonas, Ročdēlas, Stokportas, Lesteres, Notinghamas un
Korbijas — vadītājām, kas bija arī salidojuma goda prezidijā.
Visas sešas kopas šai gadā atskatījās uz 20 darbības gadiem.
Vanadzes pasniedza Latviešu mājai piemiņas velti gleznu un
viesiem — DVF vanadžu 20 gadu darbības pārskatus.

Vanadžu vadītājas Anglijā 1973. gadā. No kreisās: Z. Lazdiņa (Vidusangli¬
jas vanadžu pārstāve), A. Liepiņa (Londonas un Dienvidanglijas vanadžu
pārst.), M. Ķeņģe (DVF vanadžu daļas vadītāja un vanadžu priekšniece), V.
Rulliņa (Ziemeļnovada van. pārst.).
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Vanadžu 16. salidojums notika 1972. gada 3./4. jūnijā Lesterē.
Tajā piedalījās 69 vanadzes no 17 vietām, Zviedrijas vanadžu pār
stāve A. Pāvule, Vācijas vanadžu pārstāves V. Baltputne un I.
Nolle.
Salidojuma pirmajā vakarā notika sadraudzības sarīkojums ar
Lesteres jauktā koŗa koncertu un vanadžu priekšnesumiem. Otrā
dienā salidojuma darba sēdi ievadīja mācītāja J. Jurģa svētbrīdis.
Kāda tautiete stāstīja savas atmiņas par izsūtījuma laiku Sibirijā.
Darba sēdē vanadžu daļas vadītāja ziņoja par vanadžu darbību
organizācijas apmērā, norādīja uz pienākumiem un aicināja
vanadžu saimi pievienoties glabālās vanadžu sanāksmes Toronto
1971. gada atzinumiem. Šos atzinumus vanadzes atzina vienprā
tīgi.
Londonas nodaļas vanadze LNPL kultūras nozares vadītāja M.
A. Zariņa referēja par tematu „Vanadžu iespējamais devums lat
viešu kultūras saglabāšanā”, kas izraisīja dzīvas pārrunas un iero
sinājumus. Nobeigumā salidojuma dalībnieces vienojās, ka nākamā
darbības gadā jāveltī uzmanība: 3. Eiropas latviešu dziesmu svētku
sagatavošanai; jaunatnes iesaistīšanai latviešu sabiedrībā; latviešu
grāmatu un periodisko izdevumu populārizēšanai un lasīšanai;
bērnu vasaras koloniju atbalstam.
Vēl par vanadžu saimju darbību savās zemēs ziņoja Zviedrijas
un Vācijas vanadžu pārstāves.
Vanadžu veikumus ievērojami sekmējuši daudzie labvēļi un
liela latviešu sabiedrības daļa, dāvājot savu uzticību, neliedzot
atsaucību, sadarbību un atbalstu, par ko vanadzes ir pateicīgas.
DVF vanadžu darbībā 23 gadu darbības posmu varam atzīmēt
ar apziņu, ka neesam stāvējušas dīkā tikai kā novērotājas, neesam
ieslēgušās tikai savā personīgās dzīves šaurajā lokā, bet esam va
rējušas būt palīdzīgas organizācijai veikt pozitīvu, vērtīgu un palie
kamu darbu, kas nāk par labu nevis kādai atsevišķai grupai, bet
daudziem mūsu tautiešiem. Ar savu darbu vanadzes ir ierakstīju
šas savu vārdu trimdas vēstures grāmatā.
Daugavas Vanagu Fonda skaitliskais sastāvs
25 gadu pastāvēšanas laikā
Gads un mēnesis

1948. g. martā
1949. g. martā
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Nodaļu un kopu
skaits

77
113

Dalībnieku skaits

3300
3000

1950.
1951.
1952.
1953.
1954.
1955.
1956.
1957.
1958.
1959.
1960.
1961.
1962.
1963.
1964.
1965.
1966.
1967.
1968.
1969.
1970.
1971.
1972.

g.
g.
g.
g.
g.
g.
g.
g.
g.
g.
g.
g.
g.
g.
g.
g.
g.
g.
g.
g.
g.
g.
g.

martā
martā
martā
martā
martā
martā
martā
martā
martā
martā
jūlijā
septembrī
martā
janvārī
janvārī
janvārī
janvārī
janvārī
janvārī
janvārī
janvārī
janvārī
janvārī

Apstiprinu.
(Sūtnis K. Zariņš)

125
109
91
73
58
62
60
46
44
40
40
39
39
38
37
37
37
35
35
35
32
32
31

5800
4725
4000
3415
3000
2700
2728
2249
2250
2159
2059
2130
2127
2135
2129
2116
2088
2092
2107
2113
2113
2119
2107
Londonā, 1948. g. 6. martā

PIRMIE DAUGAVAS VANAGU FONDA NOTEIKUMI
1. p. Fonds pastāv pie Latvijas sūtniecības Lielbritanijā un dar
bojas tās uzraudzībā.
2. p. Fonda mērķi:
1) vākt līdzekļus bijušo kaŗavīru un to piederīgo aprūpei
Lielbritanijā un citās valstīs, apvienojot šim darbam Latvi
jas pilsoņus un labvēļus bez tautību un ticību izšķirības;
2) sadarbojoties ar latviešu organizācijām un novietojumiem,
saskaņot līdzekļu vākšanu un izlietošanu,
3) apvienot bijušos latviešu kaŗavīrus savu likteņbiedru ap
rūpei, kārtojot arī citus, kaŗavīrus interesējošus, jautā
jumus;
4) sadarboties ar angļu organizācijām līdzekļu iegūšanai.
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3. p. Fonda dalībnieki iedalās: aktīvos un veicinātājos.
Aktīvie:
a) bijušie kaŗavīri, kas ar regulāriem ziedojumiem saistās fondā,
b) Latvijas pilsoņi, kas ar regulāriem ziedojumiem atbalsta
fondu,
c) latviešu organizācijas un sabiedriski pasākumi, kas ieiet
fondā ar izvēlētiem pārstāvjiem,
d) darba vietas, darba nometnes, nometnes u.t.t., ko pārstāv
uz vietas izvēlētie pilnvarotie.
Veicinātāji — ziedotāji, kuŗus nepārstāv aktīvi dalībnieki.
4. p. Aktīvie dalībnieki, sapulcējoties reizi gadā, izvēl fonda pa
domi, valdi un revīzijas komisiju, nosakot to locekļu skaitu.
Pilnsapulces sasauc padome.
5. p. Padomes goda priekšsēdis ir Latvijas sūtnis Lielbritanijā.
Padome sastāv no
a) gada sapulcē izvēlētiem locekļiem un
b) latviešu organizāciju un pasākumu pārstāvjiem.
Pēdējie piedalās padomes sēdēs bez balss tiesībām.
Padome, kas sapulcējas ne mazāk kā reizi gadā, nosaka vad
līnijas fonda darbībai, līdzekļu izmantošanu un saskaņo dar
bību ar citām organizācijām.
6. p. Valdē ievēlami bijušie kaŗavīri.
Valde ir fonda saimnieks, kas vāc, sakopo, glabā un izlieto
līdzekļus noteikumu un padomes lēmumu robežās.
7. p. Valdes priekšnieks konstruē valdi un sadala valdes locekļu
pienākumus.
8. p. Valde regulāri ziņo latviešu presē par ienākušiem ziedoju
miem un to izlietošanu.
9. p. Revīzijas komisija kontrolē fonda līdzekļus. Revīzijas re
zultāti jāziņo Latvijas sūtnim Lielbritanijā un pilnsapulcei.
10. p. Mērķu sasniegšanai un saskaņošanai
— organizācijās darbojas šo organizāciju izvēlēti pārstāvji;
— darbību darba vietās, nometnēs u.t.t. vada uz vietas izvē
lētie fonda pilnvarotais un viņa vietnieks.
Pārstāvji un pilnvarotie kārto visus uz fondu attiecīgos jautā
jumus, nododot līdzekļus fonda valdei, vai izlieto tos pēc val
des rīkojuma.
Par savu darbību tiem regulāri jāsniedz pārskats saviem piln
varu devējiem un fonda valdei.
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11. p. Fonds iekšējai kārtībai izstrādā kārtības rulli.
Amati ir goda amati.
Ar fonda līdzekļiem tiek segti tikai minimālākie tiešie izde
vumi.
12. p. Likvidācijas gadījumā fonda valde līdzekļus un aktus nodod
Latvijas sūtniecībai Lielbritanijā.

Nodaļas
DVF 1972. gada beigās darbojās šādas nodaļas un kopas:
a) nodaļas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Bedfordas (Bedford),
Birminghamas (Birmingham),
Boltonas (Bolton),
Bradfordas (Bradford),
Česterfīldas (Chesterfield),
Derbijas (Derby),
Donkasteras (Doncaster),
Halifaksas (Halifax),
Hadersfīldas (Huddersfield),
Kārlailas (Carlisle),
Korbijas (Corby),
Koventrijas (Coventry),
Lesteres (Leicester),
Līdsas (Leeds),
Londonas (London),
Mančestras (Manchester),
Mansfīldas (Mansfield),
Notinghamas (Nottingham),
Pīterborovas (Peterborough),
Prestonas (Preston),
Ročdēlas (Rochdale),
Stokportas (Stockport),
Stokontrentas (Stoke-on-Trent),
Svonsijas (Swansea),
Volverhamptonas (Wolverhampton),

b) kopas:
26. Čelmsfordas (Chelmsford),
27. Dārlijmūras (Darley Moor),
28. Eilsberijas (Aylesbury),
29. Liepājas (Thornby Pits),
30. Silsdenas (Silsden), un
31. Vindleston-Holas (Windlestone Hall)
kopa
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DVF īsāku vai ilgāku laiku, it sevišķi darbības pirmajos gados,
darbojās nodaļas un kopas šādās vietās:
a) nodaļas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
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Alsager
Ardingley
Armadale
Bearley
Bicester
Birdingbury
Bletchley
Bristol
Brougham Hall
Bury
Causly Park
Chirbury
Consett (Hamsterley)
Eastbourne (Dalling)
Edwinstowe
Elmbridge
Fernhurst
Gadmanstone
Garwald (East Lothion)
Glandul
Hamsterley Hall
Hardwick
Houndstone
Hernick Hill
Hull
Huntingdon
Kielder
Kimbolton
Kingenclengh
Kirkby
Knutton
Lawton
Leamington
Leighton-Buzzard
Maids Moreton
Mawley Hall
Merrythought
Newcastle (Ryton)
Oldham
Oxford
Sandtoft
Shipton (Curbridge)

43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.

Skipton (Settle)
Smallthorne
Spalding
Sutton Park
Swinehead (Low-Ground)
Viestura nodaļa
Walton-on-the-Hill
Wansford
West Wells
Westerton
Winkleigh
Witherley
Wiveliscombe
Wooler
Wetherton
Yeovil
York
Ystrod Mynach
Zuikas vīru koŗa nodaļa

b) kopas:
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.

Barnsley
Beacon Hill (Kiora)
Bitteswell
Blanford
Bridgend
Bridport
Chase End
Colesden (Colmworth)
Dalry
Dove Holes
Drakelou
Drayton Parslow
Dunball
Durweston
East Challow (West End)
Edinburgh
S/S Elizabete kopa
Elsham
Flackwell Heath

81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.

Frimley (Tomlinscote)
Full-Sutton
Gagingwell
Great Wyrley (Siguldas kopa)
Hambrook
Harlaxton
Hawick
Herrison
Hertford
Horley
Ingleton (Langton Grange)
Inskip-Preston
Kingstone Lisle
Kirkham
Lincoln
Lulsgate
Luton
Malton
Maltby
Marston
Mawdesley
Melbourne
Melrose
Nafferton (Nameja kopa)
Nissen Creek

106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.

Nuneaton
Offley
Peebles
Polesworth
Quainton
S/S Rāmava kopa
Selby
Selkirk
Shelburn
Stockton
Stonehouse
Storwood
Todmorden
Tomlinscote
Trebelzue
Velmere
S/S Venta kopa
Wainhouse Corner
Walkden
Ware Park
Wellington
Wetherby
Willingham House
Wing
Woolfax Lodge

Bedfordas nodaļa
Bedfordas nodaļa savu darbību sākusi kā kopa 1948. gada pava
sarī Kemston Hardwick hostelī. Tā paša gada 12. decembrī pārdē
vēta par Bedfordas nodaļu.
Sākuma gada 39 biedru skaits pieaug līdz 152 — 1954. gadā,
to skaitā 7 vanadzes; izceļošanas un pārvietošanās dēļ tas nedaudz
samazinās nākošos gados. 1960. gadā nodibinātā Lutonas kopa
ar 8 dalībniekiem pievienojās nodaļai.
1961. gada rudenī nodibināja latviešu svētdienas skolu, kuŗā
mācījās 20 bērni skolotāju A. Račevska un A. Lonertes vadībā.
Bērniem izaugot, skola vēlāk izbeidza darbošanos.
Bibliotēka, kuŗas pamatā pašu ziedotas 327 grāmatas, gadu te
cējumā izveidojusies par vienu no lielākām Anglijā ar tuvu pie
2000 sējumiem. Liels nopelns ir E. Lasmanim par bibliotēkas
priekšzīmīgu iekārtošanu. Viņš bibliotēku vadīja no 1950. g. —
1955. gadam. No 1956. g. bibliotēku vada G. Cīrulis.
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Kultūrālā sabiedriskā dzīve rit aktīvi, bet tā kā nodaļas biedri
galvenokārt ir vieninieki, tad programmas aizpildītājus vienmēr
aicina no citurienes.
Lielus līdzekļus nodaļa savākusi dažādās ziedojumu akcijās, kā:
Ziemas svētku akcijā, aprūpei aiz dzelzs aizkara, Ārtava Latvijai
un dažās citās.
Vanadzes regulāri apmeklējušas nervu slimos tautiešus Three
Counties slimnīcā, kā arī ilgstoši slimos mājās un vecos ļaudis.
Laika tecējumā nodaļas valdes priekšsēža pienākumus pildījuši:
K. Miķelsons 1 gadu, Fr. Kursietis 3 gadus, J. Ranka 2 gadus, F.
Ābele 1 gadu, A. Račevskis 2 gadus, J. Belavs 2 gadus un kopš
1959. gada nodaļu vada J. Tauriņš. Ilgus gadus valdē vēl darbo
jušies V. Canders, G. Cīrulis, St. Zīra.

DVF Bedfordas nod. valde un revīzijas komisija 1970. gadā. 1. r. no kr.:
pr-ža v. S. Zīra, valdes pr-dis J. Tauriņš, vanadžu pārstāve L. Puriņa, rev.
k. pr-dis Fr. Ābele; 2. r. rev. kom. locekļi K. Ūburgs un J. Belavs, ka
sieris V. Canders un sekretārs J . Štelmachers.

Birminghamas nodaļa
Šīs nodaļas pirmsākumi meklējami jau 1947. gadā, kad tās iz
veidošanai A. Sprūdžs apzinājis Birminghamas slimnīcās strādājo
šos latviešus. Biedru naudas maksājumi DVF valdei sākti 1948.
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g. janvārī, par ko gādājis toreizējais priekšsēdis - kasieris kpt. Ar
nolds Lasis, kaut oficiāli nodaļa dibināta 1949. gada 18. februārī.
Biedru skaits no 35 biedriem 1949. gadā audzis līdz 82 — 1966.
g., bet pēdējos gados noslīdējis uz 64 biedriem.
Nodaļas darbība visspilgtāk izpaudusies kultūrāli-sabiedriskā
laukā, rīkojot ap 200 dažādu sarīkojumu. Desmit gadu nodaļā
darbojusies drāmatiskā kopa režisora J. Miezīša vadībā, sniedzot
4 viencēliena un 7 vairākcēlienu lugas. Kopa sniegusi arī 23 izrā
des citās vietās, bet Birminghamā viesojušās citas drāmas kopas,
pat no Zviedrijas.
Savā laikā nodaļā pastāvēja tautas deju grupa Silmalieši, bet pē
dējos gados darbojās bērnu un jauniešu grupa Sienāzīši, kuŗi spēlē
kokles, stabules un dejo tautas dejas, kā arī uzveduši vairākas lu
dziņas.
Lielu vērību nodaļa pievērš informācijas darbam. Informācijas
nozares vadītājs kopš 1960. gada ir DVF ārējās informācijas daļas
referents J. Rolavs, gadu gaitā britu laikrakstos publicējot ap 500
lasītāju vēstuļu un rakstu. Kopš 1956. g. nodaļa izdod 2 — 4 reizes
gadā savu biļetenu.
Agrākos gados nodaļā darbojusies sporta kopa, kas vēlāk pār
veidojās par šacha sekciju, kuŗa 1957 gadā ieguva Latviešu spor
ta pārvaldes ceļojošo kausu. Ļoti izcilus rezultātus soļošanā Angli
jā un starptautiskās sacīkstēs guvis nodaļas biedrs, valdes loceklis
Kārlis Āboliņš, izcīnot daudz kausu, medaļas un citas balvas.
Kopš 1951. gada 2. decembra grāmatu lasītājiem V. Eglāja
mājā atvērta bibliotēka un no 1964. gada 21. novembŗa darbojas
grāmatu klubs J. Rolava vadībā.
Vanadžu komiteja nodaļā darbojās no 1950. — 1954. gadam,
bet kopš 1964. gada pastāv vanadžu kopa.
Par sekmīgāko un aktīvāko darbu Anglijā 1964. gadā nodaļa
ieguva majora A. Alksnīša ceļojošo kausu.
Pastāvēšanas laikā par nodaļas valdes priekšsēžiem bijuši: A.
Lasis, E. Ulmanis, J. Lācis, J. Blīgzna, E. Rudzītis un pēdējos ga
dos J. Miezītis. Ilgus gadus nodaļas valdē darbojušies A. Miklu
cāns, V. Tīrelis (miris), J. Miezītis, J. Rolavs, J. Blīgzna, E. Ru
dzītis, A. Bēks (miris) un Ž. Kleģeris.
Boltonas nodaļa
Nodaļa dibināta 1948. gada 28. novembrī. Sapulcē piedalījās 13
dalībnieki, galvenokārt bijušie kaŗavīri, kas pulcējās, Augusta
Abakuka ierosināti.
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Nevērojot sākuma grūtības un darba darītāju pieredzes trūku
mu sabiedriskā darbā, biedru skaits tomēr auga un 1949. g. 26.
martā to bija jau 49, to starpā daudzi ar sabiedriska darba piere
dzi, kas palīdzēja nodaļas tālākā darbā. Tas bija laiks, kad ikviens
vēlējās kaut ko darīt, kaut kur pielikt savu roku, un šo laiku var
salīdzināt ar Vācijas nometņu rosības laiku.
Īsā laikā nodaļa izauga par lielāko un spēcīgāko visā apkārtnē
un, svinot savus 5 darba gadus, nodaļā jau bija 81 biedrs.
1951. gada 9. septembrī nodibinājās sporta kopa J. Celinska
un J. Ūdŗa vadībā ar 16 dalībniekiem. Galvenās nodarbības bija
volejbols. Vēlāk interese un nodarbības apsika, lai atjaunotos pēc
vairākiem gadiem J. Zaķa vadībā. Izceļošanas rezultātā arī šoreiz
nodarbības bija jāpārtrauc.
Jau nodaļas sākuma gados izveidojās cieša sadarbība ar pārē
jām vietējām latviešu organizācijām un draudzi. Rīkoti kopīgi

DVF Boltonas nodaļas vadība 1970. gadā. Pirmā r.: Irma Pampe — vanadžu
kopas vad. palīdze, Milda Pommere — vanažu kopas vadītāja, Jānis Za
ķis — valdes priekšsēdis, Irēne Krivonosova — vanadžu kopas sekretāre,
Maija Zaķe — vanadžu kopas un rev. kom. locekle. Otrā r. no kr.: Andrejs
Pommers, rev. kom. pr-dis, Jāzeps Kubuliņš, aprūpes noz., Jevgenijs Krivono
sovs — sekretārs, Jānis Eglītis — kasieris, Staņislavs Mālnieks — priekšs.
vietnieks.
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lielāku apmēru sarīkojumi, atceres akti, kopīgi noorganizēta Bolto
nas latviešu bibliotēka un grāmatu galds, kuŗa atlikumu izlieto
jaunu grāmatu iegādei. Laika tecējumā bibliotēkas pārzināšana
pārgājusi nodaļas rokās, un grāmatu skaits no dažiem simtiem
pieaudzis stipri pāri tūkstotim. Bibliotēku un grāmatu galdu vada
K. Ķeņģis.
Aizvadītajos gados sarīkoti daudzi mākslinieciski augstvērtīgi
sarīkojumi, aicinot mūsu labākos māksliniekus, koŗus, lektorus un
dejotājus.
Vairākus gadus darbojās arī latviešu svētdienas skola J. Vītola
vadībā, bet vēlākos gados darbs pārtraukts audzinātāju trūkuma
dēļ. Nodaļa regulāri aprūpē vienu bāreni un divas invalidu ģimenes
Vācijā. Bārenis tagad jau izaudzis par staltu jaunekli un beidzis
studijas kādā Vācijas universitātē. Kopā ar iekšējo aprūpi nodaļas
apmērā tas viss prasīja prāvus līdzekļus un čaklas rokas, kas šo
darbu veica. Ar atzīstamām sekmēm šos pienākumus veica ilgga
dējā nod. vanadžu priekšniece M. Pommere ar pārējām vanadzēm.
Nodaļā pastāv informācijas nozare, veicot kā iekšējo, tā ārējo
informācijas darbu. Pastāvēšanas laikā nodaļu vadījuši J. Putniņš,
J. Ceske un no 1952. gada J. Zaķis.
Bredfordas nodaļa
1948. gada vasarā A. Brīmanis ar G. Celmiņu nolēma dibināt
DVF Bredfordas nodaļu, ņemot par kodolu Hiperholmas nometnes
tautiešus, kā arī aicinot uz dibināšanas sapulci 1948. gada 15.
augustā Eastbrook Hall visus apkārtnē dzīvojošos tautiešus.
Biedru skaits strauji auga un tā paša gada 24. novembrī ievēlēja
pirmo nodaļas valdi ar priekšsēdi A. Brīmani un valdes locekļiem
V. Bērziņu, P. Lauri, Dz. Ozoliņu un A. Vijupu. Vēlāk par valdes
priekšsēžiem vēl darbojušies G. Celmiņš, A. Vēveris, O. Apinis,
J. Putniņš, M. Kazainis, J. Bitenieks un K. Šneiders, Bez minē
tajiem īsāku vai ilgāku laiku valdes locekļi bijuši J. Rulliņš, A.
Liepiņš, I. Zilāns, A. Jēgers, J. Ezeriņš, A. Ozoliņš, V. Mežģirts,
J. Aplociņš, V. Gailis, J. Mangulis, J. Līdaks, A. Dzeguze, J. Bite,
K. Bērziņš, J. Taubenbergs, V. Bušēvics, Z. Muncis, H. Lejiņš,
H. Stenders, E. Pridats, J. Kurzemnieks, J. Balodis, D. Kalniņš,
O. Pētersons, P. Sukse, J. Gravenieks.
Jau ar pirmajām darbības dienām nodaļas vadība bija ļoti
aktīva. Likvidējoties lauksaimniecības nometnēm, Bredfordā un
apkārtnē ieradās daudz latviešu, viņu vairums iestājās nodaļā par
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biedriem. 1950. gada oktobrī biedru skaits jau sasniedza 379,
vēlākos gados izceļošanas dēļ tas samazinājās uz 243.
Nodaļa jau no sākuma dienām lielu vērību pievērsa Vācijā
palikušo cīņas biedru, karavīru atraitņu un bērnu aprūpei. Sūtīti
sainīši bērniem Ziemas svētkos un īpaši aprūpēta Ingolštates kaŗa
invalidu mītne. Sava ģeografiskā stāvokļa dēļ, atrodoties tekstil
rūpniecības centrā, nodaļa spēja atbalstīt ar tekstilprecēm Vācijā
aprūpējamos, iegādājoties, gan ar grūtībām, eksportlicences.
Gadiem ejot, radās pārmaiņas aprūpes darbā. Arvien vairāk
vērības bija jāveltī veco un slimo aprūpei Anglijā, par ko gādāja
nod. vanadzes. No saviem līdzekļiem viņas katru vasaru sūtīja
vairākus bērnus uz latviešu māju Almeliju atpūtā. Ziemsvētkos
regulāri apdāvināja vecos ļaudis un slimos, rīkoja veco ļaužu vaka
rus.
Vanadzes savu darbību sāka 1950. gada 18. maijā V. Rulliņas
vadībā un bez minētā aprūpes darba vienmēr izkārtojušas saim
niecisko pusi visos nodaļas sarīkojumos. Lai rastu līdzekļus aprūpes
darbam, pēdējos gados viņas rīko Ziemsvētku tirdziņu, pārdodot
grāmatas un tautiskos izstrādājumus. Pieaugot biedru skaitam,
aktīvitāte pieņēmās arī kultūrāli sabiedriskā dzīvē.
Pirmā teātŗa izrāde notika 1949. gada 5. martā, kad teātŗa kopu
vadīja V. Pūlis. Tam aizbraucot, vadību pārņēma F. Lintiņš.
Vēlākos gados drāmatisko kopu vadīja R. Duncis un pēdējos gados
G. Bergs. 1950. gadā nodibināta sporta kopa un atbalstīta skautu
organizēšanās. Nodaļa pati, vai kopā ar citām latviešu organizā
cijām, dažu gadu noorganizējusi 22 sarīkojumus ar augstvērtīgu
latviešu mākslinieku vai kultūras darbinieku piedalīšanos. Vēl
vienmēr nodaļā pastāv un aktīvi darbojas šacha kopa Rīga, filate
listu, galda tenisa un šautriņu mešanas kopas.
Tā kā Bredfordā un apkārtnē dzīvo latviešu ģimenes ar bērniem
skolas vecumā, 1949. g. 11. jūnijā nodaļā sāka darboties latviešu
skola D. Vītolas vadībā. Pirmā skolas darbā pieteicās P. Piņķe Asmane. Mācības notika sestdienās. Programmā ietelpa latviešu
valoda, Latvijas vēsture un ģeografija, ticības mācība, dziedāšana
un apmācība dejot latviešu tautas dejas. Pastāvēšanas laikā skolu
vadījuši: D. Vītola, M. Kazainis, E. Trēgeris un beidzot atkal M.
Kazainis.
1949. gadā nodaļā sāka darboties tautas deju kopa Sakta, kad
E. Lintiņas vadībā uzvestas mīkales, kuŗās ietilpa arī tautas dejas.
1951. gadā Saktas vadību pārņēma J. Kūlis.
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Bredfordas apspiesto tautu protesta demonstrācija 1972. gada 19. novembrī
sakarā ar priekšdarbiem Eiropas drošības konferencei.

Pēc nodaļas valdes un Saktas dejotāju lūguma, 1954. gadā kopas
vadību un deju apmācību uzņēmās šīs nozares speciāliste, folklo
riste un skolotāja Vera Rulliņa.
Mūzikas pavadītāja pienākumus uzņēmās R. Gabaliņš, kuŗš to
turpina joprojām. Administrātīvos pienākumus kārtoja kopas da
lībnieks V. Strautmanis.
Kopa 1955. gadā piedalījās starptautiskā Eistedfodā Langolenā
(Velsā), kur dejotāji sacentās ar izlases grupām valsts mērogā,
gūstot labus panākumus.
Pirmo reizi Sakta kopā ar Līdsas deju kopu Kamoliņš 1956. g.
devās ārzemju turnejā uz Īrijas starptautisko deju festivālu Dablinā.
Pēc tam katru gadu kopa piedalījās kādā ārzemju deju festivālā,
vairākās vietās Īrijā, Holandē, Francijā, Vācijā, kā arī starptautis
kos festivālos Anglijā, Londonā — Alberta aulā un Mančestrā.
Saktas sastāvam arvien pieaugot, 1958. gada novembrī noor
ganizēta iesācēju grupa Saktiņa V. Rulliņas vadībā un apmācībā.
Šajā laikā no dejotāju vidus bija izauguši spējīgi darbinieki, un
1959. gadā kopas vadību pārņēma V. Strautmanis. Viņam izceļojot
uz ASV, 1961. gadā vadību uzņēmās spējīgākais dejotājs K. Uz
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kalis. 1964. gadā Saktu sāka vadīt V. Gerelis, kas kopā nodejojis
7 gadus, bet pēdējos gados atkal vada K. Uzkalis.
Savās gaitās Sakta atgādina tautiešiem un brīvajai pasaulei, ka
vēl ir dzīvs nacionālais gars, kas spēcīgi parādās starptautiskos
forumos.
Bredfordas nodaļa lielu vērību pievērsusi arī polītiskam infor
mācijas darbam; kopš 1953. g. nodaļas valdes pārstāvis aktīvi dar
bojās Baltiešu komitejā.
1963. g. 29. decembrī ukraiņu pretkomūnistiskā komiteja aici
nāja latviešus un citus apspiesto tautu pārstāvjus uz kopīgu sēdi.
Rezultātā nodibināta Captive Nations komiteja. Komitejas nopelns,
ka Apspiesto nāciju nedēļā ik gadu pie Bredfordas pilsētas valdes
nama plīvo arī mūsu sarkanbaltsarkanais karogs, tāpat kā mūsu
valstssvētkos 18. novembrī. Deviņos gados ievietoti pāri par 80
īsāki vai gaŗāki raksti vietējās avīzēs „Yorkshire Post” un „Tele
graph and Argus” par mūsu politisko darbību un Padomju Savie
nības mums nodarītām varmācībām.
Ar disciplīnētiem un labi organizētiem pasākumiem komiteja
ieguvusi pilsētas pašvaldības darbinieku un Bredfordas un ap
kārtnes parlamenta locekļu simpatijas un atzinību. Komiteja pieda
lās Bredfordas un apkārtnes plānošanas komitejā, un tās pārstāvji
ieiet kā locekļi Bredfordas tautību sadarbības komitejā.
Nodaļas sabiedrisko darbu ļoti ietekmēja telpu nepieciešamība
dažādiem sarīkojumiem, apspriedēm un īpaši skolas vajadzībām.
Valdei izdevās sameklēt īpašumu ļoti labā vietā, tuvu pilsētas
centram — 5 Clifton Villas. Nodaļa šo namu nopirka 1955. gada
janvārī, un tajā patvērumu atraduši visi nodaļas pasākumi un
mazākie sarīkojumu. Lai pašu namā varētu izkārtot teātŗa izrādes,
koncertus un citus sarīkojumus, kā arī sagādāt telpas daudzo kopu
nodarbībām, bija jāpaplašina nama samērā mazā zāle un jāizbūvē
sporta telpas apakšstāvā. Šos darbus nodaļa izdarīja 1962. g. ar
daudziem brīvprātīgiem palīgiem, tā samazinot izdevumus uzņē
mējiem. Jaunizbūvētā zāle tomēr neapmierināja, jo varēja uzņemt
tikai ap 150 personu, un tā 1972. gada rudenī lēma zāli vēlreiz
paplašināt. Tagad darbi pabeigti, un nama zāle patīkami pārsteidz
apmeklētājus ērtību ziņā.
Bredfordas nodaļas 1952. gadā 18. maijā dibinātās vanadžu
kopas darbā arvien atradušās atsaucīgas darbinieces ikvienam pie
nākumam. Vanadzes nav trūkušas tur, kur stāja prasa latvietības
saglabāšanu Latvijai un mūsu tautas nākotnei. Informācijai par
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latviešiem un Latviju vairākkārt izkārtoti latvisku rotu u. c. daiļ
amatniecības izstrādājumu klāsti latviešu un angļu sabiedrībai. Mā
jīguma atslēga, svinību un svētku noskaņa nodaļas namā arvien
bijusi sievietes rokās. Kopīgās sanāksmēs un vakarēšanu darbos
risinās domu apmaiņa un dažādo darbu plāni.
Ar veltēm apciemoti slimie, vecie un grūtdieņi. Šais pienāku
mos jau nodaļas vecāki ievadījuši vanadžu jaunāko biedri M. No
vadnieci un I. Aivari.
Vanadzes darbojas kā saimnieces, daiļamatnieces, skolotājas,
bibliotēkāre, aktrises, koŗa diriģente un koristes, tautas deju liel
uzvedumu un Saktiņas vadītājas, kā arī dejo tautas deju kopā
Sakta; pārstāv DVF Ziemeļanglijas vanadžu novadu. Daiļamatnie
cības novietne L. Gravenieces vadībā un tradicionālā Ziemsvētku
tirdziņa ienākumi manāmi sekmē kopas rosmes.
Ar paļāvību kopa var raudzīties nākotnē, jo tai pēc 20 darba
gadiem vislielākais (65) vanadžu skaits. Pēdējos gados iestājušās
12 jaunietes, kuras vanadžu sadarbībā izrāda lielu atsaucību un
interesi.
Atzinīgie vanadžu darba novērtējumi, informācija presē, kopas
darbības pārskati, sagādāto un izdoto līdzekļu skaitļi šais gados
liecina par kopas darba plašumu un ļoti vispusīgām rosmēm veltīto
laiku DV organizācijas sprausto mērķu sekmēšanā.
DVF Bredfordas nodaļā kopš 1949. gada oktobŗa darbojas Ang
lijas latviešu vecākā deju kopa Sakta. Kopas vadībā kopš veido
šanās dejas mācījuši V. Lintiņa, J. Kūlis, V. Rulliņa, V. Straut
manis, K. Uzkalis, V. Gerels, A. Mettas, M. Liepiņa-Eislere un
pēdējos 6 gadus atkal K. Uzkalis, sasniedzot vislielāko (44) dejotāju
skaitu. Gatavojoties 3. Eiropas latviešu dziesmu svētkiem, tiem
dejās pievienojās arī vecākie dejotāji, skaitam pieaugot līdz 50.
Dejotāji pulcējās no Bredfordas, Padsejas, Līdsas, Šefīldas, Čester
fīldas, Karlailes, Londonas u. c. vietām. Par kopas akordeonis
tiem izveidojušies I. Kažociņš un J. Lūsis ilggadējā kopas mūziķa
R. Gabaliņa vadībā.
Saktas repertuārā 59 latviešu tautas dejas un zināmu autoru
jaundarbi, kuŗus kopa demonstrējusi latviešu un citu tautu sarī
kojumos un starptautiskos festivālos, piedaloties Īrijā, Holandē,
Vācijā, Francijā, Langollenā (Velsā), 1. un 2. Eiropas latviešu
dziesmu svētkos Vācijā un 6 Anglijas latviešu tautasdeju lieluzve
dumos Līdsā.
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Kopā darbojies arī jauniešu koris V. Buševica vadībā. Bredfor
das vanadžu dāvātās 5 kokles radījušas atsaucību un interesi jau
niešos šai mākslā A. Pommera vadībā.
Nopietnu vērību veltī tautas tērpu iegādei un nēsāšanas tradī
cijām. Saktas 20 dejotāji ir aktīvi DV organizācijas biedri, kuŗus
vieno mūsu kopīgās intereses un mērķi. Saktas jauniešu sanāksmes
nav vairs vienīgi izdejošanās, bet gan mūsu tautas vislielāko vērtību
— mūsu jauniešu saglabāšana mūsu tautai. To liecina arī mazo
dejotāju Saktiņas pulciņš, kuŗā vairums ir saktiešu ģimeņu atva
sītes I. Uzkales vadībā.
Mūsu jauniešu stāja un sniegumi pilnvērtīgi reprezentē latviešu
tautu dejā, tērpos un latviešu valodā. Jauniešu sadraudzība un
latviskā stāja, kas valda šai vienībā, ir pamats ticībai mūsu tautas
nākotnei.
Česterfīldas nodaļa
Česterfīldas apkārtnes rūpniecībā, ogļraktuvēs un slimnīcās,
1947. gadā darbu sāka pirmie latvieši. Nometnēs novietoti, viņi
1948. g. 15. septembrī pulcējās pirmajā sanāksmē un nolēma di
bināt DVF Hardvikas nodaļu. Pirmajā valdē ievēlēja V. Cukuru,
O. Piksi un J. Bērziņu. No šī brīža darbība vērtās plašumā, nodaļā
nodibināja sporta kopu Dzintari ar boksa un volejbola sekcijām.
Biedru skaits sasniedza 115.
1950. gadā Hardvikas nometni likvidēja. Daļa tautiešu izvieto
jās privātās mājās un dzīvokļos, bet vairums tika pārcelti uz citu
nometni.
1951. gadā nodaļu pārdēvēja par Česterfīldas nodaļu. Izveidojās
aktīva sabiedriska dzīve. Nomātās kluba telpās notika regulāras
sanāksmes un saviesīgi vakari. Bieži viesojās latviešu mākslinieki
un referenti. Pilsētas teātrī un zālēs rīkoja koncertus un teātŗa
izrādes, apmeklētāju skaits bieži vien pārsniedza 300.
Pamazām, bet nenovēršami sākās tautiešu izceļošana uz citām
valstīm un pilsētām. Sabiedriskā dzīve sāka apsikt, bet 18. novem
bŗa un Ziemas svētku sarīkojumi tomēr notiek vēl katru gadu.
Biedru skaits pēdējos gados nostabilizējies uz 21. Valdē dar
bojušies J. Bērziņš, E. Krauze, A. Kuģis, P. Leimanis, E. Leitis,
E. Miķelsons, A. Puškēvics, O. Piksis, E. Strautmane-Alksnīte,
P. Vītiņš, C. White. Kopš dibināšanas laika nodaļu nepārtraukti
vada V. Cukurs. Nodaļas šāvēju vienība: E. Krauze, K. Kļaviņš,
R. Servuts un P. Vītiņš — četras reizes ieguvusi DVF ceļojošo
kausu šāvēju vienībām.
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DVF Česterfīldas nodaļas valde 1958. gadā. No kr.: A. Krauze, DVF valdes
pr-dis A. Alksnītis un V. Cukurs, stāv E. Krauze.

Derbijas nodaļa
Tā nebija nejaušība, bet sabiedriskās dzīves nepieciešamība, kad
1954. gada 17. oktobrī iniciātoru grupas sanāksme kpt. M. Ozola
mājā nolēma dibināt DVF nodaļu.
Sanāksmē bija ieradies DVF Notinghamas nodaļas priekšsēdis
J. Frišvalds, iepazīstinot ar DV mērķiem un darbu. No sapulcēju
šies 26 dalībniekiem 17 izveidoja jauno DVF Derbijas kopu. Vie
nības un rosības cēlēju netrūka, tādēļ jau tā paša gada 5. decembrī
kopu pārdēvēja par DVF Derbijas nodaļu ar 38 biedriem.
Nodaļu pirmos 5 gadus vadīja M. Ozols, pēc tam būdams 8
gadus revīzijas komisijas priekšsēdis. Nākošos 7 gadus par valdes
priekšsēdi darbojās N. Bisenieks un tad 3 gadus L. Ceriņš. Kopš
1970. gada nodaļu vada E. Pumpainis. Nodaļas valdē un revīzijas
komisijā vēl ilgi darbojušies J. Eglītis, A. Veide, H. Eizāns un
A. Vīksne.
Nevērojot biedru skaita pārmaiņas emigrācijas un dzīves vietas
maiņas dēļ, pēdējos gados biedru skaits palicis visai stabils — 47.
Nodaļa gadā rīko caurmērā 8 sarīkojumus. Aicināti solisti un
koŗi koncertiem, viesojušās teātŗa trupas, jauniešu pulciņi ar priekš
nesumiem un viesi referenti. Izveidoti sakari ar apkārtējām DVF
nodaļām, daloties kopīgos sabiedriskā darba nepieciešamos pasā
kumos.
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1959. gada 22. novembrī nodaļa pārņēma likvidētās DVF Bris
toles nodaļas bibliotēku ar 560 grāmatām un 213 žurnāliem. Sūtnis
K. Zariņš bija ziedojis 20 grāmatu. Jaunas grāmatas iegādā par
nodaļas līdzekļiem, naudas ziedojumiem un dāvinājumiem.
Vairākus gadus nodaļa uzņēmās krusttēva pienākumus kādam
invalidam ar ģimeni Vācijā, sniedzot materiālo atbalstu. Nodaļas
biedru ģimenes pieauguma gadījumos jaunpiedzimušam dāvina tra
dicionālo sudraba kaŗotīti vai krustiņu. Slimnīcās apmeklēti slimie
tautieši. Dažiem mirušiem biedriem — vieniniekiem uzliktas
kapa plāksnes, kā arī individuāli apkoptas kapu kopiņas. Pavisam
18 darbības gados no nodaļas kases un ziedojumu sarakstiem sa
vāktas un attiecīgi izlietotas labdarības mērķiem £ 838.

Pirmie DVF Derbijas nodaļas darbinieki 1954. gadā.
No kreisās: L. Ceriņš, M. Ozols un E. Pumpainis.

Vanadžu darbība izpaudusies dažādos pasākumos jau kopš noda
as dibināšanas, nepastāvot kā atsevišķa kopa ar vēlētu vadību,
bet pienākumus pildīja saziņā ar nodaļas valdi. Sākuma gados
darba saskaņošanu veica M. Biseniece. Kopš 1968. gada vanadzes
ievēl savu kopas vadītāju. Aktīvi un ilggadēji darbojušās I. Ozola,
M. Biseniece, E. Pumpaine un V. Indrase. Nedaudzās vanadzes
sniegušas lielu un neatsveŗamu atbalstu nodaļas darbā.
Nodaļā pastāv aktīva šautriņu metēju sekcija. Atsevišķi dalīb
nieki vai grupas piedalās DVF vai citu rīkotās sacensībās. Kausu
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izcīņā sekmīgākie bijuši E. Pumpainis un H. Eizāns. Gadskārtējās
DVF šaušanas sacīkstēs arī piedalās daži nodaļas biedri. Labus
rezultātus un balvas guvis L. Ceriņš.
Nodaļa pirmos 8 gadus izdeva savu informācijas biļetenu L.
Ceriņa redakcijā. Matrices sagatavoja M. Biseniece. Pēc tam nodaļa
pievienojās vairāku nodaļu apvienotam Vidusanglijas biļetenam
Mūsu Balss.
N. Bisenieks runājis angļu organizācijās par mūsu nacionālpo
lītiskiem jautājumiem, daudz rakstījis vietējā angļu presē, britu
parlamenta un kabineta locekļiem. L. Ceriņš iesniedzis rakstus
DV Mēnešrakstam, latviešu un cittautu presei. Atsevišķi nodaļas
biedri rakstījuši lasītāju vēstules vietējam angļu laikrakstam.
Donkasteras nodaļa
Nodaļa dibinājusies un izveidojusies diezgan īpatnējos apstākļos.
Kad 1947. gada rudenī Donkasteras apkārtnē ieradās pirmie
latviešu ogļrači, radās doma par kaut kādas kopīgas vienības
radīšanu. Tomēr tā realizējās tikai 1948. gadā, — pēc kāda diev
kalpojuma latviešu ogļrači nodibināja Latviešu ogļraču kopu.
Sabiedriskā dzīve kļuva rosīgāka, bet vienmēr radās jautājums
par DV kopas dibināšanu. Vairāki nometnē dzīvojošie iestājās
DVF Bredfordas nodaļā, izveidodami Donkasteras kopu pie minē
tās nodaļas. Kad 1950. gadā uz dzīvi Donkasterā pārcēlās E. Koš
kins, viņš nodibināja pilsētā no privāti dzīvojošiem DVF kopu tieši
pie centra.
Abas kopas pastāvēja līdz 1952. gada vasarai, kad kopu vadī
tāji E. Koškins un A. Freimanis vienojās par to apvienošanu.
Apvienoto kopu vadību pārņēma A. Freimanis un biedru skaits
tad sasniedza 20. Kopa pastāvēja arvien pie Bredfordas no
daļas līdz 1955. gada martam, kad toreizējais vadītājs M. Ādam
sons pulcēja biedrus sapulcē, kuŗā vienprātīgi nolēma dibināt savu
nodaļu. Visu sabiedrisko dzīvi tad pārņēma jaundibinātā nodaļa.
Ogļraču kopa izbeidza savu darbību, nododot visus līdzekļus Dau
gavas Vanagiem. Pirmajā nodaļas valdē ievēlēja M. Ādamsonu,
E. Koškinu un G. Vainovski.
1956. gada 5. februārī nodibināta vanadžu kopa, par priekš
nieci izraugot A. Freimani, sekretāri Dz. Avenu, vēlāk papildinot
ar priekšnieces vietnieci L. Fengleri. Vanadžu kopu nepārtraukti
vadījusi A. Freimane, bet komitejā darbojušās Dz. Avene, L. Feng
lera, O. Koškina, I. Blosfelda un K. Baža.
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Vēlāk nodibināta arī sporta kopa, kuŗā par vadītāju izraudzīja
M. Ādamsonu, vēlākos gados kopu vadīja J. Kalniņš. Daudz lat
viešu vārdu daudzinājuši nodaļas sportisti, cīnoties angļu klubos
dažādos sporta veidos. Šeit minami veseŗa metējs G. Vainovskis,
svaru cēlājs A. Freimanis, galda tenisā M. Ādamsons, nodaļas
basketbolisti, kas visi izcīnījuši uzvaras angļu apgabala, vai latviešu
meistarsacīkstēs sportā. Lielu aktivitāti rāda nodaļas šautriņu me
tēji, izcīnot gan vienību, gan individuālas balvas. Pēdējos gados
veiksmīgi ir arī šāvēji, iegūstot daudz balvu.

DVF Donkasteras nodaļu 1959. gadā apciemoja DV priekšnieks plkv. V.
Janums. Sēž no kr.: A. Ādamsone, L. Fenglere, V. Janums un V. Blaua.
Stāv no kr.: J. Sulims, M. Ādamsons, E. Koškins, A. Freimanis, J. Ieviņš,
S. Kalve un P. Lūsis.

Pēc ilgas meklēšanas un dažādām grūtībām nodaļa 1969. gada
jūnijā nopirka namu. Daļu līdzekļu nama pirkšanai saziedoja, pā
rējo aizdeva DVF valde, Halifaksas, Līdsas un Bredfordas nodaļas.
Kluba atļauju saņēma tā paša gada 14. novembrī. Ar to nodaļas
sabiedriskā dzīvē pavērās plašākas iespējas. No kluba peļņas atbal
sta dažādas kultūras rosmes. Ar ziedojumiem atbalsta Minsteres
latviešu ģimnaziju, LNPL, Latviešu Nacionālo fondu Skandinavijā
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un vairākus citus. Atbalstu sūta arī Sue Ryder mājai Hikletonā,
kuŗā mīt vairāki latvieši.
Nodaļa visus parādus atmaksājusi 1972. gada martā un jau
paspējusi tik daudz iekrāt, ka aizdevusi naudu Hadersfīldas, Bred
fordas un Boltonas nodaļām viņu nekustamu īpašumu iegādei vai
paplašināšanai. No saimniecisko pasākumu tīrās peļņas jau iemak
sātas £ 250 DVF budžetā.
Pastāvēšanas laikā par kopu vecākiem vai nodaļas valdes locek
ļiem darbojušies E. Koškins, A. Freimanis, M. Ādamsons, G. Vai
novskis, D. Tamanis, A. Blaus, O. Liepa, J. Kalniņš, J. Sulims,
Z. Rozenfelds. Par pašaizliedzīgu darbu daudzi nodaļas biedri ap
balvoti ar DV CV nozīmi zeltā, DV CV un DVF atzinības rak
stiem.
Nodaļā ir 39 aktīvi biedri un viņu vienotība ir galvenā atslēga
dažādo pasākumu veikšanā un panākumos.
Halifaksas nodaļa
Jāņa Strauta ierosmē Halifaksā dzīvojošie latvieši 1951. gada
27. janvārī pulcējās nodaļas dibināšanas sanāksmē YMCA telpās.
Piedalījās 14 personas, kas nolēma sākt darbību. Pirmajā valdē
ievēlēja J. Strautu par priekšsēdi un valdes locekļiem — P. Būmani,
N. Jordānu, A. Dzītaru un O. Riekstiņu.
Valdes aktīvās darbības dēļ biedru skaits strauji kāpinājās un
pēdējos gados nostabilizējies uz 103 biedriem.
Kopš 1955. gada nodaļā darbojas informācijas nozare, ko gan
drīz bez pārtraukuma vadījis P. Radiņš. Viņš ir nodibinājis labas
attieksmes ar vietējo angļu presi, kuŗā vairākkārt parādījušies raksti
par Latvijas un latviešu tautas likteni. Tā paša gada rudenī nodaļas
sapulce lēma nerīkot kārtējo izbraukumu uz Blekpūles uguņošanu,
jo ugunis ieslēgs Padomju Savienības sūtnis. Protesta raksts un
uzņēmumi ar Blekpūles torni iespiesti vietējās angļu avīzēs pirmajā
lappusē. Šo ziņu pārņēma arī vairāki lielie angļu laikraksti. Tā no
daļas informācijas darbs atbalsojās visā latviešu sabiedrībā un
nodaļa saņēma sūtņa Kārļa Zariņa pateicību.
Bibliotēka savu darbību sāka 1957. gadā ar 156 tautiešu dāvā
tām grāmatām. Tagad grāmatu skaits tuvu tūkstotim. Sākumā bib
liotēku iekārtoja privātās mājās, bet 1963. gadā to pārvietoja
iepirktajā nodaļas namā. Bibliotēku visu laiku kārtojis valdes locek
is O. Piksis.
1960. gada 30. septembrī nodibināta vanadžu kopa, kuŗas va
dību uzņēmās B. Dzītare. Vēlāk vadību pārņēma B. Kurzemniece,
213

kuŗa čakli pildīja savus pienākumus līdz nāves dienai 1966. gada
13. aprīlim. Kopas vadību no jauna uzņēmās B. Dzītare.
Vanadžu kopa nodaļai atstājusi skaistu piemiņu. Kopas gatavoto
karogu nodaļai pasniedza 1965. gada 18. novembrī, kad to arī
iesvētīja.
Halifaksas latviešu skola darbību uzsāka 1963. gadā Z. Zobena
vadībā. Par skolotājiem darbojušies A. Račickis, L. Zobens, P.
Radiņš un T. Liepiņa.

DVF Halifaksas nodaļas jauniešu pulciņš Sprīdītis 1972. gadā. Vidū pulciņa
vadītāja A. Račicka un akordeonists R. Gabaliņš.

Parallēli skolai darbību sāka jauniešu pulciņš. Telpu trūkuma
dēļ jauniešu nodarbības bija ierobežotas, bet atjaunojās 1970. gadā,
kad pabeidza nodaļas nama telpu paplašināšanas darbus.
Nodaļa iegādājās vairākas kokles un tautas tērpus. Pulciņa vadī
bu uzņēmās A. Račicka ar palīgu K. Grīnbergu. Kokļu spēlē pirmos
pamatus lika un līdz šai dienai to vada diriģents A. Pommers.
1971. gadā bez kokļu spēles izveidota tautas deju kopa, kuŗai
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atbalstu un padomus sniedza V. Rulliņa. Tā kā koklētāju un dejo
tāju skaits bija niecīgs, pulciņš izvēlējās nosaukumu Sprīdītis.
1972. gadā Sprīdīša dalībnieku skaits strauji auga un dejotājus
sadalīja divās grupās: t. s. lielajā Sprīdītī ar 17 un mazajā Sprīdītī
ar 6 dalībniekiem. Astoņi no Sprīdīša dalībniekiem spēlē kokļu
ansamblī.
Materiālo apstākļu uzlabošanai, kā arī kultūrālās dzīves veici
nāšanai nodaļa 1963. gadā iegādājās namu. Lai piemērotu telpas
nodaļas nodarbību vajadzībām, bija nepieciešami lieli remonti.
Līdzekļu trūkuma dēļ visi remonta darbi balstījās uz brīvprātīga
darba spēka. Atsaucība bija liela, un neilgā laikā bija iespējams
atvērt kluba bufeti, kas nesa ievērojamu peļņu. Namu atklāja un
iesvētīja 1963. gada 31. augustā.
Ieplūda līdzekļi, un divu gadu laikā visi parādi tika nomaksāti.
Radās doma namu paplašināt. Darbus sāka 1969. gadā un beidza
1970. gadā, piebūvējot jaunu sarīkojumu zāli. Ar to bija rastas
labākas nodarbību iespējas jauniešiem un citiem sabiedriskiem pa
sākumiem.
Lieli nopelni nodaļas darba izveidošanā un nostiprināšanā ilgga
dējam valdes priekšsēdim E. Miķelsonam un līdzstrādniekiem A.
un B. Dzītariem, A. un B. Kurzemniekiem, P. Radiņam, K. Jan
sonam, P. Liepiņam, A. Mičulim, E. Liepiņam, A. Grīnbergam
un K. Graubergam.
Kaut Halifaksas nodaļa nav no lielajām, tā ar savu darbību
ieņēmusi ievērojamu vietu DV organizācijā.
Hadersfīldas nodaļa
Iniciātoru sanāksme šajā tekstilpilsētā notika 1950. gada 12.
februārī. Piedalījās 9 personas, no kuŗām nodaļas sastāvā palikusi
tikai viena, pārējie izklīduši plašajā pasaulē, neatrodot apmierinā
jumu šai miglas un lietus apveltītajā apgabalā.
Nodaļas dibināšanas sapulce notika 1950. g. 12. martā ar 39
personām, izraugot pirmo nodaļas valdi: P. Rozentālu, R. Velmi,
E. Kārnupu, A. Zilgalvi un B. Liepu.
Nodaļas biedru skaits strauji auga, sasniedzot 90. Noorganizējās
vīru koris A. Jambicka vadībā, tautisko deju kopa E. Priedītes
vadībā, kā arī sporta kopa Venta.
Valde rosīgi strādāja, rīkojot valstssvētku atceres aktus, kā arī
aizvesto piemiņas dienas. Rīkoja ekskursijas, referātu vakarus un
citus kultūrāli - sabiedriskus pasākumus.
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Nodaļas darbības laikā visnozīmīgākā bijusi sporta kopa, izvir
zoties par Hadersfīldas meistarvienību basketbolā, kā arī izcīnot
vietējās avīzes dāvāto ceļojošo vairogu. Sieviešu volejbola vienība,
savukārt, izcīnīja Anglijas latviešu meistares godu.
Sākoties vispārējam izceļošanas drudzim uz aizjūŗas zemēm,
slīdēja nodaļas biedru skaits un dažādie pasākumi. Darbību bija
spiesti izbeigt vīru koris un tautas deju kopa. Ierobežotu darbību
vēl arvien turpina sporta kopa, ar atzīstamām sekmēm piedaloties
dažādās sacensībās.
Ļoti aktīvi nodaļas vadībā darbojušies E. Kārnups, R. Zauers,
A. Kreitāls, P. Rozentāls, E. Kronis, A. Zoltners, A. Kauše, G.
Ļubočka, K. Paeglis, U. Ivāns, J. Ābele, O. Jankovskis, F. Ronis,
R. Vilde, N. Auziņš, A. Ģērmanis. Daudziem no viņiem piešķirti
DVF atzinības raksti.
Nodaļa 1972. gadā iegādājās namu.

DVF Hadersfīldas nodaļas valde 1969. gadā. Pirmā rindā no kreisās: S. Ābe
le — vanadžu kopas vaītāja, K. Paeglis — nodaļas valdes priekšsēdis, M.
Paegle — vanadžu kopas vadītājas vietniece. Otrā rindā no kreisās: J. Ābele
— valdes sekretārs, U. Ivāns — valdes kasieris, O. Jankovskis — valdes
priekšsēža vietn., A. Ģermanis — sporta lietu vadītājs.
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Kārlailas nodaļa
Kad „Westward Ho” akcijas ietvaros 1947. gadā Anglijā iera
dās latvieši, vairumā bijušie kaŗavīri, lielāku skaitu aizsūtīja uz
Kamberlendu Anglijas ziemeļos, pie Skotijas robežas. Izvietotus
divās lielās jauktu tautību nometnēs, tos nodarbināja lauksaimnie
cībā, aizstājot vācu kaŗa gūstekņus.
1948. gadā pavasarī daļu latviešu, skaitā apmēram 75 no lielās
nometnes pārskaitīja uz jauniekārtoto „Hernick Hill”, bet pārējos
uz „Merrythought” nometnēm pie Kārlailas. Tā paša gada vasarā
tad arī nodibinājās trīs jaunas DVF nodaļas. Hernick Hill, Merry
thought un Brougham Hall. Kārlailas pilsētā tai laikā bija apmetu
šās un darbu atradušas tikai 6 ģimenes.
Tā laika zemā izpeļņa lauksaimniecības darbā mudināja meklēt
darbu rūpnīcās. Dažiem laimējās, bet bija gadījumi, kad lauk
saimniecības komiteja neatbrīvoja no norādītā darba. Tā kā lauk
saimniecību strauji mechanizēja, atbrīvošanās no darba kļuva ar
vien vieglāka, un 1950. gadā Kārlailā jau bija saradies pietiekami
daudz latviešu, lai 1. oktobrī nodibinātu DVF nodaļu ar 20 bied
riem.
1951. gadā nodibinājās Kamberlendas - Vestmorlendas novads,
kuŗā ietelpa visas četras minētās nodaļas, attīstot rosīgu darbību.
Tā gada valstssvētku aktā Kārlailā piedalījās 110 viesu.
Likvidējoties lauksaimniecības nometnēm, to iemītnieki centās
tikt uz lielākiem centriem. Tautiešiem izklīstot, darbību pārtrauca
un likvidējās ,,Brougham Hall”, Merrythought” un „Hernick Hill”
nodaļas un arī minētais novads.
Sākumā Kārlailas nodaļā gan ieplūda likvidēto nodaļu biedri,
trīskāršojot biedru skaitu, bet, sākoties pastiprinātai izceļošanai,
visvairāk uz Kanadu, un iestājoties vispārējam atslābumam, biedru
skaits saruka uz pusi. Tā mazā Kārlailas nodaļa palika vienīgā
pie Skotijas robežas, tālu no lielajiem centriem un sabiedriskās
rosības. Pēdējos gados biedru skaits nostabilizējies uz 40.
Pastāvēšanas laikā nodaļas valdē darbojušies: F. Mičulis, P.
Zobs, L. Dombrovskis, G. Krauja, A. Graudums, A. Ketlers, J.
Cingelis, P. Čimals, V. Bērzzariņš, E. Pūce un J. Zichelmanis.
Nodaļas darbība izpaudusies galvenokārt ziedojumu vākšanā,
pabalstu izmaksāšanā, atceres sarīkojumu izkārtošanā, mirušo kapu
apkopšanā. Nodaļa pildījusi arī LNPL pārstāvja pienākumus.
Nodaļā pastāv bibliotēka ar pāri par 800 grāmatām. Plašāku
sabiedriski - kultūrālu darbību nodaļa nav varējusi attīstīt, jo ne
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DVF Kārlailas (Carlisle) nodaļas valde 1961. gadā. Sēž no kreisās: A. Ket
lers, A. Graudums (priekšsēdis) un L. Dombrovskis, stāv — K. Kušķis, G.
Krauja un A. Deģis.

uz vietas, ne arī tuvākā apkaimē nav neviena sabiedriska darbi
nieka, lektora vai mākslinieka. Lielo attālumu, ceļa izdevumu un
mazā vietējo tautiešu skaita kā arī pasīvitātes dēļ līdzšinējie kul
tūras pasākumi un sarīkojumi materiāli nav atmaksājušies, bet
prasījuši piemaksas.
Korbijas nodaļa
Korbijas pilsētas metallietuvē atrada darbu 1947. gada pirmie
latviešu ieceļotāji, īpaši bijušie kaŗavīri, kurus izvietoja apkārtējās
nometnēs. Kā vienība šeit ieradās leģionā un Vācijas nometņu
laikā pazīstamais R. Zuikas vīru koris. Nedaudz ģimenēm laimē
jās iekārtoties privātdzīvokļos, un pamazām sākās sabiedriska ros
me. „Rokingamrodas” nometnē 20. 6. 1948. g. nodibinājās R.
Zuikas vīru koŗa DVF nodaļa ar A. Āri kā priekšsēdi un locekļiem
V. Būdi, I. Vijumu un A. Rūtenbergu. Tā paša gada 10. oktobrī
nodibinājās Korbijas kopa „South Road” nometnē ar priekšsēdi A.
Žagaru un valdes locekļiem A. Strazdiņu, A. Lēmani un K. Pijoli.
Drīz vien nometnes sāka likvidēt un to iemītnieki pārcēlās uz
pilsētu. Nodrošinātas darba iespējas un viegli atrisināms dzīvokļa
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Daugavas Vanagu fonda Korbijas nodaļas valde un revīzijas komisija 1962.
gadā. Sēž no kreisās: F. Kursietis, A. Rūtenbergs, B. Rūtenberga, A. Āre,
otrā rindā — A. Lazdiņš, K. Parasiņš, I. Pālītis, V. Auers, J. Dolimanis un
L. Osis.

jautājums bija iemesls latviešu skaita pieaugumam pilsētā, kuŗas
izbūve vēl arvien turpinās. Tā radās nepieciešamība abas minētās
nodaļas apvienot, kas notika 1950. g. 31. jūlijā, sākot darbību
ar 103 biedriem, kuŗu skaits pamazām vairojās sakarā ar jaunu
latviešu ierašanos Korbijā.
Nodaļu 14 gadus, līdz pat savai nāves dienai 1970. gada maijā,
vadīja A. Āre. Pastāvēšanas laikā īsāku laiku vēl par valžu priekš
sēžiem bijuši I. Vijums, A. Rūtenbergs, G. Rītiņš un A. Lazdiņš.
Kopš 1970. gada maija nodaļu vada V. Auers ar ilggadējiem
valdes locekļiem A. Rūtenbergu, A. Griguli un L. Osi. Bez minē
tajiem, īsāku vai gaŗāku laiku nodaļas valdē vēl darbojušies V.
Būde, V. Liepiņš, A. Lēmanis, M. Fafrots, Z. Meija, I. Dreimanis,
I. Pālītis, H. Rītiņa, V. Kronbergs un S. Šostaks.
1951. gadā nodaļa kopā ar vietējo latviešu ev. lut. draudzi no
dibināja latviešu svētdienas skolu. Skolu uztur nodaļa kopā ar drau
dzi un bērnu vecākiem. Ilgus gadus skolu vadīja māc. A. Dzenītis,
pēc tam I. Kažociņš un T. Lazdiņa. Par skolotājiem darbojušies
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E. Sirmā, I. Dreimane un V. Auers, sen. Dažus gadus skolas pār
zinis bijis A. Grigulis. Pēdējā laikā skolu vada A. Auere, kuŗa
vairākus gadus darbojās par skolotāju. Skolā sāk darboties kādrei
zējie audzēkņi A. Štrauss, I. Bankēvica, A. Šeibe, A. Krūmiņš.
Daudzi no bijušajiem audzēkņiem ieguvuši augstāko izglītību angļu
augstskolās. 1955. gadā pie skolas atvēra bērnudārzu, ko vadīja
M. Feldmane, kuŗa vairākus gadus vēlāk darbojās par skolotāju.
Bibliotēka darbību uzsāka E. Vītola vadībā un viņa mājā 1953.
gada rudenī ar 200 grāmatām. 1959. gadā bibliotēku pārcēla uz
draudzes namu; vadību uzņēmās A. Feldmanis ar palīdzēm Dz.
Krūmiņu un B. Rūtenbergu. Vēlākos gados to vadīja V. Auers,
sen., bet pēdējos pāris gados M. Bormeisters. Bibliotēkā tagad ap
1000 grāmatu, kuŗu iegādei līdzekļi vākti ar ziedojumiem, noda
ļas atvēlētiem līdzekļiem un arī no lasītājiem ņemot nelielu atlī
dzību par katru grāmatu.
Drāmatiskā kopa pie nodaļas organizējās 1953. gada 16. martā
ar 11 dalībniekiem. Aktīvākais posms kopai bija starp šo laiku
un 1970. gadu, kad dažādu režisoru vadībā iestudētas daudz lugu,
izrādot tās Korbijā un arī citās nodaļās. Šai laikā lugas iestudējuši
E. Sirmā, A. Feldmanis, J. Joksts un I. Ozols. Pirmajos gados
izrāžu sagatavošanā aizrādījumus sniedzis DVF drāmas režisors
J. Zariņš. Pēdējos gados kopas darbība apstājusies intereses trūku
ma dēļ, dažiem izceļojot, dažiem aizejot aizsaulē, citiem darba
vai citu iemeslu dēļ.
Tautas deju kopa sāka darboties 1961. g. februārī. To vada A.
Tālberga, bet apmāca I. Fafrote un M. Daškēvica no Londonas.
1962. g. kopas vadību un apmācību pārņēma V. Grigulis, būdams
arī kopas mūziķis. V. Grigulis kopu vadīja 10 gadu. Šinī laikā
kopa piedalījās dažādos latviešu sarīkojumos Korbijā, Londonā
un citās vietās Anglijā, kā arī Korbijas apkārtnes angļu deju festi
vālos un sarīkojumos. Kopa piedalījās arī dziesmu svētkos Anglijā
un Eiropas latviešu dziesmu svētkos Vācijā. Pēdējā gadā kopu
vada I. Štrauss ar mūziķi J. Zaķi.
Nodaļas aktīvitāte izpaužas 10 līdz 12 dažādos sarīkojumos
gadā, izmantojot Anglijā esošos rakstniekus, māksliniekus un lek
torus, arī no citām zemēm Anglijā ieradušos viesus, latviešu māk
sliniekus un sabiedriskos darbiniekus. Par aktīvu un vispusīgu
darbību nodaļa pirmā 1960. gadā ieguva majora Augusta Alksnīša
DVF ceļojošo kausu.
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Koventrijas nodaļa
Nodaļa dibināta 1948. gadā, par pirmo priekšnieku ievēlot J.
Ķīlīti. Visā pastāvēšanas laikā J. Ķīlītis par priekšnieku bijis 10
gadus. Vēl par valžu priekšsēžiem darbojušies J. Bernāts, G. Kār
kliņš, J. Michelsons, R. Miķelsons, Ž. Lieģis. Pēdējos gados nodaļu
vada E. Krasts. Aktīvi nodaļas valdē darbojušies A. Rozentāls,
J. Tavars, Z. Mūsiņš, O. Katvars, A. Kalniņa, A. Augstkalns, A.
Celmiņš, A. Gāga. Pašreiz nodaļā 152 biedri.
Nodaļā pastāv arī vanadžu kopa, kuŗas ilggadējā priekšniece
bijusi M. Ķīlīte. Vanadzes dzīvi piedalījušās sarīkojumu izkārto
šanā un visādiem līdzekļiem atbalstījušas katru pasākumu.
1965. gada augustā iegādāts lauku īpašums „Mūsmājas”. 1968.
g. rudenī atklāja jaunpiebūvēto koncertu un sarīkojumu zāli.

DVF Koventrijas nod. nama Mūsmājas piebūve, jaunā zāle ar 300 vietām.

Koventrijas nodaļas darbība bijusi ļoti sekmīga visus šos gadus,
it sevišķi pēc īpašuma iegādes un zāles piebūves. Mūsmājās rīkoti
arī visa DVF apmēros dažādas sanāksmes, nodarbības, salidojumi
un Vidusanglijas apgabala latviešu skolu bērnu svētki. Mūsmājās
pastāvīgi dzīvo nedaudz veco ļaužu.
Koventrijas latviešu organizāciju kopēji izdotam ziņu biļetenam
„Koventrijas latviešu organizāciju biļetens” pusi izdošanas izde
vumu parasti sedz Koventrijas DVF nodaļa. Šai biļetenā 1964.
gada maijā Latviešu Zemnieku Savienības Koventrijas kopa norā
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dīja, ka būtu laiks izbeigt latviešu sadrumstalošanos dažādās
organizācijās un aicināja, lai visas laicīgās latviešu organizācijas
un iestādījumi apvienotos ar vietējo vadītāju organizāciju — DVF
Koventrijas nodaļu. Zemnieku Savienības kopa gatava izbeigt
darbību un savus saimnieciskos pasākumus nodot Koventrijas no
daļai. Aicinājumā izpaudās reālitāte un nacionāla gara vienotība.
Lesteres nodaļa
Sv. Trīsvienības baznīcas zālē, Lesterē 1949. g. 29. oktobrī no
tika DVF Enderbijas kopas sapulce. Tajā nolēma līdzšinējo kopu,
kas darbību uzsāka 1949. g. 8. maijā un kuŗā 30 aktīvi biedri,
pārdēvēt par Lesteres nodaļu, skaitot ar 1. novembri.
Nodaļas pirmajā valdē ievēlēti N. Kandrovičs, E. Sarkanbār
dis, E. Sarkanbārde un K. Ampermanis.
Biedru skaits strauji auga, un attīstījās rosīga darbība dažādos
kultūrāli sabiedriskos pasākumos. 1951. g. nodibināja drāmatisko
kopu ar vadītājiem A. Kreslovski un K. Kūli, vēlāk N. Kandroviču
un J. Grietiņu. Nodibinājās jauktais koris ar diriģentu V. Baštiku,
bet pēc dažiem mēnešiem diriģenta pienākumus uzņēmās A. Purvs.
1954. gadā sāka darboties bibliotēka, kuŗai telpas deva nodaļas
biedrs J. Liepiņš, uzņemoties arī bibliotēkāra pienākumus.
Sakarā ar tautiešu izceļošanu darbību izbeidza drāmatiskā kopa
un jauktais koris. Vēlāk koris atsevišķiem gadījumiem atjaunojās
N. Kandroviča vadībā.
Nodaļā darbojās vanadžu komiteja, dibināta 1950. gada oktobrī
L. Krievas, Dz. Liepiņas un E. Sarkanbārdes vadībā. Vēl darbojās
latviešu skola un sporta sekcija.
Kopš 1958. g. nodaļa nomā telpas piektdienas vakariem, kur
tad pulcējas nodaļas biedri, notiek dažādas nodarbības un valdes
sēdes.
Visilgāk nodaļu vadīja K. Ampermanis. Pašreiz to vada A.
Balodis. Pastāvēšanas laikā nodaļas valdē darbojušies J. Liepiņš,
J. Grietiņš, P. Lazdovskis, V. Arājs, E. Alksnītis, A. Gailis, E.
Krievs, A. Dumpis, A. Purvs, V. Punaks, J. Bērziņš, Z. Akots, V.
Purmalis, A. Lutkēvičs A. Šmitchens, M. Irbītis, N. Barbāns, N.
Šnepsts, G. Otensons un J. Kalvāns.
Nodaļas valde sadarbībā ar vanadžu komiteju un citiem noda
ļas pasākumiem izkārtojusi vairāk nekā simt dažādu sarīkojumu,
atceres un piemiņas vakarus, koncertus, referātus, teātŗa un filmu
izrādes, ekskursijas un dziesmu dienu atskaņas.
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DVF Lesteres nodaļas svētdienas skola 1960. gadā. Pēdējā rindā skolotāji
Z. Lazdiņa, J. Jurģis, L. Krieva un J. Grietiņš.

Līdsas nodaļa
Dibināta 1950. gada 4. novembrī, kad tā paša gada oktobrī
draudzes tuvināšanas vakarā ievēlētie iniciātori J. Avots, S. Lin
diņš un A. Panga bija veikuši priekšdarbus un novērsuši šķēršļus.
Valdē ievēlēja priekšsēdi A. Pangu, sekretāru S. Lindiņu, kasieri
J. Avotu un par locekļiem V. Riekstu un A. Indriksonu.
Kultūrāli sabiedriskā laukā sākās plānveidīgs darbs, rīkojot
valstssvētkus un citus piemiņas aktus, koncertus, karnevālus, pa
vasaŗa un pļaujas svētku, priekšlasījumus u.c. sarīkojumus. Sākās
priekšdarbu veikšana bibliotēkai, latviešu skolai un bērnudārzam.
Aprūpes darbs izpaudās invalidu, slimo un darba nespējīgo ap
zināšanā, nešķiŗojot biedrus no nebiedriem. Katrā nopietnā gadī
jumā bija apmeklējumi mājās un slimnīcās, piešķiŗot kārtējus un
vienreizējus pabalstus.
Regulāri izdotais apkārtraksts informēja par DV organizāciju,
DVF nodaļas darbu un mērķiem. Biedru skaits strauji auga un jau
pēc gada bija pāri par 100 biedru. Pēdējos gados to ir 216.
Nodaļa izvirzījusies par kultūrāli sabiedriskas rosmes uzturētāju
apkaimē. Rīkoti dažādi sarīkojumi un priekšnesumi, tajos pieda
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lījušies Latvijas sūtņi, ievērojami kaŗavīri, sabiedriski darbinieki,
zinātnieki, mākslinieki, rakstnieki, dzejnieki, kritiķi, teātŗa kopas
no Zviedrijas, Londonas un citiem latviešu novietojumiem, latviešu
koŗi un tautisko deju grupas. Iekārtota bibliotēka ar ļoti lielu grā
matu skaitu, varētu teikt, ar lielāko Anglijā.
Nodaļa sadarbojusies un atbalstījusi citas latviešu organizācijas
un vietējās draudzes darbu. Rīkotas preses konferences un vietējos
angļu laikrakstos vairākkārt ievietoti raksti un uzņēmumi.
Liels saimniecisks panākums ir 1956. g. novembrī nopirktais
nams. Laika tecējumā iegādāts inventārs, izdarīti plaši remonti un
papildinājumi. Nama pirkšanai 1953. gadā nodibināja fondu, kuŗā
ieskaitīti sarīkojumu atlikumi, biedru un vietējo latviešu ziedojumi
un 3 gadu peļņa no kluba īrētās telpās. Nams kalpo arī citām
latviešu vajadzībām.
Ar panākumiem nodaļas darbs veikts visās nozarēs, darbojoties
arī vanadzēm. Vanadžu komiteja ievēlēta 1952. gadā.
Līdsas latviešu skola darbību sāka 1957. gadā mācītāja E. Berg
maņa vadībā. Intensīvi strādājot, ar ģimeņu atbalstu, skola guvusi

Daudz sarīkojumos latviešu un cittautu publikai Anglijā un citās Eiropas val
stīs mūsu tautas dejas populārizējuši DVF Līdsas nod. deju kopa Kamoliņš.
Aizmugurē 4. no kr. ilggadējais kopas vad. J. Šmits.
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labus panākumus un izlaidusi dzīvē daudz latviešu jauniešu. Skolas
apgādāšanai ar mācības līdzekļiem nodibināts Draudzīgā aicinā
juma fonds. Draudzīgā aicinājuma zīmē skolā ieplūduši daudz
ziedojumu un dāvinājumu. Skolu ik gadu atceras latviešu tvaikoņa
,,Spīdola” komanda ar kapteini R. Sleju.
Pēc diviem mācības gadiem skolas vadību pārņēma J. Balodis
un pēdējos gados R. Jefimova. Par skolotājiem vēl darbojušies V.
Grigjānis, M. Kārkliņš, E. Upmalis, K. Reinbergs, J. Kļaviņš, M.
Albats, H. Pūlis, S. Bērziņš, M. Kauliņa, B. Celma, M. Tauriņa.
1950. gada 27. janvārī nodibinājās tautas deju kopa Kamoliņš
T. Bištēviņa vadībā. Kamoliņa darbība nav ierobežojusies tikai
Anglijas salās, bet tas daudz dejojis citu tautu festivālos Eiropā:
vairākkārt Vācijā, Francijā, Italijā un Zviedrijā. Pēdējos gados
kopu vada I. Mieriņa.
Laika tecējumā par nodaļas valdes priekšsēžiem darbojušies R.
Turciņš, S. Lindiņš, J. Dišlers, K. Drubažs, A. Tauriņš un daudz
gadu nodaļu vada J. Pētersons.
Ilgāku vai īsāku laiku par nodaļas valdes locekļiem darbojušies
V. Zaikovskis, J. Avens, V. Valainis, J. Silkins, J. Šmits, K. Hoch
bergs, R. Priede, A. Šulcs, E. Zīverts, D. Dreiks, A. Jurēvica,
A. Špīss, J. Askēvics, A. Brants, M. Pāvuls, D. Čeksters, A. Šēn
bergs, D. Breikšs, J. Lērums, H. Felzenbergs, J. Murovskis, M.
Pāvils.
Londonas nodaļa
Dibināta 1949. gada 27. februārī K. Strazdiņa vadībā. Jau
sākumā nodaļa attīstīja rosīgu darbību, rīkojot atceres vakarus,
referātus; E. Šķobe izveidoja un vadīja drāmatisko kopu. Pēc E.
Šķobes izceļošanas uz Kanadu liels ieguvums kopai bija režisora
J. Zariņa iesaistīšana, kuŗa vadībā kopa pārdēvējās par DV drāmu
pie DVF valdes. Vēlākos gados, kopas dalībniekiem izklīstot un
zūdot lielākai interesei, darbība sāka apsikt un Drāma pārgāja
atkal nodaļas ziņā. Pēc režisora J. Zariņa repatriēšanās kopu
vadīja A. Abiks.
1957. gada oktobrī nodibinājās tautas deju kopa Pastarnieki Z.
Vidneres vadībā, M. A. Zariņai nākot talkā ar mūziku. Vadītājai
izceļojot, 1959. g. februārī vadību uzņēmās Z. Āboliņš, kas kopā
dejoja jau kopš pirmajām dienām. Laiku pa laikam dalībnieku
skaits mainījās, un kopa par vadītāju un dejas apmācītāju aicināja
M. Daškēvicu - Putci. Kopa piedalījusies latviešu kultūras dienās
225

DVF nodaļas valde 1973. gadā. No kreisās: biedrzinis Jēkabs Dzenis, infor
mācijas daļas vadītājs Edgars Antens, vanadžu kopas vad. Marianna Pakale,
priekšsēža vietn. un kultūras d. vad. Leonīds Bodnieks, priekšsēdis Ādolfs
Sīlis, kasieris Ēriks Ķēpulis (aizsegts) un sekretāre Sirdvalda Iskalna.

Anglijā, dziesmu dienās un Eiropas latviešu dziesmu svētkos, kā
arī dažādos starptautiskos tautas deju demonstrējumos Anglijā.
Nodaļā 1948. gadā nodibinājās sporta sekcija. Tās basketbolisti
pastāvēšanas laikā guvuši izcilas sekmes, 1955. gadā iegūstot Ang
lijas basketbola kausu, pa reizei izcīnot Anglijas un Londonas
meistartitulus. Trīsreiz pēc kārtas izcīnīts Anglijas latviešu bas
ketbola meistartituls, iegūts Imantas kauss, tāpat Dzintarjūras
kauss, ko dāvājuši latviešu jūrnieki. Basketbola komanda ar la
biem panākumiem viesojusies arī ārpus Anglijas. Kopu ilgus gadus
vadīja invalids E. Alksnis ar palīgiem L. Priedi un A. Mauriņu.
Vienības sagatavojuši J. Rukuts, J. Sproģis, A. Mauriņš un H.
Riekstiņš.
No dibināšanas līdz savai nāvei 1956. gadā nodaļu vadīja K.
Strazdiņš. Īsāku vai ilgāku laiku nodaļas valdes priekšsēži bijuši
R. Lazdiņš, Kr. Krūmiņš, J. Dzenis, A. Upenietis, R. Gūtmanis.
Pēdējos septiņus gadus nodaļu vada A. Sīlis. Ilggadēji valdē darbo
jušies E. Ķēpulis, J. Dzenis, L. Bodnieks, pēdējos gados arī E.
Antens.
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Mančestras nodaļa
1948. gada decembrī nodibināta Mančestras kopa ar 14 bied
riem un A. Abakuku kā kopas pilnvaroto. Vēlākos gados par kopas
pilnvarotiem darbojušies N. Kārkliņš un plkv. A. Skurbe.
Biedru skaitam pamazām augot, 1951. g. 20. oktobrī kopu pār
dēvēja par nodaļu ar 26 biedriem. Biedru skaits visus šos gadus
daudz mainījies, pēdējos gados nostabilizējoties uz 38, no tiem
9 vanadzes. Kaut biedru skaits nav liels, sabiedriskā dzīve norit ak
tīvi. Nodaļa rīko referātu vakarus, aicinot par referentiem promi
nentus latviešu sabiedrības un kultūras darbiniekus Anglijā un ie
braucējus no citām valstīm. Rīko teātŗa izrādes un koncertus,
izmantojot citu DVF nodaļu teātŗa trupas un dziesmu vienības.
1962. gadā nodaļā nodibināta informācijas nozare. Par tās va
dītāju visu laiku darbojies G. Mansons. Nozare tūlīt sāka izdot
informācijas biļetenu „Vēstnesis” un ar otro numuru tajā iesaistīta
Ročdēlas nodaļa. 1964. g. 23. maijā Mančestrā apkārtējo nodaļu
vadītāju sanāksmē vienojās, ka turpmāk informācijas biļetenu iz

DVF Mančestras nodaļas valde un revīzijas komisija 1967. g. No kreisās
pirmā rindā: J. Liģeris, V. Kudiņa, V. Berga un P. Rūtiņš; otrā rindā: G.
Mansons, M. Grava un J. Vītoliņš.
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dos kopīgi Mančestras, Ročdēlas, Boltonas, Kārlailas, Prestonas,
Stokportas un Stokontrentas nodaļas ar G. Mansonu kā redaktoru.
Pastāvēšanas laikā nodaļas valdē darbojušies plkv. A. Skurbe,
R. Turks, V. Bērenfelde, A. Lēvics, G. Mansons, S. Rudzītis, J.
Kūla, J. Liģeris, K. Počs, K. Saukums, J. Dzenis, J. Rīlis, R. Bul
sons, J. M. Lazdiņš, P. Rūtiņš, U. Skrīns, O. Šēfelis, M. Grava, V.
Bergs, N. Doičevs, J. Vītoliņš, A. Putce.
Nodaļu ilgus gadus vada J. Liģeris.
Mansfīldas nodaļa
Mansfīldas nod. dibināta 1949. g. 10. aprīlī ar nosaukumu DVF
Forest - Town nodaļa. Forest - Town ir Mansfīldas priekšpilsēta,
kur tai laikā bija latviešu nometne ar lielāko vairumu latviešu vien
kopus.
Par pirmo valdes priekšsēdi ievēlēja P. Mazpoli ar valdes locek
ļiem A. Velmi, Z. Gaili un P. Jendriku. Ilggadēji nodaļu vadījis R.
Āboliņš, īsāku vai ilgāku laiku — V. Sīmanis, B. Bisters, A. Plotka,
V. Ivans, A. Sproģis, A. Kļava. Valdē vēl darbojušies A. Dumpis,
J. Plēme, A. Pulers, S. Supe, P. Jendriks, J. Pulers, O. Mierigs,
A. Freijs, K. Birznieks, E. Dimze, V. Knube.

DVF Mansfīldas skolas mācību gada nobeiguma akts 1963. g. 25. maijā.
Vidū runā skolotājs O. Lūsis.
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Nodaļā 1950. g. februārī iekārtoja bibliotēku ar tautiešu ziedo
tām grāmatām. Tās vadību uzņēmās K. Āboliņš. 1954. gadā lik
vidējot Forest - Town nometni, bibliotēku pārvietoja uz Mansfīldu,
Crown Hotel, kur iekārtotas kluba telpas.
1957. gada 19. maijā pie nodaļas nodibināta latviešu papild
skola, pārziņa pienākumus uzņemoties skolotājam K. Apinim. Bez
viņa skolā nenogurstoši darbojušies J. Lapiķens, O. Lūsis un L.
Bogdānova.
Savā laikā vēl rosīgi darbojās vīru koris K. Apiņa vadībā. 1950.
gadā dibināta sporta kopa ar vairākām nozarēm A. Pulera vadībā
un orķestris „Kaija” J. Āriņa vadībā. Laika tecējumā daži no
šiem pasākumiem izbeiguši darbību.
1953. gada 30. maijā nodibinājās vanadžu komiteja un saziņā
ar DVF valdi uzņēmās aprūpi par R. Ābeles ģimeni Vācijā.
Biedru un atbalstītāju informācijai nodaļas valde, sākot ar dar
bības pirmajiem gadiem, izdeva apkārtrakstu, kas pakāpeniski uz
labots un paplašināts. 1964. gadā nodaļa uzņēmās izdot Vidus
anglijas austrumu nodaļu apvienoto informācijas biļetenu „Mūsu
Balss”, kas kalpo Mansfīldas, Notinghamas, Derbijas, Lesteras un
Česterfīldas nodaļām. Atbildīgais redaktors O. Mierigs.
Notinghamas nodaļa
Dibināta 1949. g. 11. septembrī zināmā mērā Vidusanglijas
draudzes mācītāja E. Sarkanbārža ierosmē, kuŗš pēc dievkalpojuma
bija aicinājis toreizējo DVF valdes locekli V. Zariņu no Londonas
referēt par DVF darbu. Šai sapulcē par nodaļas priekšsēdi ievēlēja
K. Manguli, sekretāru A. Lazdiņu un kasieri J. Frišvaldu.
1949. gada 22. septembrī pie nodaļas nodibināja Castle Don
nington kopu ar 15 biedriem un A. Plataci kā pilnvaroto. Ar noda
ļas valdes lēmumu pie nodaļas 1950. gada 15. janvārī reģistrēja
Newark kopu ar E. Medni kā pilnvaroto. Šinī laikā biedru skaits
kopā sasniedza 150. Dzīves vietas maiņa, izceļošana, izstāšanās
un miršana nodaļas biedru skaitu pēdējos gados samazināja uz
94. Pēc dažu gadu darbības likvidējās arī minētās abas kopas.
Pastāvēšanas laikā nodaļu ilgāku vai īsāku laiku vadījuši vēl
A. Mazjānis, J. Frišvalds, A. Platacis, J. Melders, D. Čudars un
I. Balodis. Nodaļas valdē darbojušies G. Tamsons, R. Usāns-Erts,
A. Bergmanis, J. Reiniks, M. Burgelis, M. Liepiņš, M. Pāvulēna,
E. Ciekure, H. Otto, P. Tamsons, P. Apināns, Z. Griķe, A. Za
riņš, R. Lūsiņš, R. Balode, A. Mellakauls, E. Michailovs, V. Stira.
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Pirmā pašdarbības vienība pie nodaļas dibinājās jauktais koris
K. Jogina vadībā. Vēlāk kori vadīja A. Ozols, 1956. gadā to pār
ņēma A. Kandrovičs. Pēdējā laikā koris kā vienība vairs nepastāv
pie Notinghamas nodaļas, tomēr lielais vairums koristu ir nodaļas
biedri.
1953. gada janvārī darbību sāka dziesmu vienība Mežezers.
Ilgāku laiku vienību vadīja un apmācīja diriģents A. Ozols, bet
pēc viņa nāves J. Lielkājis. Administrātīvā laukā darbojušies R.
Usāns-Erts un G. Janovskis. Kopš sešdesmito gadu sākuma Mež
ezers vairs nepastāv pie nodaļas, bet kā atsevišķa vienība.
Nodaļā esošie teātŗa entuziasti nodibināja teātŗa kopu. Tās va
dītājs visu laiku bijis R. Usāns - Erts. Iestudētas 8 latviešu autoru
lugas, sniedzot izrādes arī kaimiņu latviešu novietojumos.
Sporta kopa „Fenix”, kas pastāvēja pie Starptautiskās drau
dzības līgas, 1951. gadā pievienojās Notinghamas nodaļai. Galve
nās nodarbības basketbols, spēlējot vietējā angļu pirmā līgā kā
„Latvian DVF”, bez tam regulāri piedaloties latviešu basketbola
meistarizcīņās. 1959. gadā kopas dalībniekiem izceļojot, nodar
bības apsika un izbeidzās.
Nodaļas šachisti 1953. g. 12. decembrī nodibināja šacha kopu
J. Lielkāja vadībā. Savas rosmes augstāko sekcija sasniedza 1957.
gadā, kad, izcīnot trīs gadus pēc kārtas, tā savā īpašumā ieguva
kausu „Kurzemes cietoksnis”, ko kāds labvēlis bija dāvājis noda
ļas šacha sekcijai. Sekoja gaŗāks darbības apsikuma periods, bet,
sākot ar 1962. gada maiju, šacha spēles treniņi atjaunojušies M.
Burģeļa vadībā.
Tautas deju kopa Rota darbību sāka 1952. g. maijā A. Plat
ača vadībā. Tā sniedz priekšnesumus nodaļas sarīkojumos un
kopā ar igauņu deju kopu piedalās dažos starptautiskos deju sarī
kojumos Notinghamā, Lofboro un citās vietās. Pastāvēšanas laikā
kopā bijuši 35 dejotāji. 1959. gadā deju iestudēšanu uzņēmās R.
Usāns-Erts, bet pēc A. Platača izceļošanas 1959. gadā kopas
vadību pārņēma M. Zaķe. Dejotāju trūkuma dēļ 1961. gadā kopas
darbība apsika.
Nodaļā 1955. gada 19. jūnijā nodibinājās jaunatnes sekcija.
Tās vadītāji bijuši J. Pētersons, P. Tamsons, St. Platacis un kā
pēdējais — G. Rožkalns.
Jaunatnes sekcija savā darbībā izveidojusi basketbola vienību,
galda tenisa spēlētājus un jau minēto deju kopu. Tās dalībnieki
darbojušies nodaļas valdē un revīzijas komisijā. Izceļošanas, darba
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apstākļu un interesentu trūkuma dēļ aktivitātes apsika 1962. gada
pavasarī.
Kā visās latviešu apmešanās vietās, kur ir ģimenes ar bērniem,
nepieciešama latviešu svētdienas skola. Notinghamas nodaļā tās
darbu uzsāka 1952. gada 7. decembrī ar 12 bērniem un 4 skolotā
jiem, mācot latviešu valodu, Latvijas vēsturi, ģeografiju un ticības
mācību. 1960. gadā darbību pārtrauca, jo nebija piemērota vecu
ma bērnu, bet iniciatoru ierosmē tā atjaunojās 1961. gadā.
Par skolotājiem darbojušies A. Štāks, B. Fedders, A. Ērglis un
R. Usāns-Erts.
Aizgājušajos gados nodaļa aktīvi ievirzījusi nacionāli - polītisko
un informācijas darbu. Kopš 1951. g. izdots ikmēneša apkārtraksts,
sniegts iespējamais atbalsts LNPL, uzturēta sadarbība ar Baltijas

DVF Notinghamas nodaļas 1960. darbības gada vadība. Sēž no kr.: biedr
zinis E. Ozoliņš-Ozols, aprūpes noz. un vanadžu vad. L. Zariņa, valdes pr-dis
un saimniec. noz. vad. A. Platacis, sekr. H. Krafte; stāv no kr.: revīzijas
kom. pr-dis R. Usāns-Erts, kult.-sab. noz. vad. G. Rožkalns, kas. A. Bružiks,
pr-ža vietn. un inf. noz. vad. A. Veichelis.
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tautu vietējām organizācijām un citu tautu grupu vadību. Kopā
ar viņiem nodaļas biedri 1953. un 1956. gadā piedalījušies plašās
pretkomūnistu demonstrācijās, kas izraisīja publicitāti vietējā britu
presē.
Pīterborovas nodaļa
Dibināta 1949. g. vasarā ar priekšsēdi V. Čoku. Biedru skaits
pamazām auga un risinājās aktīva sabiedriskā dzīve, bieži kopā ar
tuvējo Vansfordas nodaļu. Rīkoti dažādi piemiņas akti, koncerti,
teātŗa izrādes un referātu vakari.
Daudziem izceļojot un ieviešoties vienaldzībai, nod. darbība pa
mazām apsika līdz 1959. g. palika vairs tikai 11 biedri un nodalu
pārdēvēja par kopu.
1961. gadā par kopas pārstāvi ievēlēja A. Šķietnieku, kas vairā
kus gadus pavadījis sanatorijā un bija pārsteigts par kopas bēdīgo
stāvokli, jo vienīgā nodarbība — iekasēt biedru maksas. Ar neat

DVF Pīterborovas nodaļas valde 1970. g. septembrī. No kreisās: biedrzinis
un kult.-sab. noz. vad. E. Sūcis, priekšsēža vietn. un sekr. J. Ozols, priekš
sēdis un informācijas noz. vad. A. Šķietnieks, kasieris P. Reinis, revīzijas
kom. priekšs. V. Krauze.
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laidīgu un mērķtiecīgu rīcību, apstaigājot visus apkārtnes latvie
šus, daudzos sāka atgriezties interese par DV darbu.
Neatlaidīgā darba rezultātā 1962. g. biedru skaits kāpinājās uz
37 un 7 biedrēm - veicinātājām. Pēc gadiem ilgā paguruma, no
jauna par nodaļu pārdēvēta, tā atsāka aktīvu darbu kultūrāli - sa
biedriskā un informācijas laukā, kur ļoti aktīvs bija jaunais sko
lotājs A. Grigulis.
No 1961. līdz 1972. gadam nodaļu vadīja A. Šķietnieks, pēc
tam vadību uzņēmās E. Sūcis. Nodaļas valdē vēl darbojušies V.
Krauze, A. Grigulis, G. Gruzis, P. Reinis, R. Bebris, J. Ozols.
Prestonas nodaļa
Tā dibināta 1947. gada oktobrī. Tai laikā vairums tautiešu
dzīvoja lauksaimniecības nometnēs; nodaļas biedri dzīvoja izkai
sīti vairākās nometnēs, ar centru Prestonā. Nodaļas valdes priekš
sēdis un kasieris Ž. Bukovskis apliecināja lielu aktīvitāti, rīkojot
referātu vakarus vietējiem iedzīvotājiem ar referenti A. Gravu un
citus sarīkojumus.
Piecdesmito gadu sākumā likvidēja lauksaimniecības nometnes
un lielais vairums nodaļas biedru pārcēlās uz citām dzīves vietām,
arī izceļoja uz citām valstīm, to starpā priekšsēdis Ž. Bukovskis.
Nodaļas dzīve un darbība uz laiku apsika, kaut atsevišķi biedri
kārtoja biedru maksu tieši DVF Londonā.
1956. gadā nodaļa atjaunoja aktīvu darbību, par ko jāpateicas
vienam no pirmajiem iniciātoriem un nākamajam valdes priekš
sēdim J. Zaļānam. Biedru skaits sāka pamazām augt un auga arī
rosība ar dažādiem sarīkojumiem. 1957. gadā nodibināja biblio
tēku, kuŗā jau ir daži simti grāmatu un žurnālu.
Prestonas nodaļas valdes priekšsēži bijuši Ž. Bukovskis, J. Za
āns, K. Podiņš, A. Mateuss, K. Pētersons, V. Libeks, E. Lauma
nis, V. Arbidāns un D. Klismets. Bez viņiem nodaļas valdē vēl
darbojušies A. Putnis, P. Austriņš, A. Nagla, K. Česla.
Ročdēlas nodaļa
Sāka darboties 1950. gada 24. maijā, atdaloties no Oldhamas
nodaļas. Pirmajā gadā, biedru skaitam sasniedzot 97, nodaļa attīs
tīja diezgan aktīvu darbību. 1950. gada 4. maijā nodibināja biblio
tēku, kuŗā tagad pāri par tūkstoš grāmatu. Nākošā gada 7. janvārī
sāka darboties sporta un tautas deju kopas Ž. Čaka vadībā. Tā
paša gada oktobrī nodibinājās latviešu skola Ročdēlā, kuŗas pir
mais vadītājs I. Balodis vēlāk ar ģimeni pārcēlās uz Notinghamu.
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1952. gada 1. jūnijā darbu sāka drāmatiskā kopa, apmainoties
teātŗa izrādēm ar apkārtējām nodaļām.
Piecdesmito gadu sākumā tautiešiem izceļojot uz aizjūŗas zemēm,
aktīvitāte apsika dalībnieku trūkuma dēļ.
Pastāvēšanas laikā par nodaļas valdes priekšsēžiem darbojušies
O. Purmalis, K. Grauds, V. Auzāns, bet pēdējos 9 gadus nodaļu
vada V. Trēziņš. Par valdes locekļiem darbojušies J. Ūdentiņš,
A. Ints, V. Sermulis, E. Emsis, E. Čukste, Z. Čukste, K. Ciesa,
A. Freibergs, K. Birznieks, I. Veiss, E. Bērziņš.
1954. gada 29. augustā Oldhamas nodaļa pievienojās Ročdēlas
nodaļai.
Pēdējos gados darbība visvairāk izpaudusies materiālās palīdzī
bas sniegšanā slimības un trūkuma piemeklētiem tautiešiem. Ik
gadu ar sūtījumiem atbalsta tbc slimnieka Gutfriča ģimeni Vācijā
un vietējos latviešus slimnīcās un darba nespējas gadījumos. Šai
darbā lieli nopelni 1950. gadā dibinātajai vanadžu kopai.

DVF Ročdēlas nodaļas vadība 1970. gadā. No kr.: pr-dis Visvaldis Trēziņš,
vanadžu kopas vad. Zenta Birfzniece, pr-ža vietn. Imants Veiss. Stāv: in
formācijas noz. vad. Ēriks Bērziņš, kasieris Egīls Čukste, sekretārs Ēriks
Emsis.
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Stokportas nodaļa
Šai nodaļai šūpulis kārts 1948. gada oktobrī, kad drēgnā svēt
dienas pēcpusdienā Mančestrā, Sv. Annas baznīcas priekšā pēc
dievkalpojuma plkv. A. Skurbe ierosināja Stokportā dibināt Dau
gavas Vanagu kopu. P. Širsonim uzņemoties iniciātīvu, kopa sāka
darbību 8 biedru sastāvā. Biedru skaits auga un 1950. gadā kopu
pārdēvēja par nodaļu, pirmajā biedru sapulcē ievēlot P. Širsoni par
valdes priekšsēdi. Tai pašā gadā nodibinājās tautas deju kopa
L. Kārkliņas vadībā; tā gan pastāvēja tikai divus gadus.
Kopš 1951. gada darbojas bibliotēka, kas no nedaudzām sā
kumā dāvātām grāmatām tagad aptveŗ vairāk nekā pieci simti sē
jumu. Bibliotēkas vajadzībām nodaļa īrē piemērotas telpas. Šinī
gadā dibinātā teātŗa trupa īsti raženu darbu sāka tikai 1963. gadā.
Liels ieguvums kopai bija Stokportā dzīvojošā L. Auzāne-Vītoliņa,
kas vienmēr bija liels palīgs un padomdevējs darbā. No iestudētām
lugām 4 ir minētās autores darbi. Liels zaudējums drāmatiskajai
kopai bija nenogurstošā aktieŗa un režisora P. Sotnieka pāragrā
aiziešana viņsaulē. Neatsveŗama bija viņa lielā pieredze teātŗa

DVF Stokportas nodaļas valde 1970. gadā. No kr.: valdes pr-ža vietn. un
sekretārs J. Pitāns, valdes pr-dis E. Dīriķis, vanadzēnu noz. vad. un vanadžu
kopas pr-ce B. Pitāne, kasieris K. Dīriķis.

235

darbā. Kopu tās aktīvākā laikā vadīja J. Plīts, vēlāk vadību pār
ņēma E. Ārens.
1963. gadā nodibinājās šacha sekcija, kuŗas vadību uzņēmās
J. Plīts. Notika interni turnīri un vairākas sacensības ar vietējo
ukraiņu šacha vienību.
Nodaļas valdes priekšsēži bijuši A. Dumpis, J. Pečs, E. Kalniņš,
J. Pitāns, B. Freibergs, A. Bērziņš, bet visilgāk nodaļu vadījis E.
Dīriķis. Valdē vēl darbojušies R. Strautmanis, K. Dīriķis, B. Pitāne,
A. Miksis, V. Martinsons, A. Matisens.
Rosīgi darbojas 1951. gadā nodibinātā vanadžu kopa ar čaklām
vadītājām O. Plīti, I. Dīriķi un B. Pitāni.
Stokontrentas nodaļa
Stokontrentas nodaļa izveidojusies no 3 nodaļām, kas pirmos
sākuma gados pastāvēja dažās nometnēs šīs pilsētas apkaimē.
Pirmsākumi DV ideju un mērķu īstenošanai meklējami jau
1948. gadā, kad Knustenes ogļraču nometnē nodibinājās pirmā
nodaļa enerģiskā A. Koškina vadībā. Gadu vēlāk darbību uzsāka
otra nodaļa Smolternas ogļraču nometnē E. Eglīša vadībā un trešā
— Alsageras ģimeņu nometnē E. Ankupa vadībā.
Vēlāk izveidojoties novadiem, šīs trīs nodaļas rosīgi turpināja
darbu kultūrāli - sabiedriskā laukā ar centru Alsagerā, jo tur va
rēja atrast piemērotas telpas sarīkojumiem. Šai laikā ar panāku
miem darbojās novada drāmas kopa, koris, svētdienas skola, tautas
deju kopa un bibliotēka. Drāmas kopa ar rūpīgi sagatavotiem lugu
uzvedumiem kļuva plaši pazīstama ne tikvien tuvākā apkārtnē,
bet arī tālākajās nodaļās.
Drāmas kopā rosīgi darbojušies P. Sotnieks, J. Vīķelis, P. Diž
galvis, V. Osis, A. Līcis, Z. Sotniece, L. Grandāne, N. Dzirne, J.
Zāģeris, S. Zaķis u. c. Koŗa diriģenti: J. Lenteris un H. Lauteris.
Tautas deju kopu vadījuši V. Dzirne un D. Fafrote.
Visa novada darbība noritēja enerģiskā P. Mazpoļa vadībā, kas
vēlāk izceļoja uz Kanadu.
1951. gadā izceļošanas un nometņu likvidēšanas dēļ visas trīs
nodaļas apvienojās kopējā saimē Stokontrentas nodaļā, lai turpinā
tu darbošanos G. Rītiņa vadībā.
Pēc Alsageras ģimeņu nometnes likvidēšanas 1952. gadā uz
laiku darbībā iestājās klusāks periods: bija jāveic pārorganizēšanas
darbs, jo visa latviešu saime atradās pārvietošanas kustībā — no
nometnēm uz privātiem dzīvokļiem vai iepirktām mājām. Šajos
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DVF Stokontrentas nodaļa 1959. gada aprīlī Newcastle-under-Lyme pilsētā
sarīkoja tautas tērpu, rokdarbu un daiļamatniecības skati. Priekšā:
V. Zāģere, Z. Sotniece, otrā rindā: A. Achtmane un J. Priekule.

gados par nodaļas priekšsēžiem darbojās Ž. Birznieks un H. Laute
ris ar uzņēmīgajiem darbiniekiem P. Dābollapu un J. Laurinoviču.
Kopš 1956. gada nodaļa pievērsās aktīvam kultūrāli - sabied
riskam darbam, lai tautiešus saistītu ciešākā saimē. Piecus gadus,
līdz 1963. gadam, ar labiem panākumiem nodaļu vadīja E. Eglī
tis, tad vadību uzņēmās J. E. Danenbergsons. Divdesmit gadu nod.
valdē darbojies J. Laurinovičs un vēl valdē čakli darbojušies L.
Grandāns, A. Grugulis, B. Ločs.
Nodaļa par sekmīgu darbu un jaunu biedru iesaistīšanu 1961.
gadā saņēma maj. Augusta Alksnīša ceļojošo kausu.
Svonsijas nodaļa
Pēc atmiņu nostāstiem, ideja par DVF nodaļas dibināšanu radās,
kad Moristona nometnē dzīvojošais A. Balodis, braucot uz Lon
donu pie zobārsta, saticis Londonā DVF valdes locekli L. Uijertu.
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Pārbraucot nometnē, A. Balodis, atbalstīts ar oficiālu DVF valdes
aicinājumu, lika priekšā nometnes iedzīvotājiem apvienoties. Tā
1948. gada 27. jūnijā „piedzima” DVF Moristonas kopa ar 20
biedriem - dibinātājiem, A. Balodi kā pilnvaroto un A. Cāzeru
kā vietnieku. Kopas biedru skaits kāpinājās un 1949. g. 17.
jūlijā kopu pārdēvēja par nodaļu ar 39 biedriem. Pirmās valdes
priekšsēdis A. Balodis, sekretārs A. Cāzers un kasieris E. Tenbergs.
Kritisks brīdis nodaļai pienāca 1952. gadā, kad darbība gandrīz
apstājās. Valde ar H. Svīķeri vadībā nolēma pieprasīt palīdzību
DVF valdei Londonā vai nu nodaļas pārorganizēšanai, vai likvi
dēšanai. Ārkārtējā sapulcē Moristonas nometnē piedalījās arī DVF
valdes pārstāvis Fr. Kursietis. Iznākumā 5. oktobrī izveidojās
jauna valde — P. Vanags, M. Truba un M. Rozentāls. Šīs valdes
laikā nodibinājās pirmā dāmu komiteja ar A. Trubu vadībā, kuŗa
darbojās divus gadus, palīdzot sarīkot 18. novembra vakarus Moris
tonas nometnē un Svonsijas Kristus baznīcas telpās. Komitejas
darbība izbeidzās pēc vadītājas aizbraukšanas no Svonsijas.
Latviešu aizbraukšana uz citām darba vietām, emigrēšana, Mo
ristonas nometnes likvidēšana un pāriešana uz privātiem dzīvok
ļiem 1956. gadā biedru skaitu samazināja uz 14. Tā kā pēc no
metņu slēgšanas nodaļai vairs nebija nekādu sakaru ar Moristonu,
nolēma to pārdēvēt par Svonsijas un apkārtnes nodaļu un iecelt
valdes rotācijas veidā mazā biedru skaita dēļ. Šo lēmumu atcēla
1958. gadā, kad sākās ne vien biedru skaita pieaugums, bet arī
rosīga pašdarbība ar Jāņu svinībām nodaļas biedra J. Ķešāna
saimniecībā un vairāk vai mazāk regulāriem priekšlasījumiem un
groziņu vakariem.
1960. gada 21. aprīlī atjaunoja darbību dāmu sekcija ar vanagu
dzīvesbiedrēm, anglietēm pārsvarā; sekmīgi sadarbojoties ar valdi,
rīkoja groziņu vakarus, eglīšu vakarus bērniem un izbraukumus.
Informācijas daļa nodaļā sāka darboties 1962. gadā R. Eriņa
vadībā. Darbības laikā ID publicējusi vairākas vēstules angļu presē
atbildei uz vietējo komūnistu vēstulēm. Uzņemti sakari ar pret
komūnistu organizācijām, kā Common Cause un FCI informācijas
apmaiņai.
Bez minētajiem, nodaļu sekmīgi vadījuši P. Vanags, E. Bankov
skis, L. Dambrovskis, J. Ābele, J. Keisāns un I. Vizbulis. Kā valdes
locekļi darbojušies R. Eriņš, M. Rozentāls, A. Līkums, A. Alksnis.
Šī mazā nodaļa pārvarējusi daudz grūtību un daudz vēl būs jā
pārvar, lai tālajā Velsas malā pastāvētu latviešu vienība.
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DVF Svonsijas un apkaimes nodaļas Jāņu vakars J. Ķešāna saimniecībā 1958. gadā.

Volverhamptonas nodaļa
Neliela iniciātoru grupa 1949. gada 6. jūnijā pulcējās Sv. Marka
baznīcas zālē, lai lemtu par DVF Volverhamptonas nodaļas dibi
nāšanu. Piedalījās 33 Volverhamptonas un apkārtnes nometņu
tautieši, kurus Augusts Abakuks iepazīstināja ar DV organizācijas
vēsturi, idejām un mērķiem. Pēc īsām pārrunām klātesošie vien
prātīgi nolēma dibināt DVF nodaļu.
Sākās ļoti aktīva sabiedriski kultūrāla darbība, rīkojot koncertus,
referātus un teātŗa izrādes. Sevišķi aktīvi darbojās dažādās sporta
kopas, kā: basketbola, volejbola, šacha un galda tenisa.
Iestājoties pirmajam saimnieciskajam pēckaŗa atslābumam, dau
dzi tautieši palika bez darba un lielā vairumā sāka izceļot, visvairāk
uz Kanadu. Tā nodaļa zaudēja ne tikvien lielu skaitu biedru, bet
arī aktīvākos sabiedriskos darbiniekus.
Nodaļas darbā iestājās stagnācija, bet pamazām biedru skaits
kāpinājās un darbība atjaunojās. 1954. gada 8. maijā nodibinājās
vanadžu komiteja, kas ar savu čaklo darbu palīdzējusi izkārtot
sarīkojumus.
Pie nodaļas pastāv latviešu svētdienas skola, ko nodaļa uztur ar
saviem līdzekļiem. Darbojas bibliotēka ar ievērojamu grāmatu
skaitu. 1959. gadā sāka darboties drāmatiskā kopa, kas iestudē
jusi vairākas lugas, sniedzot izrādes nodaļu sarīkojumos, vairā
kās apkārtējās nodaļās un Latviešu mājā Almelijā.
Skolas un kultūrāli sabiedrisko darbu traucēja piemērotu telpu
trūkums. Šī jautājuma nokārtošanai nodibināja kluba komiteju,
kas rūpējās par līdzekļu sagādi īpašuma iegūšanai.
Informācijas darbā liela nozīme apkārtrakstam, ko sāka izdot
1955. gadā. Tas sniedz aktuālas ziņas par DVF un nodaļas darbu.
Gadu tecējumā ievietotas vairākas vēstules un nodaļas dzīves foto
attēli vietējā angļu laikrakstā. Rīkotas divas izstādes, kas guva
sevišķu uzmanību angļu sabiedrībā.
Daudz gadu nodaļas aktīvā vadībā darbojušies R. Broks, E.
Balodis, J. Pečaks, A. Zeps, E. Plikšķis, E. Škapars, V. Tilta
brencis, A. Oliņš, Ž. Vilks, H. Teriņš, A. Budevičs, A. Krūmiņš,
A. Ozols, V. Zoltners.
Ikviena nodaļas pasākuma pamatā likta nelokāma ticība, ka,
kalpojot DV idejām un mērķiem, mēs saglabāsim savas tradicijas,
savu kultūru un nacionālo stāju.
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Dārlijmūras kopa
1948. gada 2. februārī Dārlijmūras lauksaimniecības nometnes
35 latvieši vienojās dibināt DVF nodaļu, nodēvējot to nometnes
vārdā. Par nodaļas pilnvaroto izraudzīja A. Rūtenbergu, palīgu
A. Vīksni. A. Rūtenbergam darba apstākļu dēļ pārceļoties uz pil
sētu, vadību uzņēmās A. Vīksne līdz 1949. g. 8. augustā sapulcē
ievēlēja pirmo nodaļas valdi: J. Varkali, L. Ceriņu un J. Apšu
salu. Pastāvēšanas laikā par nodaļas priekšsēžiem vēl bijuši A.
Vīksne un R. Anzaks.
Nometnei likvidējoties, DV biedri izklīda pa pilsētām, un kad
1954. g. rudenī Dārbijas pilsētā nodibināja DVF nodaļu, daudzi
Dārlijmūras nodaļas biedri pārgāja tajā. 1948. g. decembrī, pēc
DVF valdes aicinājuma, nodaļas valdes loceklis A. Klepers nodi
bināja no atlikušajiem biedriem kopu, un tās biedru skaits 14
nav vairs mainījies.
Kopu kopš dibināšanas vada A. Klepers ar palīgu J. Apšusalu
un J. Zvejnieku, revidents R. Anzaks. Nelielā biedru skaita dēļ
kopa nevar lepoties ar izciliem sarīkojumiem, bet no nometnes
laika palikusi paraža Ziemsvētku vakarā pulcēties pie kopēja galda
un eglītes, pēdējos gados pie kopas pilnvarotā.
Kopas saime vienmēr bijusi atsaucīga ar ziedojumiem un citos
pienākumos pret organizāciju. Daļa kopas biedru ir Daugavas va
nagi no Cēdelgemas laika.
Liepājas kopa
Liepājas nodaļa dibināta 1952. g. 26. oktobrī Thorny Pits no
metnē. Par nodaļas valdes priekšsēdi ievēlēts Žanis Līvalds, kas
nodaļu, vēlāk kopu, vadīja līdz savai saslimšanai 1967. g. Kopas
vadību šai gadā pārņēma Arturs Skrastiņš, kas to vada līdz šim
laikam.
1953. gadā nodibināja drāmatisko kopu, kas kopīgi ar tuvējo
Vestvelsas nodaļu rīkoja teātŗa izrādes un citus sarīkojumus. Tā
pat kādu laiku kopā ar Vestvelsas nodaļu darbojās koris, kas pie
dalījās arī Anglijas latviešu dziesmu svētkos Londonā.
Biedriem izceļojot uz aizjūras valstīm un pēc nometnes slēgšanas
izklīstot Anglijā, 1958. gadā nodaļu pārdēvēja par kopu. Tāda
tā pastāv līdz šai dienai. Pašreiz kopā ir 9 biedri, kas izkaisīti visā
Anglijā, no Liverpūles līdz Braitonai, un kaut kāda sabiedriska
darbība ir pavisam neiespējama.
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Silsdenes kopa
Silsdenes latvieši sākuši vākt ziedojumus DVF vajadzībām jau
no 19. 1. 1948. gada J. Lūša vadībā. Tā paša gada 11. jūlija
sapulcē nodibināja DVF kopu un ievēlēja vadību: pilnvarotais J.
Lūsis, vietnieks T. Kaure un loceklis O. Čaks.
Sāka kāpināties rosība arī kopas sabiedriskā laukā: rīkoja re
ferātus, varoņu piemiņas dienas un izlaida apkārtrakstu visiem no
metnes latviešiem.
1949. gadā kopa bija izaugusi par nodaļu; pirmajā valdē ievē
lēja priekšsēdi J. Lūsi un valdes locekļus A. Kūlaini un E. Ozoliņu.
Sākoties atlaišanai no darbiem, daudzi pārcēlās uz dzīvi pilsētās,
daļa izceļoja uz Kanadu. Strauji apsika nodaļas darbība, jo zaudēta
turpat puse biedru. Darbību izbeidza drāmatiskā kopa, kas jau bija
paspējusi iestudēt vairākas lugas. 1953. gadā izbeidza darbību
vanadžu komiteja, kas to bija sākusi 1950. g. 15. oktobrī Austras
Putnas vadībā.
Nodaļa sarīkoja ievērojamu propagandas manifestāciju 1956.
gadā, kuŗā runāja britu pretkomūnistu organizācijas Common
Cause ģenerālsekretārs Dr. C. A. Smiss.
Nodaļa ieskaitīta Ziemeļanglijas novadā un sabiedriskā dzīvē
pēdējā laikā vienīgi piedalās šī novada sarīkojumos. Sešdesmito
gadu beigās biedru skaita samazināšanās dēļ nodaļu pārdēvēja par
kopu.
Vēl vienmēr darbojas bibliotēka un kopā vienmēr pieejamas
visas Latvian Music apgāda izdotās latviešu skaņu plates.
Pastāvēšanas laikā nodaļas valdi vadījuši J. Lūsis, A. Kūlainis,
A. Roģis, T. Vīgants, P. Zālītis, J. Greiziņš, O. Gailis, bet no
1959. gada nodaļu, vēlāk kopu, vada P. Dūdars. Valdē darboju
šies: E. Ozoliņš, A. Pedāņs, G. Hupe, L. Ceriņš, S. Grigulis, K.
Balodis, R. Rode, K. Ansons, D. Stuklis.
Vindlestonholas kopa
Pēc ieceļošanas Anglijā 1947. g. augusta beigās un septembŗa
sākumā Duramas apgabala Vindlestonholas nometnē ieradās ap
70 latviešu. Jau 1948. g. sākumā sāka vākt ziedojumus un sūtīt
sainīšus uz Vāciju kara invalidiem — bijušajiem cīņu biedriem.
Drīz vien O. Purmalis, P. Dūdars, A. Greķis un A. Bets sāka dibi
nāt DV nodaļu. Par tās oficiālo dibināšanas dienu uzskatāms 1948.
g. 17. novembris. Vadītāji bija A. Greķis un P. Dūdars 36 nodaļas
biedriem.
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Jau 1949. gada janvārī daļu nometnes iemītnieku pārvietoja uz
citu nometni, un tā biedru skaits samazinājās uz 20. Aizbrauca
arī nodaļas vadītājs A. Greķis, un viņa vietā stājās P. Dūdars,
kas nodaļu vadīja līdz 1951. g. beigām, kad arī viņš pārcēlās
dzīvot citur. Nodaļu pārdēvēja par kopu 1954. g. augustā sakarā
ar biedru skaita samazināšanos, kam iemesls nometņu likvidēšana
un biedru pārvietošanās uz citām dzīves vietām. Kopā pašreiz ir
4 aktīvi biedri. Kopš 1952. gada sākuma to vada A. Meņģelis.
Ziņas nav sniegušas Čelmsfordas un Eilsberijas kopas.
Kopu pilnvarotie 1974. gada sākumā bija: Čelmsfordā — A.
Kristsons un Eilsberijā — A. Stūrmanis.
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Italija
Otrā DV vienība ārpus Vācijas pēc Cēdelgemas laika nodibinā
ta Italijā (Milānā) 1948. gada 15. janvārī. Tās darbības laiks bija
samērā īss un apsika jau 1950. gada beigās, kad vairums Italijas
DV biedru izceļoja uz citām zemēm, bet pati nodaļas likvidēšanās
notika 1951. gada 1. jūnijā.
Nodaļas priekšnieks bija Leons Vaivars, kas izceļoja uz Austrā
liju 1949. gadā, pēc tam nodaļas vadību pārņēma Jūlijs Priedīte.
Pēdējais 1950. gada sākumā izceļoja uz Čīli un viņa vietā nodaļu
līdz likvidācijai vadīja Jānis Polleitis. Viņš arī bija visu laiku no
daļas priekšnieka vietnieks. Valdi darbības laikā nepārvēlēja.
Pirmie nodaļas dibināšanas iniciātori bija Leons Vaivars, Jānis
Polleitis un Jānis Liepiņš, kuŗš nodaļas valdē ieņēma sekretāra
amatu. Vēl aktīvi nodaļas dzīvē darbojās Jūlijs Priedīte, Arveds
Dainis, Jēkabs Albuss, Pēteris Bērziņš, Jānis Karitons, Maigonis
Piliņš, Tālivaldis Prībergs, no dāmām Agnese Priedīte, Lūcija
Grava, Janīna Prikule u. c.
Nodaļas darbs īsajā pastāvēšanas laikā izpaudās visvairāk ideo
loģiskā un informātīvā jomā. Īpatnējie dzīves apstākļi gūstekņu
veida nometnēs, bezdarbs un pilnīgs līdzekļu trūkums bija apstākļi,
kas veidoja nodaļas dzīvi. Nebija arī nekādas iespējas maksāt vai
iekasēt biedru naudu, nedz sarīkojumos ņemt ieejas maksu. To
mēr visam pāri stāvēja vēlēšanās piederēt kopējai nacionālo kanaku
organizācijai un vismaz morāliski vienam otru atbalstīt.
Iespēju robežās rīkoti Latvijas valstssvētku akti, tradicionālā
Līgo svētku svinēšana un citi sīkāka rakstura saieti. 18. novembŗa
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svinībās bija kāds referāts, nobeidzot ar valsts himnu, un vēilāk
pašu kanaku sagatavota programma. Šajās svinībās vienmēr lūdza
piedalīties nometnes vadību, kuŗā darbojās angļu armijas un Starp
tautiskā Sarkanā Krusta piederīgie. Aicināja arī mūsu kaimiņu

Milānas galvenā dzelzceļu stacija — nodaļas satikšanās centrs.

Pēdējie DV nodaļas biedri Italijā 1951. g. rudenī (nov.-dec.) Baņoli, Neapoles
tuvumā, izceļošanas nometnē.
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tautu pārstāvjus, kas vienmēr nāca ar kādu sirsnīgu apsveikuma
vārdu.
Ikvienu sarīkojumu, kuŗā piedalījās ārzemju viesi, ievadīja ar
īsu uzrunu angļu valodā, iepazīstinot ar mūsu valsts okupāciju un
tautas stāvokli Latvijā, kā arī ar mūsu bēgļu gaitām trimdā, iz
skaidrojot, kādēļ nevaram atgriezties dzimtenē. Līgo svētku sarī
kojumos, savukārt, viesi iepazīstināti ar mūsu kultūru un tradici
jām. Visos sarīkojumos rīkotāji centās izkārtot arī kādu ļoti pieticīgu
mielastu no sev atrautām pārtikas devām; tās sagatavoja pāris ka
naku, kas strādāja virtuvē, palīdzot nodaļas dāmām. Izdevumiem
pievienoja dažas līras, kuŗas saziedoja ārpus nometnes strādājošie.
Nodaļas valde bija arī aktīva informācijas laukā: vietējai okupā
cijas spēku vadībai un italiešu valsts iestādēm sūtīti informātīva
satura raksti par mūsu tautiešu stāvokli dzimtenē un bijušo Latvi
jas valstsvīru un valdības locekļu likteni. Ar nelaiķa monsiņjora
Čamaņa gādību 1948. gada Ziemas svētkos visi latviešu bēgļi saņē
ma nelielu dāvanu — kabatas naudu. To deva Vatikāns!
Vēlāk vairāki nodaļas biedri iesaistījās dažādos darbos patālu
no nometnes, un visi latviešu bēgļi, izceļošanas procesam sākoties,
centās Italiju atstāt. Tas arī izdevās, un tur palika vienīgi atsevišķi
tautieši. Izceļošanas sākuma mēnešos zināmas grūtības radās bi
jušiem kaŗavīriem, it sevišķi tiem, kuriem bija asins grupas zīmes
ietetovējumi. Bet arī šos šķēršļus ar laiku pārvarēja.
DV nodaļa Italijā darbojās DV Rietumvācijas (amerikāņu jos
las) valdes „protektorātā”, uzturēdama ar to ciešus sakarus. 1948.
gada DV R-Vācijas delegātu sanāksmē Straumēnos Italijas nodaļu
pārstāvēja Alfrēds Puķīte, toreizējais DV amerikāņu joslas valdes
sekretārs, kuŗam arī bija tuvākās attieksmes ar nodaļas vadību
Italijā.
Izklīstot pasaules krustceļos, daudzi no DV nodaļas Italijā da
ībniekiem aktīvi darbojas arī jaunajās apmešanās vietās. Pēdējais
nodaļas priekšnieks Jānis Polleitis par sekmīgu darbību DV ap
vienībā Minesotā izpelnījies DV augstāko apbalvojumu — zelta
nozīmi.
Tā mazā Italijas bijušo kanaku kopība paturēja savu garu ne
vien trimdā Italijā, bet uztur to arī vēl šodien.
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Pēdējais DV Italijas nod. priekšsēdis
Jānis Polleitis 1950. g. rudenī.
Jānis Polleitis dzimis 1920. gada 4. februārī Skrundas pagastā. Pēc izglītības
iegūšanas lauksaimniecības skolā vadījis tēva lauksaimniecību. Bijis aktīvs
pagasta un apkārtnes jaunatnes organizācijās, bijis mazpulka priekšnieks, dar
bojies jaunsargos. Komūnistu varas laikā darbojies pagrīdē, slēpies mežos,
bijis partizānu grupas organizētājs. Leģionā dienējis 280. policijas btl., pēc
tam 15. div. sapieru bataljonā. Kaujās ievainots, pēc ārstēšanās Insbrukā
vairs nav bijis iespējams atgriezties divīzijā, bet iedalīts kādā vācu divīzijā,
kas nosūtīta uz Austrijas - Dienvidslavijas fronti. Tur 11. maijā kapitulējuši
angļu vienībām.
No Klagenfurtas nosūtīts uz gūstekņu nometni Italijā.
1945. gadā no gūsta atbrīvots. Dzīvojis Italijā līdz 1952. gada janvārim,
kad izceļojis uz ASV. Darbojies DV apvienībā Minesotā, būdams 9 gadus
valdē, pēc tam ilgāku laiku revīzijas komisijā. Aktīvs sabiedrisks darbinieks
Mineapoles latviešu dzīvē. Apbalvots ar DV nozīmi zeltā.
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Beļģija
Beļģijā DV organizācija ir piedzīvojusi trīskāršu dibināšanu:
pirmo 1945. gada 28. decembrī, tad otrreiz 1948. gada 11. no
vembrī un beidzot 1953. gada 15. novembrī. Pirmie DV organizā
cijas dibinātāji atstāja Beļģiju, dodamies uz Vāciju, otrreiz abas
dibinātās nodaļas Vateršejā un Šeratē likvidējās biedru izceļošanas
dēļ, bet trešo reizi dibinātā nodaļa darbojas vēl tagad.
Pēc Cēdelgemas dienām mūsu bijušie kaŗavīri otrreiz uz Beļģiju
devās 1947. gadā ogļraktuvju darbos. Vācijas DP nometnēs šim
nolūkam vervēja izceļot gribētājus un šai procesā Beļģijā ieradās
pāri par 1000 latviešu. Tie bija gandrīz vienīgi bijušie kaŗavīri,
kas tādā veidā arī izvairījās no skrīningu komisiju patvarībām un
pārestībām. Vairums šo ogļraktuvju strādnieku novietojās Limbur
gas raktuvju rajonā ap Vateršeju. Pēc neilgas iedzīvošanās, reizē
ar sabiedriskās rosmes rašanos, radās arī doma par DV organi
zācijas darba atjaunošanu Beļģijā. Nodoms sākumā atdūrās uz grū
tībām sakarā ar neierasto darba slodzi kā arī atsevišķo latviešu
dzīves vietu lielo attālumu. Tikai 1948. g. 11. novembrī radās ie
spēja DV nodaļas darba sākšanai Vateršejas (Watershei) latviešu
centrā. Vateršejas nodaļā bija ap 40 biedru, un tā jau pašā sākumā
attīstīja plašu darbību kā ideoloģiski - sabiedriskā, tā saimnieciskā
ziņā.
Ideoloģiski - saimnieciskā jomā darbība izpaudās gan iespēja
mi lielākā palīdzībā latviešu kaŗa invalidiem Vācijā, kuŗiem pirma
jos divos darbības gados nosūtīti sainīši 16.000 B. fr. vērtībā, snieg
ti arī atbalsti biedriem Beļģijā slimību, negadījumu un ģimenes pie
augumu gadījumos. Ar saukli „Cīņu draugs cīņu draugam Vāci
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jā!” ikviens biedrs iemaksāja nodaļas kasē 10 franku nedēļā sūtī
šanai uz Vāciju. 1950. g. novembrī plašāka DV saime devās brau
cienā uz Lommeli, kur atdusas apzinātie 78 cīņu biedri, kas miruši
Cēdelgemas gūsta laikā. Tur nolikti ziedi un vainagi. Nodaļa arī
piedalījās ziedojumu vākšanā kapu pieminekļa celšanai Lommeles
brāļu kapos, savācot 4.500 franku. Šo pasākumu bija paredzēts
veikt kopā ar citām organizācijām Beļģijā. Kopēju kapu pieminekli
vēlākos gados uzcēla vācieši, bet no šī pirmā kapu apmeklējuma
vēlākos gados izveidojās svētceļojuma tradicija uz Lommeli, kuŗā
ik gadu kopējā braucienā piedalās DV organizācijas piederīgie
Eiropā, iesaistot arī nebiedrus.
Kultūrāli-sabiedriskā laukā Vateršejas nodaļa stingri stāvēja
sardzē par savu valsti, tautu un kultūru. Rīkotas vairākas latviešu
teātŗa izrādes, kārtējas vakarēšanas, kopota informācija par ap
stākļiem trimdā, sniedzot to tautiešiem Beļģijā. Nodaļa ilgāku
laiku izdeva vienīgo latviešu laikrakstu Beļģijā „Vairogs”, ko vē
lāk, pēc Latviešu nacionālās komitejas ievēlēšanas Beļģijā nodeva
pēdējai. Nodaļa ļoti aktīvi piedalījās ne vien kopīgās latviešu
pārstāvības Beļģijā nodibināšanā, bet arī ierosināja un nodibināja
ev. lut. baznīcas draudzes komiteju. Aktīvi bija arī nodaļas spor
tisti. Nodaļas pagaidu valdes priekšsēdis bija R. Oliņš, sekretārs
V. Ābols. Pirmais nodaļas valdes pastāvīgais priekšsēdis bija A.
Vētra, kas nodaļu ļoti sekmīgi vadīja pusotru gadu. Pēc tam valdes
priekšsēdis bija B. Kudiņš, sekoja E. Baltais. Pēdējā laikā nodaļas
valdes kasieris bija J. Kopmanis, biedrzinis E. Aģis un sekretārs
A. Bumburs, kuŗš valdē darbojās kopš pastāvīgās valdes ievēlē
šanas.
Tā kā smagie darbi pazemē un darba apstākļi vispār nebija pie
mēroti latviešu mentālitātei, nebija arī izredžu darbā avansēties,
liels skaits ogļraču, izbeidzoties līgumā paredzētajam saistību lai
kam, meklēja pirmo izdevību, lai Beļģiju varētu atstāt. Šādas
iespējas radās piecdesmito gadu sākumā, lielam skaitam latviešu
Beļģiju pametot, lai izceļotu tālāk uz Kanadu, ASV, Austrāliju
un citām valstīm. Tā ļoti samazinājās Vateršejas nodaļas biedru
skaits un citkārt aktīvā DV saime savu darbu bija spiesta 1951. g.
18. februārī izbeigt. Beļģijā palika pavisam niecīgs latviešu skaits,
ap 300. Daži desmiti atgriezās arī Vācijā. Ogļraču darbu gan tur
pināja vēl viens otrs latvietis, slēgdams jaunu līgumu pēc pirmo
divu darba gadu notecēšanas (tāds bija sākuma līguma laiks).
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Tai pašā laikā Beļģijā nodibinājās arī otra — DV Šerates
(Cheratte) nodaļa. Tā radās E. Treilona ierosmē 1948. g. 11. no
vembrī un apvienoja Lježas apkārtnē strādājošos ogļračus. Tā lik
vidējās 1951. g. 1. oktobrī biedru izceļošanas dēļ. Nodaļu gandrīz
visu laiku vadīja E. Treilons, valdes sekretārs bija E. Vilnis. Pē
dējais valdes priekšsēdis bija Ojārs Ritums. Arī šī nodaļa īsajā
pastāvēšanas laikā iedzīvināja daudzas DV aktīvitātes — palīdzības
darbu, biedriskumu, kalpošanu latviskiem ideāliem. Nodaļā bija
ap 20 biedru.
Divus gadus Beļģijas bij. kaŗavīru un vispār latviešu dzīvē
valdīja zināms klusums, vanagi netika apvienoti līdz 1953. g.
15. novembrim, kad interesentu grupa nolēma trešo reizi sākt DV
organizēšanas darbu. Nodibināja jaunu — DV Beļģijas nodaļu.
Pagaidu valdē tika ievēlēti K. Gulbis (priekšsēdis), E. Melderis
(priekšsēža vietnieks), E. Ozols (sekretārs), St. Jerumanis (kasieris)
un R. Avens (biedrzinis); revīzijas komisijā — A. Auziņš, A. Vīk
sna un B. Ramanis. Noteica biedru naudu — 120 franku gadā
un iestāšanās naudu 10 franku. Biedru skaits dibināšanas sākumā
bija 31.
1954. gada 23. maijā notika jauna biedru sapulce, ievēlot pastā
vīgu valdi: priekšsēdis K. Gulbis, priekšsēža vietnieks E. Melderis,
sekretārs P. Casno, kasieris A. Vīksna un biedrzinis R. Avens.
Revīzijas komisijā ievēlēja K. Dižo, B. Ramani un J. Koškinu.
Biedru skaits nebija mainījies, tāpat 31.
1955. gadā notika rakstveida valdes vēlēšanas. No 33 nod.
biedriem balsošanas zīmes atsūtīja 21. Valdē ievēlēti — priekš
sēdis K. Gulbis, viņa vietnieks E. Melderis, sekretārs P. Casno,
referents informācijas un jaunatnes jautājumos St. Jerumanis. Šai
laikā nodaļas biedri aktīvi darbojās Beļģijas latviešu nacionālajā
komitejā un visai rosīgi piedalījās arī sabiedriskā dzīvē.
1957. gada nodaļas biedru sapulcē 3. februārī jaunievēlētā valde
konstruējās šā: pr-dis K. Gulbis, pr-ža vietn. E. Melderis, sekr. J.
Jaksons, kasieris A. Vīksna, referents informācijas un jaunatnes
jautājumos St. Jerumanis. Nodaļā 31 biedrs. Šai sapulcē vien
prātīgi nolēma par kandidātu DV priekšnieka amatam minēt plkv.
V. Janumu.
Jautājumā par DV Mēnešraksta abonēšanu sapulcē nolēma pa
turēt līdzšinējo kārtību, t. i., uzņemties atbildību par savas nodaļas
biedru abonēšanas maksas iekasēšanu, bet neuzskatīt obligātu DV
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1954. gadā apciemojot Vilvordas bij. gūstekņu nometni pie Briseles, tās
kādreizējais iemītnieks plkv. V. Janums atrada vienīgi vārtu vietu, kuŗā vēl
bija palikusi toreiz varenā britu lauva — Anglijas spēka un varenības sim
bols. Kādreizējā nometnes territorija bija pārvērsta derīgos laukos. Uzņē
mumā no kr.: DV nodaļas Beļģijā priekšs. K. Gulbis, CV sekretārs V.
Hāzners un DV priekšnieks V. Janums.

Mēnešraksta abonēšanu visiem nodaļas biedriem, tā paaugstinot
biedru mēnešmaksu.
Tā kā nodaļas biedri dzīvoja izklaidus, sabiedriskā dzīvē nekāda
rosīgā darbība nebija iespējama. Sarīkojumi, ko nodaļa rīkoja (gan
drīz vienmēr kopīgi ar Latviešu Nac. Komiteju Beļģijā), vienmēr
notika vairāk Briselē, kur tad aktīvi piestrādāja tur dzīvojošie
nodaļas biedri ar valdes pr-di K. Gulbi.
1958. gada 2. martā biedru sapulce notika Beļģijā — pēc Cēdel
gemas — otrā vēsturiskā vietā, Vateršejā.
Jaunā valde un revīzijas komisija konstruējās šā: priekšsēdis K.
Gulbis, vietnieks E. Melderis, sekretārs E. Janovskis, kasieris J.
Jaksons, valdes loc. I. Jaunzems. Revīzijas komisijā: A. Petriņš,
R. Milts, A. Brokāns.
Jau kopš 1948. gada prāvs latviešu skaits strādāja un dzīvoja
Limburgas ogļraktuvju rajonā, tādēļ arī vairums nodaļas valdes un
revīzijas komisijas sastāva bija no šī apvidus.
Lai veicinātu sadarbību un sniegtu atbalstu ģimenēm sevišķos
gadījumos, sapulcē lēma turpmāk biedriem attiecīgās reizēs iz
251

maksāt šādus atbalstus: 1) laulības gadījumā — 500 fr., 2) par
katru ģimenē piedzimušu bērnu — 500 fr., 3) katra ģimenes lo
cekļa nāves gadījumā — 500 fr. un 4) citos sevišķos izņēmuma
gadījumos, ja valde vienprātīgi atzīst to vajadzīgu.
Nodaļas sapulce, apstiprinot gada budžetu, noteica arī turpmāk
biedru naudu 10 fr. mēnesī. Valde rīkoja kopīgu braucienu uz
DV salidojumu Etlingenā 9. un 10. augustā, lai būtu lētāki ceļa
izdevumi. Nodaļa uzskatīja par savu pienākumu atbalstīt arī DV
Mēnešrakstu, kas uztur saites visā pasaulē, arvien apmeklēt vēs
turiskās nometņu vietas — Cēdelgemu un Vilvordi, arī šais no
metnēs mirušo kaŗavīru kapus Lommelē. Sakarā ar pasaules iz
stādi Briselē DV gaidīja tautiešus no citām zemēm, cerot satikt
arī savus agrākos cīņu līdzgaitniekus. DV Beļģijas saimē bija 33
biedri.
1959. gada 15. marta biedru sapulcē ievēlēja jaunu valdi: pr-dis
K. Gulbis, vietn. E. Melderis, sekr. E. Janovskis, kasieris J. Jak
sons un valdes loceklis I. Jaunzems. Revīzijas komisijā ievēlēti J.
Kļaviņš, R. Milts un J. Kopmanis.
DV Beļģijas nodaļa Mirušo piemiņas dienā, kuŗu beļģi atzīmē
1. novembrī, bija noorganizējusi latviešu kaŗavīru kapu apmeklē
jumu. Cēdelgemas gūsta nometnē, kur kārts DV organizācijas šū
pulis, dzīve nebija viegla, un 1945./46. gadā no cīnītāju saimes
uz mūžu šķīrās paprāvs draugu pulks — kopskaitā 78. Daļa mira
turpat nometnē, citi Ostendes gūstekņu slimnīcā, kur dziedināja
cīņās gūtās brūces un bojāto veselību. Sākumā mirušos apglabāja
kādā nelielā vācu kapsētā pie Ostendes. Vēlāk izveidoja lielo vācu
kaŗavīru kopkapsētu pie Lommeles, kurp tad pārveda arī latviešu
kaŗavīru mirstīgās atliekas. Lommele ir Beļģijas ziemeļu daļā, pa
visam tuvu Vācijas un Holandes robežai. Šī kapsēta, kuŗā guldīti
ap 40.000 kritušo kaŗavīru, izvērtusies par svētceļojuma vietu, kur
katru dienu, sevišķi svētdienās, ierodas liels apmeklētāju pulks.
Kapus pārzina attiecīga iestāde, tie labi kopti un uzmanīti. Kapu
vietas iedalītas sektoros un sanumurētas rindās, bez tam katrai uz
likts cementa krusts un plāksnīte ar kritušā vārdu un uzvārdu,
daudziem arī dzimšanas un miršanas dati. Šo vietu palaikam ap
meklē arī tuvumā dzīvojošie latvieši, lai noliktu ziedus uz savu
kaŗavīru atdusas vietām. Mirušo piemiņas dienā Beļģijas DV val
de bija rīkojusi izbraukumu uz Lommeles kapiem, tā dodoties pa
tiesā svētceļojumā pie savas tautas mirušajiem cīnītājiem. Izbrau
kumā piedalījās DV Beļģijas valdes un BLNK priekšsēdis K.
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Gulbis, DV valdes priekšsēža vietnieks E. Melderis, BLNK priekš
sēža vietn. Dr. A. Tirzmale, Latvijas Sarkanā Krusta pārstā
vis E. Ozols, citi DV valdes un BLNK locekļi un prāvs pulciņš
latviešu no dažādiem Beļģijas apvidiem un pilsētām.
Pēc apm. piecu gadu bezdarbības perioda DV biedri atkal pul
cējās sēdē 1964. g. 11. oktobrī, kad ievēlēja jaunu valdi un revī
zijas komisiju — priekšs. E. Ozolu, vietn. A. Petriņu, sekr. E.
Janovski, kasieri J. Jaksonu un biedrzini E. Melderi. Revīzijas
komisijā — pr-dis A. Panders-Paudrups, locekļi St. Jerumanis un
K. Dižais.
Sākot ar 1949. gadu, pēc Beļģijas kara ministrijas rīkojuma sā
kās dažādās kapsētās apglabāto karavīru izrakšana un mirstīgo
atlieku pārvietošana uz kaŗā kritušo kopējiem kapiem Lommelē.
Kaut latviešu pārstāvji darīja iespējamo, lai latviešu kaŗavīrus tur
apglabātu vienuviet, panākumu nebija. Izdevās vienīgi tik daudz
panākt, ka latviešu kaŗavīrus apglabāja vismaz vienā kapu kor
pusā un pēc parastajiem vienveida krustiņiem ar vārdu plāksnītēm
pievienoja uzrakstu „Latvian”. Tagad krustiņus un vārda plāk
snītes laika zobs jau tiktāl skāris, ka tie sāk sakrist un vārdi kļūst
nesalasāmi. Šo Lommeles kapu apkopšanu veic Vācu kaŗa kapu
kopšanas pārvalde (Kriegsgrāberfūrsorge). Pie ieejas kapos ir re
prezentātīva telpa, kuŗā iespējams novietot metalla vainagus ar
uzrakstiem un lentēm. Šādi vainagi tur jau ir vāciešiem, poļiem un
igauņiem.
DV Beļģijas nodaļa ierosināja, lai DV CV rastu līdzekļus lat
viešu vainaga novietošanai un kapu krustiņu vārda plāksnīšu at
jaunošanai, saistot to ar DV organizācijas 20 gadu pastāvēšanas
atceri. Apsvērta jau latviešu mākslinieku pieaicināšana vainaga
meta izstrādāšanai. Saņemta atbilde, ka DV CV prezidijs nolēmis
lūgt zemju valdes ziedot līdzekļus šī Beļģijas ierosinājuma īsteno
šanai.
Tālākais darbs DV Beļģijas nodaļā ritēja vairāk rutīnas garā,
rūpējoties par biedru sadzīvi apstākļiem piemēroti. Lielākā nelai
me bija lielā biedru izklaidētība. 1971. gada Vasarsvētkos, 30.
maijā, Lommeles brāļu kapos pulcējās ap 150 personu no Vācijas,
Beļģijas un Holandes, lai godinātu un pieminētu 1945./46. gadā
mirušos latviešu kaŗavīrus. Kapsētā garīgo aktu vadīja mācītājs
R. Bērziņš un prāvests P. Dupāts, aizlūgumā pieminot kā kauju
laukos kritušos latviešu kaŗavīrus, tā deportētos un svešās zemēs
mirušos latviešus. Minsteres latviešu ģimnazijas koris dziedāja ga
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rīgas dziesmas Almas Alužānes vadībā. Pēc akta runāja DV goda
priekšnieks V. Janums, bet DV Rietumvācijas valdes priekšnieks
J. Cīrulis pateicās svētbrīža dalībniekiem par ierašanos un cīnītāju
godināšanu. Uz latviešu kaŗavīru kapu kopiņām nolika ziedus, bet
DV Rietumvācijas un Anglijas saimju vārdā — vainagus.
Svētceļotāju vairums bija no Ziemeļreinas un Minsteres latvie
šiem, kā arī Beļģijas un Holandes. Pēc svētbrīža Vateršejas lute
rāņu draudzes namā Beļģijas vanagi un vanadzes bija gādājuši par
azaidu. Arī še dziedāja Minsteres koris.
1972. gadā ap 70 latviešu no Beļģijas, Holandes un Vācijas 21.
maijā ieradās Lommeles kapos. Svētrunu teica prāv. P. Dupats no
Briseles, kādreizējais leģionārs un šīs gūstekņu nometnes iemīt
nieks, norādīdams, ka še gul latviešu kaŗavīri, kas mira gūstekņu
nometnē kā pārliecināti patrioti un cīnītāji par Latvijas brīvību.
Menchengladbachas DV nodaļas vanadzes nolika sarkanbaltsarka
nus ziedus uz visām latviešu kaŗavīru kapu kopiņām. Arī Beļģijas
un Holandes tautieši bija atveduši līdz ziedus. Garīgo aktu kupli
nāja trompētes solo. DV zemes valdes loceklis R. Skadiņš vanagu
saimes vārdā nolika vainagu. Svētceļojuma rīkotājs O. Lapiņš iz
teica pārliecību, ka taka uz Lommeles latviešu kaŗavīru kapiem
neaizaugs. Pēc tam dalībnieki pulcējās Vateršejas draudzes namā,
kur Beļģijas DV nodaļas izkārtojumā satikās triju valstu latvieši.
1973. gadā DV Beļģijas nodaļa atkal aktīvi piedalījās Lom
meles brāļu kapu apciemojumā. Šoreiz to izkārtoja DV Menchen
gladbachas (Vācijā) nodaļa, un apciemojums, kā jau vairāki pē
dējos gados, bija rīkots Eiropas DV mērogā. Dievvārdus teica
māc. R. Bērziņš un prāv. P. Dupats. Pieminēja arī vasarā mirušo
LSK priekšnieci Beļģijā Ēriku Valteri, kuŗa bija daudz gādājusi
par latviešu kaŗavīriem Cēdelgemas laikā. Klāt bija arī Latvijas
ģenerālkonsuls Holandē B. Pavasars. Beļģijas nodaļa bija izkār
tojusi visu svētceļnieku uzkavēšanos Hauthalenes Apollo restorānā.
Gada beigās DV Beļģijas nodaļā bija palikuši 10 biedru. No
daļu vadīja E. Ozols.
Mazās DV Beļģijas nodaļas daudzkārt bijušas atkarīgas no tā,
cik aktīvi bijuši to priekšnieki. Ja Vateršeja un Šerate īsu laiku
piedzīvoja daudz ražīgu darba cēlienu, tad pateicība pienākas A.
Vētram un E. Treilonam.
Sākot ar 1954. gadu, kad Beļģijā atkal nodibinājās DV nodaļa,
tās priekšnieki ir bijuši: no 1954. g. 16. maija — 1960. g. 24.
aprīlim K. Gulbis; 1960. g. 24. aprīļa — 1962. g. 22. aprīlim Dr.
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Staņislavs Jerumanis; 1962. g. 11. aprīļa — 1964. g. 11. oktobrim
Edgars Melderis un no 1964. g. 11. oktobŗa — Elmārs Ozols.
Pārņemot nodaļas dzīves vadību Elmāram Ozolam, nodaļā bija
vēl 19 biedru; sekoja īss darba uzplaukums ar dažādiem sarīkoju
miem, materiālās palīdzības rūpēm grūtdieņiem, regulāriem Lom
meles brāļu kapu apmeklējumiem un ciešu sadarbību ar Beļģijas
latviešu nacionālo komiteju, bet laika tecējumā un biedru lielās
izklaides dēļ darbība tomēr pamazām apsika. Vienīgās rūpes noda
ļai palika — izdzīvot un uzturēt ciešo DV organizācijā slēgto
brālību.
Pašreizējā nodaļas valde: E. Ozols (priekšsēdis), J. Jaksons, E.
Melderis, E. Janovskis un A. Petriņš.
Nodaļas biedri vienmēr cieši sadarbojušies ar pārējām Beļģijas
latviešu organizācijām, bieži arī ieņemdami tajās vadītāju amatus.
1954. gada augusta sākumā DV Beļģijas saimi apciemoja DV
CV prezidijs — priekšsēdis V. Janums, sekretārs V. Hāzners un
kasieris A. Bērziņš. Viņi iepazinās ar nodaļas un Beļģijas latviešu
nacionālās komitejas darbu, apmeklēja Cēdelgemu un Vilvordi,
kur gūstā mituši latviešu leģiona vīri un bija kārts arī DV organi
zācijas šūpulis. CV prezidiju viesmīlīgi uzņēma nodaļas priekš
nieks K. Gulbis, viesiem arī parādīdams Vaterloo kaujas laukus,
kur bojā gāja Napoleona kaŗavīra slava. Tā paša gada novembrī,
valstssvētkos pie DV saimes Beļģijā viesojās Latvijas ārkārtējais
pilnvarnieks sūtnis K. Zariņš no Londonas, piedalīdamies arī
valstssvētku aktā un nolikdams Latvijas vārdā ziedus pie beļģu
Nezināmā kaŗavīra kapa Briselē. Tai laikā K. Gulbis latviešu stā
vokli Beļģijā raksturoja šā: „Nelielā mūsu trimdas zeme ir vidē
jais loceklis starp trim mazajām Beneluksa valstīm, kas ieslēgtas
lielā Eiropas (Londona - Parīze - Bonna) trīsstūŗa centrā. Šis stā
voklis raksturo ne tikvien šo zemi, bet arī šīs zemes latviešu darbu,
pienākumus un nodomus. Mūsu griba ir stipra, enerģijas netrūkst,
un ticība nākotnei nekad nezudīs”.
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Zviedrija
DV organizācijas izveidošana Zviedrija
Otrā pasaules kaŗa dalībnieki, atstājot Cēdelgemas gūstekņu
nometni, iznesa sev līdzi gūstā izauklēto ideju par savas organi
zācijas tālāku izveidošanu un nostiprināšanu. Pēc iegūtās brīvības
sākās DV mērķu reālizēšana vispirms latviešu bēgļu nometnēs
Vācijā, bet pēc izceļošanas arī citās valstīs un kontinentos. Dabiski,
ka arī Zviedrijas latviešu aprindas ar lielu interesi sekoja DV dar
bībai gan humānitārajā palīdzības novadā, gan centieniem sabied
risk-polītiskajā ziņā. To latviešu kaŗavīru vidū, kuŗi kaut kādā
veidā bija atkļuvuši Zviedrijā, arvien vairāk radās runas un inte
rese par darbības attīstīšanu arī šai zemē. Bija arī balsis, kas
brīdināja, ka šis jautājums jāapskata ļoti uzmanīgi un tuvāk jā
iepazīstas kā ar latviešu sabiedrības, tā zviedru iestāžu uzskatiem.
Ziņas par grūtībām DVF darbības uzsākšanā Anglijā lika daudziem
saprast, ka DV organizācija savā darbībā, vismaz mērķu deklarā
cijā, būs spiesta rēķināties ar attiecīgo patvēruma zemju valdību
viedokli pret mūsu valsts starptautisko stāvokli, kā arī vietējās
sabiedriskās domas noskaņojumu pret mums kā polītiskiem bēg
ļiem un cīnītājiem par latvju tautas tiesībām. Zviedrijā šis jautā
jums bija varbūt vēl vairāk ievērojams nekā citur. Visiem vēl svaigā
atmiņā bija latviešu leģionāru izdošana 1946. gadā un viņu tra
ģiskais liktenis. Daudzi, ieceļojot Zviedrijā, bija devuši arī parakstu,
ka nav bijuši vācu militārās formācijās. Neskaidrs bija arī pašu
latviešu stāvoklis pret latv. leģionāriem. „Norobežošanās rezolūci
ja”, ko vairākas latviešu organizācijas un grupas bija publicējušas,
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deva iemeslu pieņemt, ka līdzīgas deklarācijas tagad varētu
publicēt arī DV organizācijas jautājumā, izvirzot to latviešu inte
resēm nevēlamā apgaismojumā. Nevar nepieminēt Zviedrijas lat
viešu vispārējo sabiedrisko noskaņojumu trimdas pirmajos gados.
Šai zemē savu pagaidu mājvietu bija atraduši tik dažādu profesiju,
grupu un uzskatu pārstāvji, ka plānu un darbības saskaņošanu
varēja panākt tikai nedaudz gadījumos un arī tad ar lielām grūtī
bām. Dzimtenes krasta tuvums un Zviedrijas demokratiskās iekār
tas garantētā uzskatu un vārdu brīvība bija radījusi labus priekš
noteikumus aktīvai darbībai mūsu valsts tiesību jautājumā. Īsā
laikā bija izveidojusies vesela rinda dažādu organizāciju, grupas,
novirzieni, kas visi vēlējās tikai savu darbību uzskatīt par vienīgi
pareizo, cenšoties dažādos veidos mazināt citu grupu ietekmi un
aktivitāti. Šai sakarā bieži vien atgādināja pagātnes notikumus un
atsevišķu personu stāju agrāk. Tādā veidā viena daļa darbības
trimdas pirmajos gados pagāja mazākās vai lielākās nesaskaņās.
Dabiski, ka vairumam Zviedrijas latviešu, kas trimdā gribēja redzēt
aktīvu un mērķtiecīgu darbību Latvijas brīvības atgūšanai un
mūsu tautas tiesību aizstāvēšanai, tas nepatika, un daudz vietās
tika izteikti vēlējumies pēc apstākļu normālizēšanas. Par izeju
daudzi uzskatīja mazo grupu apvienošanu vai arī kādas lielākas
organizācijas izveidošanu. Bijušie kaŗavīri un viņu piederīgie par
vienu no šādiem stabilizācijas faktoriem iedomājās Daugavas Va
nagu organizācijas izveidošanu, kas savās rindās varētu apvienot
visus aktīvos latviešus, nevērojot vecumu, reliģisko pārliecību,
sociālo stāvokli un polītisko piederību. Visi minētie apstākļi tika
analizēti pārrunās vairākās grupās ilgāku laiku, un tikai 1948.
gada vasarā doma par DV darbības izveidošanu bija attīstījusies
tiktāl, ka likās reālizējama. Kpt. A. Skrēberam apmeklējot plkv.
V. Janumu Vācijā, bija iespējams šo jautājumu apspriest. Sarunu
rezultātā A. Skrēbers uzņēmās vidūtājību starp DV centrālo valdi
Vācijā un interesentu grupām Viduszviedrijas latviešu centros —
Eskilstunā, Halstahammarā, Čēpingā un Vesterosā. 1948. g. dec.
šo grupu pārstāvji apmeklēja A. Skrēberu Stokholmā un, izvērtējot
visus apstākļus, kas varētu būt pret vai par DV organizācijas izvei
došanu, atzina, ka tā nepieciešama, bet varbūt vēl atliekama
līdz nākamā gada pavasarim. Šīs vienošanās rezultātā 1949. g.
27. martā Eskilstunā pulcējās pirmā interesentu grupa. Pēc iepa
zīšanās ar DV vispārējiem statūtiem izraudzīja iniciātoru grupu
nodaļas dibināšanai. Tās darbības rezultātā 10. aprīlī Eskilstunā,
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klātesot kpt. A. Skrēberam un kpt. A. Ošem no Hallstahammaras,
nodibināja pirmo nodaļu Zviedrijā. Ar to bija likti pamati DV
organizācijas izveidošanai Zviedrijā. Kpt. A. Skrēberam aizceļojot
no Zviedrijas, DV CV priekšsēdis V. Janums pilnvaroja Eskilstu
nas nodaļu turpināt darbu. Nodaļas valdes priekšsēdis Roberts
Šmitmanis uzņēma sakarus ar agrākām un jaunām interesentu
grupām citos latviešu centros, bet ātrus panākumus neguva. Visi
gan ar lielu prieku apsveica pirmās nodaļas dibināšanu, bet, lai
organizāciju izvērstu plašāk, gribēja vēl kādu laiku pagaidīt, vai
eventuāli kaut kur neparādītos nelabvēlīgi apstākļi tālākai darbībai.
Bija bail, ka neveiksmes un traucējumi pirmās nodaļas darbībā
varētu kaitēt visai DV organizācijai. Bija pacēlušās arī balsis, kas
nebija pārliecinātas, vai DV savā darbā gūs pietiekamu latviešu
sabiedrības atbalstu un vai vispār DV būs savs noteikts darba
lauks jau pastāvošo daudzo organizāciju dēļ. Eskilstunas nodaļas
aktīvās un sapratīgās darbības rezultātā minētās bažas lielā mērā
zuda. Īsā laikā izkārtojot vairākus sarīkojumus, aktīvi atbalstot
jau agrāk pastāvošos pasākumus, ar respektu atzīstot citu orga
nizāciju darbu un nopelnus, kā arī ieņemot savās rindās aktīvus
darbiniekus, arī tādus, kas līdz tam laikam nebija saistījušies
nevienā organizācijā, visi guva pārliecību, ka DV darbam ir sava
vieta, iespējas un atbalsts. Arī nelabvēlīga reakcija no zviedru
iestādēm nebija manāma. 1949. gada 2. oktobrī, vienā un tai pašā
dienā, tikai ar nedaudzu stundu atstarpi nodibinājās nodaļas
Hallstahammarā un Čēpingā. Ar to bija likti plašāki pamati DV
centra izveidošanai Zviedrijā. Pēc plašākas DV grupas izveido
šanas R. Šmitmaņa vadībā un šīs grupas darbības 1950. g. 2.
februārī nodibinājās Stokholmas un 19. martā Norčēpingas nodaļa.
1950. g. 2. jūlijā Eskilstunā jau pulcējās pirmie DV Zviedrijas
nodaļu delegāti, piedaloties piecu nodaļu 12 delegātiem, kuŗus
sevišķi iepriecināja daudzie apsveikumi un laba vēlējumi turpmā
kai darbībai. Sveicienus, starp citu, bija sūtījuši Nacionāli vienoto
latviešu prezidija pr-dis prof. Straubergs, Latviešu organizāciju
savienības ģenerālsekretārs Kalniņš, JKS pārstāvji un mūsu jaunat
ne — latviešu skauti. Ar to DV tika it kā uzņemti plašākās ap
rindās, kas visiem piešķīra jaunu sparu. Sakarā ar DV Zvied
rijas valdes izraudzīšanu, ar kpt. A. Oši kā valdes priekšsēdi,
tālākā DV izveidošana Zviedrijā bija zemes valdes uzdevums.
1951. g. 15. aprīlī nodibinājās Vesterosas nodaļa, tā paša gada
22. jūnijā Gēteborgas nodaļa, 1953. g. 11. novembrī Upsalas un
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1956. g. 10. martā — Jenčēpingas nodaļa, bet tieši 25. DV
Zviedrijas darbības atceres gadā, 1974. gada 2. martā — Lundas
nodaļa.
Mazdūšīgo šaubas nav piepildījušās. DV Zviedrijā savu darbu
veikuši jau 25 gadus, vēl arvien to vēršot plašumā visās nozarēs
un veidos. Sabiedriskais atbalsts kāpinājies gadu no gada. DV
pārstāvjiem aktīvi darbojoties zemju pārstāvniecībā — ZLCP, kā
arī nozīmīgajā institūtā LNF, kopā ar citiem sabiedriskiem dar
biniekiem bijis iespējams panākt visas Zviedrijas latviešu sabied

DV Zviedrijas pirmās zemes valdes prezidijs 1950. gadā. No kreisās: Niko
lajs Zirnis (sekr.), Arvīds Oše (valdes priekšsēdis) un Francis Malnačs (ka
sieris).

riskās dzīves ievirzīšanu vienotā un aktīvā gultnē, vienojot trim
diniekus kopīgiem uzdevumiem, atbalstot mūsu jaunatnes centie
nus un neizlaižot no acīm mūsu tēvzemes brīvības un mūsu tautas
tiesību jautājumus. Visciešākā kopsolī ar saviem draugiem citās
zemēs DV Zviedrijā arī turpmāk pildīs savus pienākumus. Aizva
dītie gadi atstājuši zināmu pieredzi, snieguši atziņas, kas vieglāk
palīdzēs atrisināt daļu jautājumu turpmākā darbā. Lundas nodaļas
nodibināšanās rāda, ka degsmes un ticības vēl diezgan. Ticība pašu
spēkiem un varēšanai, kopības izjūta ar savu tautu apspiestā dzim
tenē, apziņa, ka mums taču jāaizstāv arī viņu sapņi un jāstrādā
arī par viņu tiesībām! Nav pazīmju, kas liecinātu, ka DV Zviedri
jas saimes kopīgais darbs turpmāk samazinātos.
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Aizvadīto gadu ritumā DV Zviedrijas darbā izveidojušās se
kojošas lielākas darbības ievirzes:
1. Centieni Latvijas brīvības atgūšanai un latvju tautas tiesību
aizstāvēšanai — ar saviem pārstāvjiem vietējās latviešu pār
stāvniecībās — Zviedrijas Latviešu Centrālā Padomē, tāpat glo
bālā informācijas institūtā — Latviešu Nacionālajā Fondā, atbal
stot arī visādos veidos šo institūtu darbību, — ar dažādiem zemes
valdes un nodaļu akcijām un pasākumiem.
2. Nomods par latviešu jaunatni, — atbalstot latviešu pašdar
bību ar līdzekļiem un praktisku darbu, — atbalstot latviešu pa
pildskolas un Minsteres latviešu ģimnaziju.
3. Latviskās stājas un vienības saglabāšana, — rīkojot dažādus
sarīkojumus, saietus, — pulcinot latviešus dažādās nodarbībās un
sacensībās.
4. Latvisko gara mantu un tradīciju glabāšana un mācīšana, —
atbalstot dažādus pašu vai citu režijā kārtotus pasākumus šī mērķa
sasniegšanai.
5. Aprūpes darbs — ik gadu vācot līdzekļus un izlietojot tos
mūsu kaŗa invalidu un citu grūtdieņu aprūpei.
6. Mūsu varoņu un viņu varoņdarbu cildināšana, — rīkojot da
žādus atceres aktus, — parādot uzmanību un cieņu mūsu varoņiem.
7. DV organizācijas tālākā izveidošana un DV gara paušana, —
cenšoties palielināt DV Zviedrijas saimes locekļu skaitu — arvien
meklējot jaunus ceļus DV mērķu un uzdevumu pildīšanā, — uz
turot ciešākos sakarus ar DV CV un citu zemju DV saimēm.
DV Zviedrijas saimes biedru skaits
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
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Vanagi

Vanadzes

Kopā

107
106
190
205
231
233
243
245
241
234
235
236
231

8
14
24
33
53
53
59
61
65
63
67
68
83

115
120
214
238
284
286
302
306
306
297
302
304
314

1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974

233
229
223
225
228
236
237
237
232
229
232
231

DV Zviedrijas kopīgais sarīkojumu
piešķirtie atbalsti un līdzekļi:
Darbības
gads

Sarīkojumu
skaits

1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
Kopā

84
82
80
79
82
90
94
97
97
95
93
101

317
311
303
304
310
326
331
334
329
324
325
332

skaits,
Atbalsti
Kopīgie līdzekļi
dažādiem pasāk. darb. g. beigās
Kr
Kr

13
19
50
56
42
58
65
42
54
38
37
41
34
29
33
31
27
33
30
25
28
28
34
26
15

—
162
982
3.193
2.977
3.036
3.368
4.241
3.505
3.311
3.149
3.526
3.485
3.661
3.714
4.063
6.432
6.773
7.215
8.304
8.621
12.200
9.175
11.815
12.819

888

129.727

—
567
1.080
431
1.222
1.415
1.865
2.455
4.408
4.950
7.020
7.445
9.850
11.666
15.301
16.420
18.117
21.200
23.603
29.723
52.056
60.522
65.315
72.082
79.305
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DV Zviedrijas valdes darbības gadu budžetu kopsummas
Kronas
370
630

1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962

1.245
2.599
4.093
3.000
3.200
3.300
3.300
3.300
3.300
3.100
3.600

Kronas
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974

3.900
5.000
6.100
5.500
6.600
7.350
13.900
12.400
13.200
16.500
17.300
19.000

DV Zviedrijas Ziemas svētku ziedojumu vākšanas akcijas rezultāti
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962

Kr

2.852
4.159
3.326
2.891
2.762
2.329
2.865
3.017
3.111
2.968
2.881

1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973

2.958
3.585
3.685
4.096
4.344
5.366
4.907
5.741
6.133
6.307
6.531
86.814

86.814
Saziedotie līdzekļi izlietoti:
Kaŗa invalidiem un citiem grūtdieņiem Vācijā
Aprūpei dzimtenē
Aprūpei Zviedrijā
Atbalstam Minsteres latv. ģimnazijai

Kr 37.500
21.500
15.500
9.600
Kr 84.100

DV Zviedrijas valdes ziedojumu zīmju akcijas rezultāti
Gads
Akcijas atlikums kronās
1953
1.545
1956
1954
2.345
1957
1955
2.698
1958
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2.659
2.063
1.940

1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966

1.982
1.794
2.488
2.161
2.878
3.317
2.666
2.339

1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973

2.857
4.355
4.360
4.917
3.464
5.539
5.554

DV Zviedrijas valdes rudens ražas loterijas rezultāti
Gads
1968
1969
1970

Loterijas atilkums kronās
1.048
1.200
1.441

1972
1973

1.000
970

DV CV locekļi Zviedrijā
Oše Arvīds
Lobe Kārlis
Šmitmanis Roberts

1953,
1966.
1954,
1960.
1967,
1973,

1961, 1962, 1963, 1964, 1965,
1955, 1956, 1957, 1958, 1959,
1968, 1969, 1970, 1971, 1972,
1974.

DV Zviedrijas goda tiesas kollēģijas priekšsēži
Ozoliņš Konstantīns
Dzediņš Teodors

1954,
1960,
1963,
1969,

1955,
1961,
1964,
1970,

1956, 1957, 1958, 1959,
1962.
1965, 1966, 1967, 1968,
1971, 1972, 1973, 1974.

DV Zviedrijas valžu priekšsēži
Oše Arvīds
Talters Leopolds
Lobe Kārlis
Dzelme Zemvairis

1950,
1956,
1961,
1967.
1968,
1970,

1951, 1952, 1953, 1954, 1955,
1957, 1958, 1959, 1960.
1962, 1963, 1964, 1965, 1966,
1969.
1971, 1972, 1973, 1974.

DV Zviedrijas valdes vicepriekšsēži
Šmitmanis Roberts
Ķikulis Jūlijs
Deksnis Arturs

1950
1951
1952
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Talters Leopolds
Dzelme Zemvairis
Jurjaks Rūdolfs

1953,
1959,
1961,
1967,
1970,

1954,
1960.
1962,
1968,
1971,

1955, 1956, 1957, 1958,
1963, 1964, 1965, 1966,
1969.
1972, 1973, 1974.

Leopolds Talters
Leopolds Talters dzimis 1919. gada 16. novembrī Rīgā. No 1938. g. studējis
Latvijas universitātē. 1944. gada augustā iesaukts Latviešu leģionā, kur
dienējis 34. pulka 13. rotā (tai laikā tās komandieris bija kpt. T. Brīv
kalns). Bijis klāt visās kaujās Pomerānijā — pie Nakeles, Vandsburgas,
Flatovas, Jastrovas, Fledebornas, Landekas un Grunavas, kur arī ievainots.
Pēc divu mēnešu ārstēšanās slimnīcās atgriezies savā vienībā, ar kuŗu kopā
arī 1945. gada maijā nokļuvis amerikāņu gūstā. Bijis Putlosā. Pēc kaŗa
turpinājis studijas vispirms Baltijas universitātē Hamburgā; pēc tam Technis
kā augstskolā Braunšveigā. Kopš 1947. gada dzīvo Zviedrijā un strādā
Zviedrijas valsts dienestā. Rosīgi piedalījies latviešu sabiedriskā darbā. Bijis
aktīvs DV Stokholmas nodaļas dibināšanā un darbības izveidošanā. Šīs
nodaļas valdes priekšsēdis no 1952. līdz 1960. gadam. Nodibinājis arī
Stokholmas nodaļas palīdzības nozari, kas 1951. gadā pārgāja pie DV
Zviedrijas valdes. Bijis šīs nozares vadītājs no 1950.—1953. gadam. Lieli
nopelni DV organizācijas izveidošanā Zviedrijā DV Zviedrijas valdes vice
priekšsēdis no 1952.—1960. g. un DV Zviedrijas valdes priekšsēdis no
1961.—1967. gadam. Aktīvs DV pārstāvis ZLCP, LNP un citās organizā
cijās. Ir studentu korporācijas Fraternitas Lataviensis loceklis.
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DV Zviedrijas valdē laikā no 1950.—1974.
Z. Dzelme
L. Talters
V. Jaunzems
Ž. Tamsons
R. Šmitmanis
A.
Oše
F. Malnačs
R. Jansons
J. Vikmanis
A. Rozenbachs
E. Stalbovs
R. Jurjaks
R. Upmale
D. Klāvs
A. Ķemme
A. Vikmanis

23 gadus
16
15
13
12
11
11
9
9
8
7
7
5
4
4
3

g. darbojušies:

H. Jansons
S. Ozoliņš
N. Zirnis
M. Gross
K. Lobe
J. Ķikulis
A. Deksnis
M. Štāls
A. Eglītis
M. Kadiķis
P. Liepinš
O. Freivalds
I. Sinka
B. Olsena
V. Freimane

3
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

”DV Zviedrijas revīzijas komisijas sastāvi
Darbības gads Rev. kom. priekšsēdis
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970

V.
V.
V.
V.
V.
V.
V.
V.
V.
V.
R.
V.
V.
V.
V.
V.
V.
V.
V.
V.
I.

Erdmanis
Erdmanis
Erdmanis
Erdmanis
Ginters
Ginters
Ginters
Ginters
Ginters
Ginters
Šmitmanis
Buivids
Buivids
Buivids
Buivids
Buivids
Buivids
Buivids
Buivids
Buivids
Gūtmanis

D. Klāvs
D. Klāvs
D. Klāvs
D. Klāvs
I. Freimanis
I. Freimanis
F. Launics
F. Launics
F. Launics
F. Launics
J. Lapiņš
I. Freimanis
I. Freimanis
A. Kristsons
A. Kristsons
A. Kristsons
A. Kristsons
H. Mors
V. Jaunzems
I. Gūtmanis
V. Buivids

Locekļi
J. Gaigulis
J. Gaigulis
K. Ozoliņš
K. Ozoliņš
P. Kalniņš
P. Kalniņš
P. Kalniņš
A. Vikmanis
A. Vikmanis
R. Šmitmanis
P. Virsis
A. Balsners
A. Balsners
V. Kaulēns
V. Pundiņš
V. Pundiņš
N. Zirnis
J. Vikmanis
J. Vikmanis
J. Vikmanis
V. Kaulēns
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1971
1972
1973
1974

I.
I.
I.
I.

Gūtmanis
Giitmanis
Gūtmanis
Gūtmanis

I.
Z.
Z.
Z.

Laikā no 1950.—1974. g. DV
revīzijas komisijā darbojušies:
V.
V.
V.
I.
I.
V.
D.
F.
A.
Z.
P.
J.

Buivids
Ginters
Kaulēns
Gūtmanis
Freimanis
Erdmanis
Klāvs
Launics
Kristsons
Graufelds
Kalniņš
Vikmanis

10 gadus
6
6
6
5
4
4
4
4
4
3
3

Freimanis
Graufelds
Graufelds
Graufelds

V.
V.
V.
V.

Kaulēns
Kaulēns
Kaulēns
Kaulēns

Zviedrijas
J. Gaigulis
K. Ozoliņš
A. Vikmanis
R. Šmitmanis
A. Balsners
V. Pundiņš
J. Lapiņš
P. Virsis
N. Zirnis
H. Mors
V. Jaunzems

2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1

1953. gada DV salidojumā Eskilstuna Z. Dzelme pirmo reizi rādīja paša
sagatavoto skati „Latvijas kaŗavīrs cauri mūžiem”. Uzņēmumā Z. Dzelme
pie kaŗavīru goda zīmju klāsta.
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DV Zviedrijas valdes palīdzības nozares vadītāji:
Talters Leopolds no 1950. — 1953. g., Jaunzems Vladimirs no 1954. g. līdz
1967. g., Klāvs Daumants (ārējās d. vad.) un Ķemme Alfreds (iekšējās d.
vad.) no 1968. — 1971. g. un Ozoliņš Sergejs no 1972. — 1974. g.
DV Zviedrijas valdes informācijas nozares vadītāji:
Informācijas darbinieku grupa: J. Ķikulis, J. Gaigulis un K. Vilkancis 1951.
g., Stalbovs Ervīns no 1952. — 1957. g., Dzelme Zemvairis no 1958. g. —
1969. g. un Vikmanis Jānis no 1970. g. — 1974. g.
DV Zviedrijas šaušanas nozares vadītāji:
Tamsons Žanis no 1951. — 1955. g., Jurjaks Rūdolfs no 1956. g. — 1969.
g., Kadiķis Mārtiņš 1967./68. g. un Landmanis Laimonis no 1970. — 1974.
gadam.
DV Zviedrijas valdes jaunatnes, vanadžu, kultūras un
teātŗa referenti:
Jaunatnes lietu referenti:
Jaunatnes lietu referenti bijuši: Freimanis Imants (1955-6-7), Vikmanis Jānis
(1958-9-60), Freimane Vija (1961-2-3), Jansons Richards (1964-5-6), Grasis
Austris (1967), Vilkancis Bruno (1970-71) un Graufelds Kārlis (1972-3).
Vanadžu lietu referentes:
Valdmane Irma (1966-7),
(1971-2-3-4).

Grosa Milde (1968-9-70) un Pāvula Anita

Kultūras lietu referenti:
Dzelme Zemvairis 1951. g. un Eglītis Andrejs 1952. g.
Teātŗa lietu referents:
Vadzemnieks Alfreds 1961. un 1962. g.
DV Zviedrijas nodaļu delegātu sapulces:
Datums un vieta
1950-06-02
1951-01-28
1952-01-27
1953-01-25
1954-01-31
1955-01-30
1956-02-04-05
1957-02-17

Eskilstunā
Hallstahammarā
Stokholmā
Vesterosā
Čēpingā
Norčēpingā
Upsalā
Eskilstunā

Delegātu
skaits
12
20
25
28
39
34
33
27

Sapulces
vadītājs
R. Šmitmanis
A. Vikmanis
E. Stalbovs
K. Ozoliņš
Ž. Tamsons
J. Purviņš
O. Freivalds
R. Šmitmanis
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DV Zviedrijas 1972. gada nodaļu delegātu sapulces dalībnieki Gēteborgā. Sēž no kreisās: E. Reinis, F. Malnačs,
R. Upmale, R. Šmitmanis, T. Dzediņš, A. Kristsons, Z. Dzelme, R. Jurjaks un Z. Graufelds. Stāv no kr.: K. Jansons,
Br. Aigars, J. Knops, J. Atāls, M. Kadiķis, I. Freimanis, A. Ķemme, P. Kalniņš, J. Gūtmanis, O. Freivalds, I. Erd
manis, H. Jansons, K. Grīnbergs, R. Jansons, Ž. Tamsons, A. Rozenbachs, E. Upmalis, L. Landmanis, V. Kaulēns
un V. Pundiņš.

1958-02-23
1959-02-15
1960-02-28
1961-02-26
1962-02-25
1963-02-24
1964-02-23
1965-03-14
1966-04-25
1967-04-22
1968-03-31
1969-05-03
1970-04-18
1971-04-24
1972-04-22
1973-04-07
1974-03-30

Hallstahammarā
Čēpingā
Stokholmā
Norčēpingā
Vesterosā
Upsalā
Gēteborgā
Hallstahammarā
Čēpingā
Eskilstunā
Stokholmā
Vesterosā
Norčēpingā
Jenčēpingā
Upsalā
Gēteborgā
Eskilstunā

35
29
23
25
32
37
25
27
28
32
36
28
34
34
35
26
31

R.
R.
L.
R.
R.
O.
T.
R.
T.
V.
V.
R.
R.
J.
O.
T.
R.

Šmitmanis
Šmitmanis
Talters
Šmitmanis
Šmitmanis
Freivalds
Dzediņš
Šmitmanis
Dzediņš
Kaulēns
Erdmanis
Šmitmanis
Šmitmanis
Muchks
Freivalds
Dzediņš
Šmitmanis

Nodaļu valžu pr-ži 1. DV salidojumā Zviedrijā, Eskilstunā, 1953. gadā.
No kreisās: Voldemārs Ginters, Jānis Purviņš, Leopolds Talters, zemes
valdes pr-dis Arvīds Oše, Zemvairis Dzelme, Andrejs Valdmanis, Žanis
Tamsons, Fricis Launics.
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DV Zviedrijas saimes salidojumi
1953.
1954.
1955.
1956.
1957.
1958.
1959.
1960.
1961.
1962.
1963.

Eskilstunā
Gēteborgā
Stokholmā
Upsalā
Upsalā

—

Hallstahammarā

—
Gēteborgā
Eskilstunā
Upsalā

1964.
1965.
1966.
1967.
1968.
1969.
1970.
1971.
1972.
1973.
1974.

Hallstahammarā
Jenčēpingā
Stokholmā

—
Upsalā

—

Čēpingā
Eskilstunā
Stokholmā
Stokholmā
Halstahammarā

DV Zviedrijas valdes priekšēdis Arvīds Oše uzruna pirmā DV salidojuma
dalībniekus 1953. gadā Eskilstunā.

DV Zviedrijas šaušanas meistarsacīkstes
Datums un vieta

Meistartitulu izcīnītāji
Šaušanā ar kaŗa šauteni
1951-10-21 Hallstahammarā J. Vikmanis
1952-10- 05
Čēpingā
I. Priedītis
1953-08- 30
Čēpingā
N. Zirnis
1954-08-29
Čēpingā
I. Priedītis
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šaušanā ar pistoli
—
—
B. Straupenieks
K. Jansons

1955-08-28 Čepinga
1956-08-26 Čēpingā
1957-07-14 Gēteborgā
1958-08-24 Čēpingā
1959-09-06 Hallstahammarā
1960-09-04 Hallstahammarā
1961 -09-02 Gēteborgā
1962-08-26 Čēpingā
1963-08-24 Stokholmā
1964-08-22 Norčēpingā
1965-08-21 Čēpingā
1966-08-28 Hallstahammarā
1967-08-26 Stokholmā
1968-08-24 Norčēpingā
1969-08-30 Jenčēpingā
1970-09-05 Hallstahammarā
1971 -09-04 Čēpingā
1972-08- 19 Norčēpingā
1973 - 08 - 25 Stokholmā

Uzvarētājas dāmu

A. Grīns
J. Vikmanis
J. Vikmanis
J. Cielēns
M. Kadiķis
A. Vuciņš
Ž. Tamsons
J. Vikmanis
J. Vikmanis
J. Vikmanis
J. Vikmanis
M. Kadiķis
I. Dambergs
B. Erdmanis
B. Erdmanis
B. Erdmanis
B. Erdmanis
B. Erdmanis
B. Erdmanis

J. Cielēns
A. Priedītis
V. Pundiņš
V. Pundiņš
Ž. Tamsons
V. Pundiņš
A. Vuciņš
A. Zandbergs
R. Jurjaks
Ž. Tamsons
Ž. Tamsons
K. Jansons
K. Jansons
R. Jurjaks
J. Cielēns
R. Jurjaks
J. Knops
K. Jansons
J. Knops

sacensības:

šaušanā ar kaŗa šauteni
Gaida
1958. gadā
Ausma
1963
1964
Maija
Zaiga
1965
1966
Maija
1967
Anita

dāmu klasē
Tamsone
Mauroy
Ancone
Incīte
Bīnemane
Erdmane

Šaušanā ar pistoli dāmu klasē
1957
Vilma
Tenese
Guna
1958
Tidrika
Inga
1961
Ozoliņa
Anita
Brēdermane
1962
Brēdermane
1963
Anita
1964
Malnača
Vizma
Maija
1965
Bīnemane
Rozenbacha
1966
Mirdza

1968
1969
1970
1971
1972
1973

1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973

Maija
Anita
Anita
Anita
Skaidrīte
Anna

Skaidrīte
Skaidrīte
Skaidrīte
Skaidrīte
Skaidrīte
Skaidrīte
Skaidrīte

Bīnemane
Erdmane
Erdmane
Erdmane
Brauna
Teriņa

Brauna
Brauna
Brauna
Brauna
Brauna
Brauna
Brauna
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DV Zviedrijas salidojums 1953. gadā. Uzņēmumā pirmajā rindā no kreisās
L. Talters, K. Lobe, M. Lobe un M. Taltere.

Pirmo DV meistarsacīkšu šaušanā uzvarētāju nodaļu, grupu sacensībās 1951.
gada 21. oktobrī Halstahammarā. No kreisās: Aleksandrs Beišāns, Nikolajs
Zirnis, Ādolfs Šablovskis un Jānis Vikmanis (visi no Hallstahammaras DV
nodaļas).
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DV šaušanas sacensības Geteborga 1956. gadā.

Zviedrijas DV meistarsacensībās šaušanā arvien liela daļa dalībnieku jau
nieši. Uzņēmumā A. Oše pasniedz balvu Mārai Vadzemniecei par izcīnīto
1. vietu jaunatnes klasē 1960. gadā Hallstahammarā.
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1961. gada DV Zviedrijā šaušanas meistarsacensību uzvarētāji Geteborgā.

Dalībnieku grupa 1962. gada Gēteborgas šaušanas sekcijas 10 gadu jubi
lejā. Priekšā trešais no kreisās sekcijas vadītājs R. Jurjaks.
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Vanadžu darbība Zviedrijā
Mazā skaita un lielās dzīves vietu izklaides dēļ vanadzes Zvied
rijā jau pirmajā pastāvēšanas laikā uzskatīja darbības izveidošanu
īpašās vanadžu kopās par visai apgrūtinātu. To varēja iedomāties
vienīgi nodaļās ar lielāku vanadžu skaitu. Toreizējais viedoklis
visus aizvadītos gadus nav mainīts. Ap 1960. gadu vanadžu kopa
izveidojās vienīgi Stokholmas nodaļā. Šī kopa Irmas Valdmanes
un Gaidas Kalnītes vadībā īsā laikā izvērta plašu un aktīvu darbī
bu, rīkojot dažādus kursus, priekšlasījumus, izkārtojot sarīkoju
mus, apmeklējot un atbalstot vientuļos u.t.t., bet, apstākļiem mai
noties, ap 1970. gadu darbs apsika un kopa pastāvēšanu izbeidza.
Darbu daļēji turpināja visas nodaļas mērogā, kā tas visu laiku
ritējis citās nodaļās.
Atsevišķo nodaļu, tāpat zemes valdes darbībā vanadzēm bijusi
liela loma. Uzņemdamās pārvaldes organos dažādus pienākumus
un aktīvi piedaloties kopīgā darbā, vanadzes ietekmējušas kā DV
organizācijas izveidošanu, tā darbības ievirzi un norisi. Aizgājušo
gadu ritumā nodaļu valdēs un rev. komisijās sevišķi izcēlušās
sekojošas vanadzes: Biruta Olsena (Eskilstunā), Alīse Oše (Hallsta
hammarā), Gaida Kalnīte un Kristīne Bergholca (Stokholmā),
Rasma Upmale (Norčēpingā), Guna Tidrika (Upsalā) un Zelma
Ķemme (Jenčēpingā). DV Zviedrijas valdes darbā: Biruta Olsena,
Vija Freimane un Rasma Upmale. Pēdējā apbalvota ar DV no
zīmi zeltā.
Vanadžu jautājumu saskaņošanai DV Zviedrijas valdē pastāv
vanadžu lietu referentes postenis. Šo pienākumu līdz šim pildī
jušas: Irma Valdmane — 1966. un 1967. g., Milda Grossa —
1968. — 1970. g. un Anita Pāvula no 1971. — 1975. g.
DV Zviedrijas palīdzības darba izveidošana un līdzšinējā norise
Jau pirmajā DV Zviedrijas nodaļu delegātu sapulcē 1950. gadā
Eskilstunā lemts, ka katram organizācijas loceklim Zviedrijā jā
atbalsta palīdzības darbs, uzdodot nodaļām nosacīt zināmu paš
aplikšanās summu, kā arī atrast labāko darba izkārtojumu. Stok
holmas nodaļas pārstāvji arī informēja, ka viņu nodaļā atvērts kaŗa
invalidu atbalsta konts, kuŗā ieplūst līdzekļi Vācijas latviešu kaŗa
invalidu aprūpei. Sakarā ar šo informāciju visi vienojās, ka fonds
izmantojams arī pārējām nodaļām, DV Zviedrijas valdei lemjot
par visām izmaksām. Nākošā delegātu sapulcē 1951. gada janvārī
Hallstahammarā zemes valdes priekšs. A. Oše ziņoja, ka DV
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palīdzības darba labākai izkārtošanai Zviedrijas valdē nodibināta
palīdzības nozare, par kuŗas vadītāju izraudzīts L. Talters un
palīgu V. Jaunzems. Visās nodaļās izraudzīti arī palīdzības darba
jautājumu kārtotāji.
Kaut arī visi klātesošie toreiz izprata šī svarīgā darba lielo
nozīmi savu aizšauto cīņas draugu un citu grūtdieņu atbalstīšanā,
un toreiz mēģināja iedomāties darba tālāko attīstību, neviens gan
nevarēja iedomāties šīs nozares darba izvēršanos tik plašā mērogā,
kā to rādīja tālākie gadi.
Pirmo laiku visvairāk aizņēma Vācijas latviešu kaŗa invalidu
un citu grūtdieņu aprūpe. Ar sekmēm izkārtojot līdzekļu pārsū
tīšanas iespējas uz Vāciju, nozares pakalpojumus arvien vairāk
sāka izmantot visa Zviedrijas latviešu sabiedrība, sūtot pabalstus
arī citām personām. Meklējot visdažādākās iespējas palīdzības
sniegšanai arī okupētajā dzimtenē un izsūtījumā, 1950.-gadu vidū
tika atrastas iespējas palīdzības saiņu nosūtīšanai arī turp. Darbam
sekmīgi risinoties Zviedrijas mērogā, 1955. gadā šo iespēju vēlē
jās izmantot arī pārējās DV zemes, lūdzot DV Zviedrijas palīdzī
bas nozari uzņemties arī viņu sūtījumu izkārtošanu, ko tā ar lielu
prieku apņēmās, apzinoties palīdzības lielo materiālo un garīgo
nozīmi mūsu piederīgiem. Nozares vadītāja V. Jaunzema pašaiz
liedzības un prasmes rezultātā, visciešākā sadarbībā ar citu zemju
DV saimēm, palīdzība šai sektorā kļuva par ļoti nozīmīgi darba
daļu visas DV organizācijas mērogā. DV Zviedrijas palīdzības no
zare šo īpašo aprūpes darbu pildīja līdz 1970. gadam, kad pēc
DV CV ierosinājuma darbu pārkārtoja, turpmāk kārtojot sūtī
jumus no citas zemes. Pēc šīm pārmaiņām palīdzības darbs Zvied
rijā vairāk vai mazāk atkal ievirzīts savas zemes apjomā, vairāk
vērības pievēršot Minsteres latviešu ģimnazijas, Vācijas latv. kaŗa
invalidu un Zviedrijas grūtdieņu atbalstam, piedaloties kopīgi ar
citām zemēm joprojām līdzekļu sagādē arī sūtījumiem uz dzim
teni. Laikā no 1951.. — 1973. gadam DV Zviedrijas palīdzības
darba ietvaros dažādiem atbalstiem izsniegtas sekojošas summas:
DV Zviedrijas saimes iniciātīvā: Bērzaines iegādei Kr. 12.500,
invalidiem u.c. Vācijā 37.500 kr., aprūpei dzimtenē 21.500 kr.,
aprūpei Zviedrijā 15.500 kr., MLĢ atbalstam 9.600 kr., kopā
96.600 kr. Zviedrijas latviešu uzdevumā aprūpei Vācijā izdotas
ap 85.000 kr., citu DV zemju uzdevumā aprūpei dzimtenē un
izsūtījumā izdotas ap 875.000 kr., jeb kopā vairāk nekā 1 miljona
kronu vērtībā.
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Blakus šim darbam, aprūpi veic arī atsevišķās nodaļas pašu
režijā, dažādos veidos vācot līdzekļus un izlietojot tos īpašiem
aprūpes gadījumiem. Te vispirms jāpiemin Čēpingas, Norčēpingas,
Vesterosas un Upsalas nod. Novārtā neatstāj arī slimo vai gados
vecāko biedru ieprieci svētku u.c. gadījumos. Arvien biežāk izkār
tota DV Mēnešraksta sūtīšana pensionāriem, agrāk aktīviem
saimes locekļiem. Palīdzības darbs arī uz priekšu pildīs savu lielo
nozīmi grūtdieņu atbalstīšanā, vispirms materiāli, bet arī stiprinot
grūtdieņus morāli un liekot viņiem izjust piederību trimdas jeb
mūsu tautas kopībai.
Kultūrāli sabiedriskās dzīves kopšana
Latviskie sarīkojumi trimdā ir tikpat nepieciešami kā mūsu
dienišķā maize, jo tie stiprina dvēseli un neļauj apdzist ticībai
pagurušo sirdīs. Latviskās tradicijas un kultūras bagātības saista
arī mūsu jauno audzi, ievelkot un paturot viņus kopīgiem darbiem
un uzdevumiem. Trimdas sabiedriskās organizācijas to visā pilnībā
izpratušas, tādēļ līdzšinējo sarīkojumu skaits bijis liels. Arī DV
Zviedrijas saime jau savā pirmajā nodaļu delegātu sapulcē nolēma
sarīkojumu rīkošanai pievērst lielu vērību, runājot kā par atceres
aktiem varoņu kulta un varoņdarbu cildināšanai, tā arī pla
šākiem sarīkojumiem latviskā gara un kopības uzturēšanai.
Mēdz teikt, ka tauta, kas savus varoņus cienī un to darbus
cildina, prot arī pati varoņus izaudzināt. Latviešu māte jau bērnam
šūpulī dziedāja par tautas ilgām un bāliņu varoņdarbiem, bet vēl
skaidrāk to mazdēla dvēselē uzbūra vecaistēvs, gaŗajos rudens
vakaros stāstīdams kaŗastāstus un varonības piemērus no seniem
gadu simteņiem. Varbūt ka tieši tādēļ latvju tautai visos laikos
bijis tik liels varoņu pulks. Arī trimdā šis darbs ir jāturpina. Ma
zie atceres akti mūsu izcilo valstsvīru, varoņu, un tautas nozīmīgāko
notikumu piemiņai var bieži vien ierosināt domas lieliem dar
biem, vai to salīdzinājumā vieglāk palīdzēt pāri tikt ikdienas grū
tībām. Visām nodaļām ir pienākums tādēļ lielākā vai mazākā
apmērā atzīmēt šās dienas: veco strēlnieku atceri 6. janvārī; plkv.
O. Kalpaka piemiņu 6. martā; Latviešu leģiona dienu 16. martā;
Kurzemes cīnītāju piemiņu 8. maijā; aizvesto piemiņu 14. jūnijā;
varoņu piemiņu 22. jūnijā; Lāčplēšu dienu 11. novembrī un Lat
vijas proklamēšanas atceri 18. novembrī. Pirmajos darbības gados
šo lēmumu ar lielu aktīvitāti ievēroja visas nodaļas, apvienojot
bieži vien aktus ar uzmanības parādīšanu apkārtnē dzīvojošiem
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latviešiem, kuŗiem kaut kādā veidā bija sakars ar atceres dienu,
tā, piem,, apsveicot ar ziediem vecos strēlniekus un Lāčplēša or
deņa kavalieŗus viņu atceres dienās, vai kaŗā kritušo piederīgos un
kaŗavīru māmuļas. Šo skaisto tradiciju pirmajos gados ievēroja
visas nodaļas, kamēr pēdējā laikā tas notiek vairāk vai mazāk
sporādiski. Par tradiciju gan palikusi LKOK un mūsu veco kaŗa
vīru atcerēšanās un apsveikšana Lāčplēšu dienā, 11. novembrī.
ko izdara zemes valde. Ir grūti iedomāties, ka jau pēc nedaudziem
gadiem pavisam retas būs mūsu veco strēlnieku, kalpakiešu, brī
vības cīnītāju un lāčplēšu rindas. Aizvērsies kāda spoža lappuse
mūsu tautas tūkstošgadu pastāvēšanā. Audžu audzes turpmāk par
šo cilvēku darbiem varēs tikai lasīt vēstures un cīņu grāmatās,
nekad tiem nebūs iespējams šos cilvēkus satikt ikdienā un klausī
ties viņu pārdzīvojumos. Vai nebūtu pēdējais laiks Daugavas Va
nagiem šo cīnītāju atmiņas uzņemt skaņu lentēs un filmās? Daudz,
kas mums liekas nenozīmīgs un nevajadzīgs, varbūt būs neatsve
ŗams nākamām audzēm. Ar mūsu varoņu aiziešanu mūžības ceļos
pazūd viens no mūsu tautas gaišākiem laika posmiem.
Sarīkojumi trimdinieku pulcēšanai un latviskā gara saglabāša
nai arī turpmāk būs nozīmīgi. Trūkstot pietiekamam skaitam lat
viešu mākslinieku, lielas grūtības sagādā programmas lielākiem
sarīkojumiem, bet ar labu plānošanu un izdomu arī šai lietā vēl
iespējams atrast izkārtojumu. DV Zviedrijas dzīvē šai virzienā visu
laiku notikuši dažādi meklējumi. Lai tikai pieminam pašu iniciātīvā
veidotās grupas, piem., dažādas dziedāšanas grupas savā laikā
bijušas Eskilstunas, Hallstahammaras, Stokholmas, Vesterosas
un Upsalas nodaļās, teātŗa trupas Eskilstunas, Čēpingas, Stokhol
mas, Vesterosas un Upsalas nodaļās, tautisko deju kopas Gētebor
gas, Stokholmas un Hallstahammaras nodaļās u.t.t. Lielumties šiem
pasākumiem nav bijis ilgs mūžs, bet tās jau arī bieži vien bija
iecerētas īsākam laikam vai arī tikai zināmiem sarīkojumiem, un
kā tādas tās arī veikušas nozīmīgu darbu. Izņēmums ir ar tām
grupām, kuŗām bija laimējies ar pašaizliedzīgu vadītāju sameklē
šanu. Tādā veidā Upsalas nodaļai ar dedzīgā režisora un teātŗa
dvēseles Alfreda Vadzemnieka palīdzību laimējās savu teātŗa turpu
saturēt vairāk nekā 10 gadu, kamēr Stokholmas teātŗa trupa vese
las grupas teātŗa cienītāju atbalstā darbojas vēl visu laiku. Šo
teātŗa trupu devums ir divējāda rakstura. Vienkārt to iestudējumi
dod iespēju trimdiniekiem baudīt latviešu mākslu, dzirdēt latviešu
valodu, bet tās arī savās rindās spēj pulcēt mūsu jaunatni, liek
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tiem runāt latviešu valodu un tuvināt tos mūsu tautas paražām
un tradicijām. Abas šīs lietas ir nozīmīgas.
DV Zviedrijas saime līdz šim izkārtojusi tuvu pie 900 dažādu
sarīkojumu, kuŗus apmeklējuši liels skaits Zviedrijas latviešu. Ja
arī visi sarīkojumi nav bijuši ar to māksliniecisko vērtību, ar ko
bijām apraduši agrāk Latvijā, tie tomēr atstājuši pēdas trimdas
latviešu saturēšanā un latviskuma saglabāšanā. Šis darbs arī uz
priekšu jāveic ar lielāko aktīvitāti.

Grupa darbinieku V. Tones gleznu izstāde 1953. g. augustā Stokholmā. No
kr.: plkv. K. Lobe, kpt. R. Raits, dzejnieks A. Eglītis un J. Andersons.

Zviedrijas DV saimes darbība Zviedrijas latviešu pārstāvniecībā—
Zviedrijas Latviešu Centrālajā Padomē
Lielu aktīvitāti Daugavas Vanagi Zviedrijā pauda Zviedrijas
latviešu pārstāvniecības — ZLCP izveidošanā un darbības nostip
rināšanā. Jāapstājas mazliet pie slēdzieniem, kas DV Zviedrijā lika
piedalīties šai darbā.
Daugavas Vanagi vairākkārt runās un rakstos pasvītrojuši, ka
DV organizācija ir nepolītiska. Tas tomēr nenozīmē, ka DV bez
aktīvas darbības palīdzības laukā un kultūras nozarēs nevarētu
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darboties arī polītiska rakstura uzdevumos. To DV darījuši visus
šos gadus, sadarbojoties ar visu grupu pārstāvjiem, kuŗu mērķis
ir Latvijas brīvības atgūšana. Un citādi tas nemaz nevarētu būt.
Mūsu organizācijas lielāko daļu taču sastāda vīri, kas ar ieročiem
cīnījušies par šo mērķi. Tagad, kad ieroči no rokām izņemti, bet
cīņa vēl joprojām par tautas brīvību un tiesībām jāturpina, mums
tas jādara tai novadā un ar tiem ieročiem, kas mums iespējami,
proti — polītiskā ziņā un ar polītiskiem ieročiem, ja vien mēs vēla
mies būt cīnītāji līdz galam. Vēl tālāk: ja mēs ticam uz atgriešanos
dzimtenē un tās jaunuzbūvi, ceram uz tās gaišu nākotni, tad tas
būs iespējams tikai, ja mums šai darbā būs pietiekamas zināšanas
par valsts lietām, resp., par polītiku un polītiska rakstura prob
lēmām. Daļai mūsu trimdinieku vārds polītika ir kaut kas tik at
baidīgs, ka daudzi baidās pat no tā pieminēšanas un ikreiz ar to
saprot kaut kādu neskaidru, ļaunuma apņemtu jēdzienu. Daudziem
šis jēdziens saistīts tikai ar partijas laikiem Latvijā, vai arī ar 1934.
gada 15. maiju un tā izraisītiem apstākļiem un pārmaiņām, citi
ieskata savu polītisko pārliecību par kādu privilēģiju, kur citiem
nav nekā ko līdzi runāt, viņi vienīgie ir visa kārtotāji. Saprotot ar
vārdu polītika mūsu cīņu par savas tautas tiesībām, izprotot visas
problēmas, kuŗām sakars ar Latvijas valsts nākamību, latviešu
tautas dzīvi pašu zemē, — Daugavas Vanagiem nav jābaidās no
polītiska rakstura jautājumiem un nav arī jāatrauj sava aktīvitāte
un atbalsts šo jautājumu kārtošanā.
Cik daudzreiz gan trimdas presē lasām un runās dzirdam par
vecās un jaunās paaudzes šķietamām pretišķībām. Tuvāk paanali
zējot, jāatzīst, ka tas tā bieži arī ir. Neapmierināti ir tiklab vecās
paaudzes darbinieki, kuŗu darbības raženākais posms iekrita Lat
vijas brīvības gados, kā jaunā paaudze, kas gan organizējusies savās
organizācijās, bet darbojas pati par sevi. Kas gan notiktu, ja vidē
jā paaudze, tā daļa, kas sastāda DV organizācijas vairākumu un
kam vairāku gadu kaŗa pieredze, bet maz sabiedriski-polītiskas
darba rutīnas, atrautos no sabiedriskā darba, to viegli iedomāties.
Plaisa starp veco un jauno paaudzi būtu vēl krāsāka un jūtamāka.
Vidējā paaudze — arī Daugavas Vanagi, savās rindās apvienodami
visas trīs paaudzes — ir ļoti palīdzējusi uzturēt paaudžu kontinui
tāti sabiedriski-polītiskajā darbā. Vērotāji varēs ikvienā nodaļā
atrast piemērus, kur kopējo mērķu sasniegšanā tēvam blakus stā
jies dēls vai meita, vai veco tēvu aizstājis dēla dēls. Bet tas Dauga280

vas Vanagiem vēl joprojām uzliek arī sevišķus pienākumus: ne
tikvien būt aktīviem, gādājot par savu aizšauto draugu un grūt
dieņu aprūpi, ne vien būt nenogurstošiem latviskā gara un tradi
ciju glabātājiem, bet arī modriem cīnītājiem par savas tautas tiesī
bām polītiskā darbā. Tikai tik vispusīgiem tiem būs iespējams pie
sevis saistīt jauno paaudzi. Tas nav viegls uzdevums, vēl jo vairāk
tādēļ, ka daudzus jaunos no šāda darba atbaida mūsu cīņas šķie
tamais bezcerīgums. Arī vietējo patvēruma zemju sabiedriskā doma
runā daudzreiz pretī mūsu cerībām jeb ticībai par drīzu mūsu
zemes atbrīvošanu. Tādēļ mums jābūt vēl aktīvākiem, vēl noteiktā
kiem savā darbībā un prasībās, gan kopā strādājot ar citu uzskatu
pārstāvjiem organizācijās un institūtos, gan jautājumos, kas skaŗ
mūsu zemes brīvību un mūsu tautas tiesības. Šie apstākļi bija
daļēji tie, kas DV saimei Zviedrijā lika izšķirties kā pirmajai atklāti
iziet polītiskā darbā kopā ar citām grupām un polītisko partiju
pārstāvjiem no Latvijas brīvības laika. Daugavas Vanagi Zviedrijā
arī uzskatīja, ka mūsu kopīgā cīņā jāsaslēdzas visiem trimdinie
kiem, nevērojot profesiju, vai polītisko pārliecību. Ja to varējām
panākt cīņu laukā, kādēļ tas pats nebūtu iespējams miera laikā?
Svarīgs solis šai ziņā jau ir nacionālu pārstāvību radīšana trimdas
zemēs. Tādēļ Zviedrijas latviešu pārstāvības — ZLCP nodibinā
šana un izveidošana Zviedrijas DV saimei bija tikpat normāls
darbs kā ziedojumu vākšana vai latvisko sarīkojumu vīkšana.
Izejot pirmo reizi vēlēšanās 1953. gadā, DV Zviedrijā savā uz
saukumā uzsvēra, ka ZLCP darbs veidojams uz visplašākās sadar
bības pamata, un šī darba pamatā jāliek savstarpējas iecietības
un demokratiskas sadarbības princips, respektējot ikviena tiesības
brīvi izteikt un aizstāvēt savus uzskatus. Atgādinot, ka DV arī
turpmāk ar lielāko rūpību veiks kaŗavīru, viņu piederīgo un pārējo
latviešu aprūpes darbu, nešķiŗojot ne darba darītājus, ne arī aprū
pējamos pēc viņu polītiskās pārliecības, DV sava aicinājuma bei
gās aicināja visus latviešus pārvarēt domu pretišķības un vienoties
darbam, ko mēs visi atzīstam par visnepieciešamāko un par kuŗa
veikšanu mums jāatbild dzimtenes latviešiem — par latvietību un
par neatkarīgu Latvijas valsti. Līdzīga rakstura aicinājumi tika
publicēti arī sekojošās vēlēšanās, tuvāk skicējot DV darbības vad
līnijas un uzskatus kā nākotnes Latvijas, tā sadarbības jautājumos.
ZLCP sastāvā bez Daugavas Vanagiem vēl ieiet Nacionālie
darbinieki, Zemnieku savienība, Apvienotie kristīgie demokrati un
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Konservātīvo partija, visiem sadalot 30 padomes locekļu vietas.
1974. gadā no DV piedalījās 11 darbinieki, veidojot lielāko grupu.
ZLCP 1974. gada pārvaldes organos darbojās sekojoši DV sa
raksta pārstāvji: Imants Freimanis (valdes priekšsēdis), Juris Re
neslācis (ģenerālsekretārs), Jānis Muchks (finanču daļas vadītājs)
Ansis Rozenbachs (revīzijas kom. pr-dis) un Zemvairis Dzelme (pa
domes sekretārs).
Daļa DV saimes locekļu ieiet ZLCP arī no citiem sarakstiem,
kā arī pilda ZLCP pārstāvju pienākumus vairākos apgabalos.
Aizritējušos gados jāpiemin šādi DV Zviedrijas pārstāvji ZLCP
darbā, kas ar savu pašaizliedzību izraisījuši uzmanību: Herberts
Tepfers, Kārlis Lobe, Arvīds Oše, Leopolds Talters, Imants Frei
manis, Juris Reneslācis, Jānis Muchks, Roberts Šmitmanis, Francis
Malnačs, Zemvairis Dzelme, Ansis Rozenbachs, Rasma Upmale.
Richards Jansons un vēl citi.
Daugavas Vanagu darbošanās ZLCP ir nepieciešama, tādēļ DV
Zviedrijā arī turpmāk veltīs visdzīvāko interesi šās aktivitātes uz
turēšanā.
Ticības apliecinājums Latvijas 50 gadu zīmē
Zviedrijas Daugavas Vanagu aicinājums ZLCP vēlētājiem
Laikā no š. g. 4. līdz 7. decembrim notiks Zviedrijas latviešu
pārstāvniecības — Zviedrijas Latviešu Centrālās Padomes vēlēša
nas. Latviešu saime Zviedrijā rakstveida vēlēšanās izraudzīs jaunus
darītājus savai pārstāvniecībai — institūtam, kas visus savus pastā
vēšanas gadus ir bijis nomodā par latviešu tautas interesēm un
tiesībām, par Latvijas neatkarības un brīvības atgūšanu un kas ar
savu aktīvo darbību visus pēdējos gadus iegūst arvien lielāku uz
manību, atzinību un latviešu sabiedrības atbalstu. ZLCP nozīmī
gais darbs ir jāturpina.
Nepiederēsim tai daļai, kas uzskata, ka katra veida darbs šinī
virzienā ir nenozīmīgs un bezcerīgs pretinieka lieluma un viņa pie
lietoto metožu dēļ. Savas tautas tiesības pret varmācību ir jāaiz
stāv arī pārspēka priekšā. Vēl vairāk tādēļ, ka mūsu tautas daļa
okupētajā dzimtenē nevar brīvi paust savas domas un gribu, lai
cik dedzīgi tā to vēlētos, un tādā kārtā mēs esam viņu dzīvie
tulki. Neaizmirsīsim arī, ka latviešu tautai, cauri gadu simteņiem,
savas tiesības un brīvība vienmēr bijušas jāaizstāv pret pārspēku.
Lai tādēļ pretinieka lielums mūs nevienu no mūsu pienākuma ne282

atbaida, bet gan gluži otrādi — saliedē mūs vēl ciešāk apņēmībā,
spēkā un izturībā.
Nepievienosimies arī tai daļai, kas, palīdzību no brīvās pasau
les nesagaidījusi, vienaldzībā atrāvusi visam arī savu atbalstu, do
mājot: ko panāksim ar saviem mazajiem spēkiem, kad to brīvās
pasaules lielvalstis ar savām miljonu armijām, atombumbām un
neizsmeļamām spēka rezervēm nav iespējušas panākt. Arī šai ziņā
mūsu vēsture rāda, ka latviešu tautai nekad un nekur neviens nav
kaut ko devis. Viss arvien ir bijis jāaizstāv un jāizcīna pašu rokām,
pašu sviedriem un pašu asinīm. Mūsu spēks ir mūsos pašos un pā
rējos apspiestos. Vergi paši saraus savas važas un pacels savas
tautas brīvībā, ne brīvās pasaules valstis. Tādēļ neaiziesim arī šī
iemesla dēļ bezcerīgi malā. Katrs darbs, mazs vai liels, mūsu tiesību
un brīvības labā ir nozīmīgs un nepieciešams. Šai darbā neviens
nav par vecu vai jaunu, bagātu vai nabagu, bet visi esam savas
mazās tautas tiesību un brīvības sargātāji. Parādīsim tādēļ šinīs
vēlēšanās savu neizdzēšamo ticību Latvijas neatkarības atjaunoša
nai un savu nenogurstošo pretestību mūsu tautas apspiedējiem.
Būsim aktīvi un parādīsim kā draugiem, tā ienaidniekiem, ka aiz
vadītie trimdas gadi nav mazinājuši mūsu apņēmību, izturību un
ticību, ka turamies vēl solījumiem, ko devām, kad aiz sevis atstā
jām degošo dzimtenes krastu.
Daugavas Vanagu aktīvu līdzdalību ZLCP ir diktējusi atziņa
par šī institūta svarīgo nozīmi mūsu nacionālajā likteņcīņā. Apzi
noties savu atbildību šī iestādījuma pastāvēšanā un sekmīgā dar
bībā, Zviedrijas Daugavas Vanagi arī šā gada ZLCP vēlēšanās
iziet ar savu sarakstu, deklarējot sekojošas savas darbības galvenās
vadlīnijas:
1. DV atzīst LAK EC par trimdas latviešu augstāko pārstāvības
institūtu Eiropā. LAK EC lēmumi respektējami un īstenojami vi
siem iespējamiem līdzekļiem.
2. DV atzīst sadarbības padziļināšanas nepieciešamību starp
ZLCP un pārējām apspiesto nāciju pārstāvniecībām Zviedrijā, it
sevišķi baltiešu.
3. DV uzskata, ka ZLCP darbs paturams un tālāk veidojams uz
iespējami plašākas sadarbības bazes ar pārējiem Zviedrijas latviešu
polītiskiem un sabiedriskiem iestādījumiem un organizācijām, ar
darbības saskaņotību cenšoties novērst parallēlismu un varbūtējās
kompetenču domstarpības.
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4. DV uzskata par nepieciešamu paplašināt kontaktu ar mūsu na
cionāliem centieniem labvēlīgām zviedru polītiskām partijām, iespai
dīgākām organizācijām un preses darbiniekiem. ZLCP uzdevums
ir arī trimdas latviešu interešu pārstāvēšana Zviedrijas valsts iestā
dēs, sevišķi mūsu kultūrālās autonomijas un sociālās aprūpes jau
tājumos.
5. Daugavas Vanagi, savas organizācijas apjomā, arī turpmāk
veltīs visus savus spēkus mērķtiecīgam darbam par latvju tautas
tiesībām un Latvijas brīvības atgūšanu; ar lielu rūpību veiks aiz
cirsto kaŗavīru, viņu piederīgo un pārējo grūtdieņu aprūpes darbu;
vienmēr un visur stāvēs nomodā par latviešu valodu, latviskām
ģimenēm un latviešu jaunatni, kā arī latviskajām tradicijām, iera
žām un tikumiem; turēs arvien svētu mūsu varoņu kultu, tos atce
roties un viņu darbus pieminot; rūpēsies par latviskās stājas, gribas
un ticības stiprināšanu, cenšoties arī aktīvizēt visu latviešu saimi
kopīgiem pienākumiem pret savu tautu un zemi, iesaistot šai darbā
visus, bez paaudžu, ticības, polītiskā uzskata un sabiedriskā vai
sociālā stāvokļa atšķirības; atbalstīs katra veida pasākumu, kuŗa
mērķis ir Latvijas brīvības atgūšana, bet izmantos arī ZLCP darbā
katru iespējamību šo centienu aktivizēšanai un sekmēšanai.
Šī gada vēlēšanās izies 5 dažādi saraksti, kuŗos uzņemti cilvēki,
kas daudzu gadu darbībā Zviedrijas latviešu sabiedriskajā dzīvē
parādījuši sevi par pašaizliedzīgiem, mērķtiecīgiem un lietišķiem
darbu veicējiem. Nopietnā gribā un kopīgā darbā pazudušas arī
saskaņu plaisas un jauniešu lielā līdzdalība ir garants nedalītai
paaudžu sadarbības saglabāšanai.
Piedalīsimies tādēļ visi šī gada vēlēšanās! Apliecināsim no jauna
savu ticību un savu nomodu latviešu tautas labākai nākotnei un
Latvijas brīvības atgūšanai. Latvijas 50 gadi lai piešķiŗ šim mūsu
apliecinājumam vēl kvēlāku degsmi!
1968. gada novembrī

Daugavas Vanagu Zviedrijas valde

DV Zviedrijas saimes līdzdalība
Latviešu Nacionālā Fonda (LNF) darbā
„Latviešu Nacionālais Fonds Baltijas jūras krastā jau vairāk
nekā 25 gadus nepārtraukti cēlis trauksmi par komūnistu verdzi
nātās latviešu tautas likteni, to dažādos veidos pauzdams visā
brīvajā pasaulē; gan apsūdzot varmākas, gan brīdinot lētticīgos
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rietumus, gan prasot pēc taisnības un palīdzības, kam spēks un
vara šaipus dzelzs priekškara. Daudzpusīgi organizētais globālais
Fonda polītiskās informācijas darbs radis plašas atbalsis brīvo
tautu sabiedrībā un asu dusmu izpaudumus ienaidnieka pozicijās.
Latviešu Nacionālā Fonda atrašanās vieta okupētās tēvzemes tuvu
mā dod mums iespējas dažādos ceļos ne tikai saņemt informāciju
par ienaidnieka izrīcībām mūsu zemē, bet arī iespēju robežās morāli
stiprināt apspiesto latviešu tautu.”
Minētais citējums no LNF darbības pārskata tikai vispārējos
vilcienos apgaismo šī svarīgā informācijas institūta darba vienu
daļu, bet tāpat var dot nojautu par lielām darbības iespējām
daudzajos sektoros. Viena daļa darbu, galvenokārt informācijas
laukā, atbalsojusies visā pasaulē. Te jāpiemin daudzās publikācijas,
piem.: These Names Accuse, A. Šildes The Profits of Slavery, prof.
A. Švābes History of Latvia, Genocyde in the Baltic States, Riga
Today, The Lutheran Church of Latvia, Behind the Iron Curtain,
The Catholic Church of Latvia, M. Gulbja The Checa (NKVD)
at Work in Latvia, A. Plensnera A. Small Nation's Struggle for
Freedom, J. Mazulāna Along Lenin's Bright Road, M. Zīverta,
E. Skalbergas Lettische Lyrik, Lettland un daudz citu izdevumu
angļu, vācu un zviedru valodā. Atzīmējami arī informācijas biļeteni
angļu, vācu, spāņu un skandinavu valodās, kā arī filmas par oku
pētās Latvijas ikdienu.
Latviešu Nacionālā Fonda darbības atbalstīšana gan materiāli,
gan pašiem aktīvi līdzi darbojoties, ir visos gados bijis arī DV
Zviedrijas saimes uzdevums. Jau pašā pirmajā DV Zviedrijas no
daļu delegātu sapulcē 1950. gadā Eskilstunā, kad pavisam ne
skaidri bija daudzi darbības jautājumi, šis uzdevums bija viens
no skaidrākiem. Tādā veidā DV arvien centušies panākt LNF
atbalstītāju atrašanu, piedalījušies LNF vēlēšanās, izejot tanīs
ar savu sarakstu, piedalījušies aktīvā darbā un atbalstījuši LNF
centienus un akcijas. Kaut arī DV Zviedrijā apzinās, ka tie ar
saviem pārstāvjiem un darbu veido tikai vienu daļu šī svarīgā
informācijas institūta, tad līdzšinējie darba gadi pierādījuši, ka,
cieši sadarbojoties ar citu grupu pārstāvjiem, Daugavas Vanagi
varējuši dot arī savu daļu. Atzīstot LNF veicamā darba lielo
nozīmi mūsu nacionālo tiesību cīņu laukā, DV Zviedrijas saime
arī turpmāk atbalstīs šī institūta darbu.
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Gadu ritumā ar savu darbu LNF sevišķi izcēlušies Andrejs
Eglītis (par savu degsmi un pašaizliedzību apbalvots arī ar DV
nozīmi zeltā), Kārlis Lobe, Arvīds Oše, Roberts Šmitmanis, Paulis
Liepiņš, Leopolds Talters, Nikolajs Zirnis, Vilhelms Kaulēns,
Jānis Blaus, Osvalds Freivalds, Daumants Klāvs, Ansis Rozen
bachs un vēl citi.

Grupa DV darbinieku LNF padomes sēdē Stokholmā 1952. gadā. No kr.
otrā rindā: R. Šmitmanis, kpt. A. Oše, plkv. K. Lobe, A. Strautmanis un
R. Raits.
Jaunatnes atbalstīšana
Pirmajā DV Zviedrijas nodaļu delegātu sapulcē nolēma atbalstīt
latviešu papildskolas kā materiāli, tā ejot palīgā skolu izveidošanā
un uzturēšanā. Šo lēmumu aizvadītajos gados ievērojušas visas nod.,
ziedodamas līdzekļus, interesi un darbu. Arī citādi mēģināts ar
mūsu jaunajiem uzturēt labas attieksmes. Jāpiemin Viduszviedrijas
latviešu papildskolām Eskilstunas, Hallstahammaras, Čēpingas un
Vesterosas nodaļas kopīgi gatavotais un pasniegtais Latvijas karogs,
ko katru gadu svinīgā aktā bērnu svētkos nodod glabāšanai nāko
šai skolai uz vienu gadu, nosakot, ka karogs glabājams godā un
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cieņā. Tādā veidā karogs papildskolās glabājas jau kopš 1951.
gada, un no daudziem šī karoga glabātājiem tagad jau izauguši
aktīvi sabiedriski darbinieki.
Visus pastāvēšanas gadus DV Zviedrijā ar lielu interesi sekojuši
mūsu jaunatnes centieniem un pašdarbībai un tos vienmēr atbalstī
juši, arī tad, ja pasākumu veicēji nav bijuši DV organizācijā. Šai
ziņā pirmajos gados DV Zviedrijā, tāpat kā citu zemju DV saimes,
bija ļoti uzmanīgi un arvien izvairījās atklāti deklarēt interesi jau
niešu iesaistīšanai DV. Pēdējos gados DV tomēr pasvītrojuši, ka
vēlas mūsu jaunatnes ieplūdumu arī savās rindās, kas arī nav
izpalicis, jauniešiem ienesot darbā jaunas vēsmas un aktīvitāti. Tas
tomēr nenozīmē, ka neatbalstītu jaunatnes centienus arī ārpus DV
organizācijas. DV Zviedrijā uzskata, ka vispirms jārūpējas par
visas mūsu jaunatnes atbalstīšanu un tikai tad jādomā par jaunatnes
uzņemšanu savās rindās. Tā kā DV Zviedrijjā izdevies iesaistīt
savā darbā veselu rindu agrāk aktīvu jaunatnes darbinieku, tāpat
pašreizējos, jauniešu iniciātīva un ietekme DV darbā no gada uz
gadu kāpinās. Liela daļa jauniešu tagad ieņem atbildīgus amatus
kā nodaļu, tā zemes pārvaldē, piedalās sarīkojumu izkārtošanā,
grupu un nozaŗu darbā, kā arī citās aktīvitātēs. Jāpiemin jauniešu
kuplā piedalīšanās šaušanas meistarsacīkstēs. Ja kādreiz rezultātu
ziņā gados jaunākie šāvēji bija pēdējās rindās, tad pēdējos gados
lielā mērā dominē jaunieši kā ar skaitu, tā rezultātiem.
Ja arī DV Zviedrijā līdz šim nav pilnībā laimējies atrisināt mūsu
jaunatnes iesaistīšanu, kas noteikti nepieciešams mūsu darba turpi
nāšanai nākotnē, tomēr visādi ceļi ir mēģināti un zināmi panākumi
gūti. Zviedrijas mērogā ir panākts, ka DV, tāpat nozīmīgāko insti
tūtu darbībā šobrīd darbojas daudzi jaunatnes pārstāvji, daudzreiz
uz saviem pleciem iznesot lielāko daļu darba smaguma. Tā kā
mūsu jaunatne izaugusi patvēruma zemes vidē un guvusi labas
valodas zināšanas, tai arī labākas iespējas panākt vietējās iestādēs
labāku mūsu ieskatu izpratni, kā arī zināmu atbalstu mūsu pasā
kumiem. Zviedrijas latviešu pārstāvības — Zviedrijas Latviešu
Centrālās Padomes — darbā ik gadu palielinās jaunatnes iespaids,
pārņemot visu nozīmīgo uzdevumu pildīšanu, ko agrāk veica mūsu
vecās paaudzes rutīnētie darbinieki. Šāda pati paaudžu maiņa no
tiek arī DV un citās organizācijās. Jautājums tikai, vai organizā
cijās ienākušo jauniešu skaits spēs aizstāt visus aizejošos vecās
287

paaudzes darbiniekus. Kamēr vēl darītāju vidū darbojas vidējās
paaudzes darbinieki, jauniešu skaits nav izšķīrējs darba sekmīgai
turpināšanai, bet, lēnām aizejot arī vidējās paaudzes ļaudīm, mūsu
jauniešu rokās būs kā daudzu organizāciju, tā visa trimdas latviešu
sabiedriskā darba liktenis. Vai tad jauniešu skaits būs pietiekams
darba turpināšanai? Vai patvēruma zemju vidēs izgaistošo jauno
dvēseļu skaits nav pārāk liels jau tagad? Ar kādiem līdzekļiem lai
iededzam viņu sirdīs uzticības dzirksti Latvijai un latvju tautai?
Ar šiem un daudziem līdzīgiem jautājumiem, tāpat kā visas DV
saimes brīvajā pasaulē, cīnās arī DV Zviedrijā, īstu atbildi neat
razdami, bet visādus veidus un ceļus mēģinādami. Pie sekmīgākiem
meklējumiem jāpieskaita Komitejas latviešu jaunatnes sadarbībai
Zviedrijā izveidošana, darbošanās no 1955. — 1965. gadam, kuŗas
rezultātā izauga ap 30 aktīvu, tagad nozīmīgākos institūtos darbo
jošos jauno latviešu; visādu veidu aktīvs atbalsts skolām un jaunat
nes pasākumiem un jaunatnes iesaistīšana DV rindās. Izcilākie DV
darbinieki līdzšinējo gadu ritumā bijuši Imants Freimanis, Jānis
Vikmanis, Vija Freimane, Richards Jansons, Rasma Upmale, Guna
Tidrika, Rūdolfs Jurjaks, Roberts Šmitmanis un citi.

Imants Freimanis, KLJS priekšsēdis
1955./1956. gadā. DV jaunatnes noza
res izveidotājs Zviedrijā.
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Jānis Vikmanis, KLJS priekšsēdis no
1957. līdz 1961. gadam.

Vija PoJe, KLJS priekšsēde 1962./
1963. gadā; ilggadēja Zviedrijas DV
jaunatnes darbiniece.
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Šaušanas sporta izveidošana
Izprotot šaušanas nodarbību lielo nozīmi DV organizācijas lo
cekļu garīgās un fiziskās stājas attīstībā, kā arī šīs nodarbības lielo
lomu kopības gara uzturēšanā un mūsu jaunatnes iesaistīšanā, jau
pirmajā DV organizācijas pastāvēšanas gadā radās doma par gads
kārtējām DV šaušanas meistarsacīkstēm. Galvenie nopelni ir Hall
stahammaras nodaļas vanagiem, kas kopā ar šīs aktivitātes atbalstī
tājiem Eskilstunas, Čēpingas un Vesterosas nodaļā, pētījot iespējas
šaušanas nodarbībām un sacīkstēm, drīz vien konstatēja, ka tas
ir iespējams. Apstākļi šai ziņā Zviedrijā visu laiku bijuši labvēlī
gāki nekā citās zemēs. Zviedru tautas lielā interese par visu, kas
saistīts ar sportu, dod visiem iespēju iesaistīties viņu sporta biedrī
bās un nodarboties ar dažādiem sporta veidiem, izmantojot arī
viņu rīcībā esošos sporta laukumus un ierīces, arī dažādos šaušanas
ieročus, ieskaitot kaŗa šautenes un pistoles. Pēc vajadzīgo šaušanas
noteikumu izstrādāšanas un pieņemšanas jau 1951. gada 21. ok
tobrī Hallstahammarā varēja notikt pirmās DV Zviedrijas šaušanas
meistarsacīkstes ar 20 dalībniekiem no tuvākajām četrām nodaļām.
Galvenā tiesneša plkv. K. Lobes vadībā šīs meistarsacīkstes deva
tik labus rezultātus un kopības izjūtu, ka turpat vienojās par sacīk
šu turpināšanu un paplašināšanu, mēģinot norisē uzņemt arī šau
šanu ar pistoli. Jau 1953. g. meistarsacīkstēs tas tika darīts, patei
coties ļoti aktīvajiem DV Gēteborgas nodaļas šāvējiem, kuŗiem
labo attieksmju dēļ ar zviedru klubu šāvējiem bija izdevies atri
sināt jautājumu par pistoļu aizvešanu arī uz sacensībām ārpus
Gēteborgas. Tādā veidā bez sacensībām ar kaŗa šauteni nu varēja
sacensties arī šaušanā ar pistolēm. Gadu ritumā vēlāk sacensības
papildinātas ar gaisa šautenēm jaunatnei; stipri paplašinājies klašu
iedalījums, dodot iespēju sacensties arī vanadzēm un dažādu vecuma
grupu jauniešiem; vairākkārt mainījušies šaušanas noteikumi, mēģi
not tos arvien pieskaņot starptautiskiem notikumiem. Tā šaušanas
sports visu laiku plaucis, iesaistot arvien jaunus dalībniekus,
visvairāk mūsu jaunatni. Aizsaulē aizgājuši vairāki no meistarsa
cīkšu ierosinātājiem — Andrejs Valdmanis, Aleksandrs Beišāns
un Rūdolfs Ābeltiņš, bet viņu iedegtā aktīvitāte pildījusi un pildīs
nozīmīgu vietu DV Zviedrijas saimes darbībā. Sacensības kļuvušas
plašākas, tā 1973. gadā notika arī pirmās sacīkstes ar igauņu
izlases šāvējiem Zviedrijā kā kaŗa šautenēm, tā pistolēm. Rezultāti
labāki, bet pirmā pamatdoma — dot iespēju pulcēties — palikusi
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nemainīta: pulcēšanās ap Latvijas karogu, kas katrās meistarsacīk
stēs svinīgā veidā pacelts un godināts, daudzreiz dēlam un meitai
stāvot blakus tēvam.
Bez DV Zviedrijas šaušanas meistarsacīkstēm vairākas nodaļas
ik gadu rīko savas meistarsacīkstes, cenšoties panākt lielāku jaunat
nes līdzdalību. Šinī ziņā vispirms jāpiemin Gēteborgas un Norčē
pingas nodaļas. Abas nodibinājušas arī ļoti labas attieksmes ar
zviedru šaušanas biedrībām, nereti piedaloties arī viņu rīkotās
šaušanas sacensībās. Ar lepnumu jāpiemin Gēteborgas nodaļas
dāvinātais ceļojošais kauss Gēteborgas zviedru šaušanas biedrībai.

Pirmās DV Zviedrijas vienības sacensības ar Zviedrijas igauņu izlases šāvē
jiem šaušanā ar kaŗa šauteni un pistoli 1973. g. augustā Stokholmā. Abās
sacensībās uzvarēja mūsu DV šāvēji. Pa kreisi pirmais sēž sacensību iero
sinātājs Rūdolfs Jurjaks, aiz viņa stāv Zviedrijas DV valdes priekšs. Z.
Dzelme.

DV Zviedrijas saimes DV zelta nozīmes īpašnieki:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lobe Kārlis
Oše Arvīds
Talters Leopolds
Jaunzems Vladimirs
Valdmanis Andrejs
Vikmanis Andrejs

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Dzelme Zemvairis
Šmitmanis Roberts
Riekstiņš Alfreds
Ginters Voldemārs
Launics Fricis
Tamsons Žanis
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13.
14.
15.
16.
17.
18.

Jurjaks Rūdolfs
Buivids Voldemārs
Jansons Richards
Auka Laimonis
Zaļais Ēvalds
Malnačs Francis

19.
20.
21.
22.
23.
24.

Zirnis Nikolajs
Upmale Rasma
Freivalds Osvalds
Plensners Aleksandrs
Eglītis Andrejs
Freimanis Imants

DV NODAĻAS ZVIEDRIJĀ
Eskilstunas nodaļa
Eskilstunas pilsēta ir pazīstama ar savām rūpnīcām, un to dzelzs
izstrādājumi kļuvuši pazīstami arī tālu ārpus Zviedrijas robežām.
Rūpniecības pirmos pamatus šai apgabalā licis vidzemnieks R.
Rademachers, kas 1654. gadā ar zviedru karaļa Kārļa X Gustava
atļauju sāka gatavot dažādus dzelzs izstrādājumus. Vēl šodien
Eskilstunā ir rajons ar tanī laikā celtajām smēdēm un darba rīkiem,
un šim rajonam cauri ejošā iela vēl nes Rademachera nosaukumu.
Dabiski, ka šī pilsēta ar savām daudzajām rūpnīcām (tuvu pie 200)
bijusi apmešanās vieta arī daudziem latviešiem. Viņu skaits trim
das pirmajos gados bija ap 200, bet pašreiz ir ap 150. Eskilstunas
latviešu sabiedrisko dzīvi arvien raksturojusi liela aktīvitāte. Jau
trimdas sākumā te attīstījās rosīga darbība sportā, JKS, draudzēs,
dažādu institūtu pārstāvībās. Uzplauka teātris, vairāki dziedāšanas
ansambļi, studiju grupas. Eskilstunā dzīvojošie aktīvie darbinieki
piedalījās Zviedrijas latviešu institūtos un kļuva par centru Vidus
zviedrijas latviešiem. Arī doma par DV organizācijas izveidošanu
Zviedrijā vispirms radās šai apgabalā ar pirmās — DV Eskilstunas
nodaļas nodibināšanu 1949. gada 10. aprīlī, klātesot kpt. A. Skrē
beram un vēlākajam DV Zviedrijas valdes priekšsēdim kpt. A.
Ošem. Uz jaundibinātās nodaļas pleciem tika uzlikts liels un atbil
dīgs uzdevums: tai bija jāparāda ne tikai rosīga darbība, jāiegūst
atbalstītāji, bet arī jāizvairās no jau pastāvošo organizāciju darba
traucēšanas un kā izmēģinājuma objektam jāgaida un jānovēro
zviedru un latviešu sabiedrības reakcija pret DV darbības uzsāk
šanu Zviedrijā. Nelabvēlīgā gadījumā tas nozīmētu DV darbības
beigas. Viegli saprotams, ka šī iemesla dēļ pārējos latviešu centros
DV darbības interešu grupas ar lielu uzmanību sekoja Eskilstunas
nodaļas izveidošanai un darbības pirmajiem soļiem. Tā kā nodaļā
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jau no pirmās dienas iestājās dažādu uzskatu un grupu personas,
to starpā daudzi bijušie kaŗavīri, to cienītāji un ģimenes locekļi,
nodaļas darbs ar visu vietējo latviešu nedalītu atbalstu jau pirmajos
mēnešos varēja rādīt tik labus rezultātus, ka tie pārsniedza visu
sākumā iecerēto. Liekot centienu pamatos atziņu, ka stiprākais
stūŗakmens nākotnes Latvijai ir latviešu ģimenes un mūsu tradiciju pasargāšana un uzturēšana, mūsu darbs ir dzimtenē važoto
piederīgo visstiprākā vēlēšanās, turot svētu mūsu varoņu piemiņu,
arvien domājot par mūsu jauniešu izaudzināšana latviskā stājā un
domāšanā un ne brīdi neizlaižot no acīm vienprātībā ar citiem
virzīto darbu tēvzemes brīvības atgūšanai, darbs bija ieguvis visu
atbalstu un nepieciešamību. DV nodaļa īsā laikā kļuva par vietējo
un apkārtnes latviešu pulcinātāju un vienotāju. Ja pēc pusgada
nodibinājās nodaļas Hallstahammarā un Čēpingā un drusku vēlāk
arī Stokholmā un Norčēpingā, tad tas daļēji ir arī Eskilstunas
nodaļas sekmīgās attīstības posma nopelns.

Dalībnieku grupa Eskilstunas nodaļas rīkotās golfa sacensībās 1952. g.

Eskilstunas nodaļa 1974. gada aprīlī varēja atskatīties uz 25
darbības gadiem. Daļa dedzīgo darbinieku pirmajos gados aizgājuši
aizsaulē, daļa aizceļojusi. Jaunu biedru, sevišķi mūsu jaunatnes
pieplūdumā biedru skaits nav mazinājies, bet visu laiku vēl pēdējos
gados aug. Rīkoti sarīkojumi, un ar ik gadu lielākām summām
atbalstīti dažādi jaunatnes pasākumi. Gadu ritumā nodaļai visla-
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bāk Zviedrijā veicies arī ar jaunatnes iesaistīšanu savās rindās un
aktīvā darbā. 25 gados izkārtoti 186 dažādi sarīkojumi, un dažādu
pasākumu atbalstam izdotas ap 3.200 kronas. No nodaļas saimes
nāk arī vairāki aktīvi darbinieki ZLCP, LNF un DV Zviedrijas
pārvaldes organos. Nodaļas darbu līdz šim vadījuši: R. Šmitma
nis 1949. g., pēc tam Z. Dzelme līdz 1954. g., A. Dzilna 1954.
A. Orbe 1955. gadā, bet pēc tam R. Šmitmanis. Ilggadēji nodaļas
valdē vēl darbojušies Ansis Orbe, Vilhelms Kaulēns, Biruta Olsena
un citi.
Eskilstunas nodaļas dibinātāji: Cekuls Ģerts, Damanis Kārlis,
Dzelme Ritvars, Dzelme Zemvairis, Freimuts Eduards, Kaulēns
Vilhelms, Klāvs Daumants, Pavasars Pēteris, Šmitmanis Roberts,
Šmits Kārlis, Valpēteris Bruno, Vīksna Otis, Voitkāns Aleksandrs,
Zvaigznītis Arvīds un Zvaigznītis Ēvalds.
Hallstahammaras nodaļa
Kaut arī Hallstahammarā dzīvojošo latviešu skaits nekad nav
pārsniedzis 60, šīs grupas iespaids Zviedrijas latviešu sabiedriskajā
dzīvē arvien bijis ievērojams. Šai grupā radušās daudz ideju un
ierosinājumu, aktīvas darba rokas un atbalsti. Tas, ka šeit māj
vietu bija atradusi paliela latviešu grupa ar savām ģimenēm, bija
degsmes un pašaizliedzības atslēga. Tai ar savu vienprātību, dis
ciplīnu un izteikti latvisko stāju nenācās grūti apvienot visus ma
zajā pilsētiņā un apkārtnē dzīvojošos latviešus, paceļot viņu devumu
kopīgam darbam par ļoti ievērojamu visā Zviedrijas mērogā.
Hallstahammaras nodaļa nodibinājās 1949. gada 2. oktobrī un
jau pastāvēšanas laika sākumā varēja izvērst rosīgu sabiedrisko
dzīvi ar atceres aktiem, dažādiem sarīkojumiem, biedru vakariem,
sacensībām, pašu izveidotiem dziedāšanas ansambļiem. No nodaļas
biedru vidus nākusi vesela rinda darbinieku DV zemes pārvaldes
organos, Zviedrijas latviešu pārstāvībā ZLCP, LNF un citos insti
tūtos. Gadu ritumā Hallstahammaras nodaļa izkārtojusi 94 lielākus
vai mazākus sarīkojumus un nodaļas darbinieki A. Oše, A. Vikma
nis, N. Zirnis ar referātiem apciemojuši daudz latviešu centru
Zviedrijā. Ar lielākām summām atbalstīts palīdzības darbs un
latviešu sabiedriskie pasākumi. Nodaļā pirmā radās doma par šau
šanas sacensību izkārtošanu, pašai vēlākajos gados rūpējoties par
vairāku sacensību organizēšanu.
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Nodaļas darbu no dibināšanas dienas līdz 1956. gadam vadīja
Andrejs Valdmanis, bet, viņam aizejot mūžības ceļos, darbu uzņē
mās Francis Malnačs, kas šo pienākumu pilda līdz šai dienai.
Nenogurstoši darbinieki pārvaldes organos bijuši Nikolajs Zirnis,
Alise Oše, Edgars Pīlāgs, Pēteris Virsis. No Hallstahammaras
nodaļas biedru vidus nāk arī pirmais DV Zviedrijas valdes priekš
sēdis Arvīds Oše, kas zemes valdes darbu vadīja no 1950. līdz
1960. gadam, tāpat vairāki valdes locekļi.

Hallstahammaras DV nodaļas pirmās valdes sastāvs 1949. g. rudenī. No
kreisās: Nikolajs Zirnis (sekr.), Arvīds Oše (valdes p-ža vietn.), Andrejs
Valdmanis (valdes pr-dis), Rūdolfs Ābeltiņš (kasieris), Jānis Vikmanis
(biedrzinis).

Čepingas nodaļa
1949. gada otrā pusē bijušie kaŗavīri Francis Malnačs un Jānis
Māliņš mēģināja ieinteresēt savus domu un uzskatu draugus DV
nodaļas dibināšanā Čēpingā. Uzmanīgi sekojot kaimiņos jau nodi
binātās Eskilstunas nodaļas darbībai, arvien ciešāka kļuva pārlie
cība par šādas nodaļas nepieciešamību. Tā arī Francis Malnačs
1949. gada 2. oktobrī pulcēja dibināšanas sanāksmē, kuŗā pēc iepa295

zīšanās ar DV organizācijas statūtiem nodibināja Čēpingas nodaļu.
Šai pašā dienā, tikai pāris stundu agrāk, nodibināta arī Hallstaham
maras nodaļa; Čēpingas nodaļu reģistrēja kā trešo DV nodaļu
Zviedrijā. Dibināšanas sapulcē par pagaidu valdes priekšsēdi ievē
lēja J. Māliņu, sekretāru F. Malnaču un kasieri A. Rozīti. Nodaļa
pēc nodibināšanas īsā laikā izkārtoja vairākus sarīkojumus, sadar
bojās ar sekmēm Viduszviedrijas latviešu bērnu svētku rīkošanā,
rīkoja vairākus biedru vakarus un lielu vērību pievērsa labu sakaru
uzturēšanai ar pārējām latviešu organizācijām. 1951. gadā nodaļā
nodibināta sporta nozare ar vadītāju Ilgoni Kalniņu. Nozare kā
vienīgā DV sastāvā Zviedrijā darbojās turpat 15 gadu, sasniedzot
labus rezultātus vieglatlētikā un volejbolā. 1952. gadā sāka darbo
ties šaušanas sekcija Ilgoņa Priedīša vadībā. Labo attieksmju dēļ
ar pilsētas zviedru šaušanas biedrību Čēpingā pirmajos gados bija
vieglāk nekā citur dabūt kā šaujlauku, tā ieročus. Tādēļ pirmajā
laikā Čēpingā biežāk nekā citur izkārtotas arī DV Zviedrijas gads
kārtējās šaušanas meistarsacīkstes. 1953. gadā izveidojās aktīva
vanadžu kopa Ernas Tamsones vadībā, 1956. gadā pašpalīdzības
fonds Kārļa Freiberga ierosmē un vadībā un 1957. gadā šacha
sekcija K. Marcinkēviča vadībā. 1950.-gados vanadzes rīkoja vai
rākas lielākas loterijas, kuŗu laimestos pašu darinātas tautiskas
lelles un citi latviski rokdarbi, ikreiz visu atlikumu nododot palī
dzības darbam. Sarīkotas vairākas pretkomūnistiskas preses kon
ferences, un nodaļas saimes locekļi aktīvi piedalījās citu organi
zāciju izveidošanā un darbības sekmēšanā. Ar labām sekmēm
veikti dažādi uzdevumi DV Zviedrijas pārvaldes organos.
Darbības laikā līdz šim izkārtoti 85 dažādi sarīkojumi, un ar
ievērojamām summām atbalstīts palīdzības darbs un latviešu ģim
nazija Vācijā. Gadu ritumā nodaļas dzīvē dažreiz radušies aktī
vitātes un atslābuma periodi sarīkojumu rīkošanā, kamēr dažādu
pasākumu atbalstīšanā Čēpingas nodaļa arvien bijusi darba darī
tāju pirmajās rindās. Nav pazīmju, kas liecinātu, ka tas tā neno
tiktu arī uz priekšu.
Čēpingas nodaļu līdz šim vadījuši: J. Māliņš 1949. un 1950. g.,
F. Malnačs 1951. g., Ž. Tamsons no 1952. g. līdz 1961. g., E.
Zaļais līdz 1974. g., iesk. Pārvaldes organos ilggadēji darbojušies
I. Pūliņš, A. Zandbergs, J. Veidis, K. Marcinkēvičs, I. Kalniņš u.c.
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DV Čepingas nodaļas valde 1963. un 1964. gadā. No kreisas: A. Zand
bergs (kasieris), J. Pūliņš (sekretārs) un E. Zaļais (valdes priekšsēdis)

Ceļā uz šaušanas sacensībām Čēpingā. No kreisās: A. Šablovskis, A. Oše,
DV CV priekšs. V. Janums, R. Ābeltiņš (ilggadējais sacensību vadītājs),
K. Lobe un P. Virsis.
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Stokholmas nodaļa
DV Stokholmas nodaļa, ceturtā pēc skaita Zviedrijā, nodibināta
1950. gada 2. februārī. Vietējie apstākļi — rosīgā latviešu sa
biedriskā dzīve, organizāciju daudzums un uzskatu dažādība lika
jaunajai nodaļai jau no pirmās dienas ar uzmanību spraust savas
darbības vadlīnijas, lai izvairītos no citu organizāciju darba trau
cēšanas un gūtu savai darbībai nepieciešamo sabiedrisko atbalstu.
Nodaļai tas pilnā mērā arī izdevās. Īsā laikā tika uzņemti daudz
biedru, izkārtota vesela rinda dažādu sarīkojumu un sabiedrī
bas lielākā daļa ar simpatijām uzņēma jaunās nodaļas darbību,
sniedzot arī savu atbalstu. Kā skaitliski lielākajai nodaļai Zviedrijā,
tai gadu plūdumā arvien izdevies savu biedru skaitu tikai palielināt.
Tas pēdējā laikā ir pāri 100, kas ir liels skaits Zviedrijas apstākļos.
Līdzšinējā darbības laikā Stokholmas nodaļa izkārtojusi pāri par
130 sarīkojumu un dažādu pasākumu atbalstam izdevusi ap 6000
kronu. Plaši izvērsts arī palīdzības darbs, kas ļoti nozīmīgs bija
sākuma gados, kad iespējas palīdzības darba sekmīgai izkārtošanai

S. Martinsons 1953. gadā Stokholmā paraksta DV svinīgo solījumu. Aiz
viņa nodaļas valdes priekšs. J. Ķikulis; aiz galda nodaļas valde — K. Vilkan
cis, J. Gaigulis, R. Raits un L. Talters.
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citām nodaļām bija ierobežotas. Nodaļas palīdzības lietu kārtotā
jiem Leopoldam Talteram un Vladimiram Jaunzemam ir arī ļoti
lieli nopelni kopīgā DV Zviedrijas palīdzības darba izkārtojumā,
kas daudz gadu pildīja visas DV organizācijas palīdzības darba
uzdevumus. Tā kā nodaļa ir Zviedrijas galvaspilsētā un tās dar
biniekiem visātrāk iespējams uzzināt dažādu informāciju, arī ieņemt
stāvokli kā presē paustajos, tā zviedru sabiedriskās domas viedok
ļos, tā līdz šim veikusi lielu darbu preses konferenču rīkošanā,
rakstu izplatīšanā un akciju izkārtošanā jautājumos, kas skaŗ mūsu
tautas tiesību un mūsu zemes brīvību. Arī attiecē pret latviešu pār
stāvību un citu lielāko organizāciju darbību Stokholmas nodaļai
daudzreiz bijis jāiznes smagākais darbs to izveidošanā un aktīvi
tātes uzturēšanā. Šai ziņā ne vienu vien reizi nodaļai bijis jāpār
stāv vai jāaizstāv visas DV Zviedrijas saimes intereses. Visus šos
pienākumus Stokholmas nodaļa gadu ritumā veikusi ar labām sek
mēm. No nodaļas biedru vidus nāk vesela rinda sabiedrisku dar
binieku ZLCP, LNF, citās organizācijās, tāpat DV Zviedrijas pār
valdē.

DV Stokholmas nodaļas pirms 15 gadiem izdoto leģionāru piemiņas brīdis —
vainaga nolikšana pie ltn. Vabuļa kapa 1961. gadā. Vidū pie vainaga V.
Jaunzems un L. Talters. Pa labi igauņu vainags, ko nes igauņu gaidas.
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Stokholmas nodaļas darbu līdz šim vadījuši: L. Talters (1950,
1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960), P. Janelsiņš (1951), A.
Deksnis (1952), J. Ķikulis (1953, 1954), L. Auka (1961, 1962,
1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969), M. Gross (1970,
1971, 1972.), R. Jansons 1973-4, bet nod. pārvaldē ilggadēji dažā
dos posmos darbojušies V. Erdmanis, J. Daģis, V. Jaunzems, I.
Freimanis, H. Jansons, S. Martinsons, V. Bulte, A. Leitis, E. Stal
bovs u. c.
Norčēpingas nodaļa
Norčēpinga ir pēc lieluma ceturtā pilsēta Zviedrijā. Tās ap
kārtnē pagaidu mājvietu atraduši ap 60 latviešu, to starpā arī daļa
mūsu bijušo kaŗavīru. 1950. g. sākumā radās doma par DV noda
ļas dibināšanu. Iniciātori M. Kadiķis un K. Krauja februārī pulcēja
interesentus, lai izveidotu grupu nodaļas dibināšanai, bet mazā
skaita dēļ iecere nepiepildījās. Lai vairotu tautiešos lielāku inte
resi, M. Kadiķis un K. Krauja apbraukāja daļu latviešu un iepa
zīstināja tos ar DV statūtiem, nodaļu darba panākumiem un nodo
miem. Kad 1950. g. 19. martā rīkoja otru sanāksmi, tajā pieda
lījās 11 interesenti, no kuŗiem 8 izteicās par nodaļas dibināšanu,
kamēr pārējie 3 vēlējās vēl pagaidīt līdz vairāku jautājumu no
skaidrošanai. Tie savu viedokli motīvēja ar to, ka zviedru sabiedrī
bas noskaņojums pret evt. DV darbību esot nelabvēlīgs un ar DV
darbības attīstīšanos zviedru sabiedrība varētu mainīt līdz šim lab
vēlīgo nostāju arī pret pārējiem latviešiem Zviedrijā. Nodaļu tomēr
nodibināja, pagaidu valdē ievēlot H. Ozoliņu, A. Kārkliņu un Fr.
Jansonu. Tā kā viņu dzīves vieta bija tālu no Norčēpingas, pagaidu
valdē neiegāja abi dedzīgie nodaļas dibināšanas ieteicēji M. Kadi
ķis un K. Krauja. 1951. gadā nodaļā bija 21, bet 1950-to gadu
vidū pāri 30 biedru.
Pirmajos gados lielu rosību rādīja nodaļas vanadzes, izraisot lielu
ievērību ar latviskiem rokdarbiem. Izceļošanas dēļ darbs vēlākos
gados daļēji apsika. Sākuma gados nodaļā atvēra grāmatu galdu,
kuŗā bez grāmatām varēja iegādāties arī latviešu kaŗa invalidu
gatavotos koka, ādas un sudraba izstrādājumus. Iegūto peļņu visus
gadus ziedoja latviešu ģimnazijai Vācijā. Grāmatu galdu šais gados
vadījis Gastons Karlsbergs, izpelnīdamies arvien ar savu pašaiz
liedzību lielu pateicību. Nodaļa gadu ritumā vēl guvusi ievērību
ar atbalstu palīdzības darbam, arī šaušanas sporta labo izkārtoju300

mu. Blakus Gēteborgas nodaļai aktīvākie Norčēpingas šāvēji kā
vīriešu, tā dāmu un jaunatnes klasē gūst arvien labākus panāku
mus, rezultātu ziņā daudzreiz tuvojoties zviedru šāvēju līmenim.
Gadu ritumā izkārtoti ap 90 sarīkojumu un dažādu pasākumu at
balstam izdotas ap 12.000 kr. Panākta arī laba sadarbība ar pārē
jām vietējām organizācijām. Nodaļas vadības pareizās nostājas
dēļ nodaļai arvien izdevies savas rindas pastiprināt ar aktīviem
jauniešiem, tā kā līdz pat šim laikam biedru skaits kāpinājies.
Norčēpingas nodaļas darbu līdz šim vadījuši: H. Ozoliņš (1950),
R. Āboliņš (1951), J. Purviņš (1952, 1953, 1954), E. Straupe
nieks (1955), V. Buivids (1956 līdz 1969, iesk.), bet nodaļas pār
valdē ilggadēji vēl darbojušies Rasma Upmale, Fr. Karlsbergs, I.
Erdmanis, G. Karlsbergs, E. Upmalis u. c.
Vesterosas nodaļa
Vesterosas latviešu sabiedriskās dzīves ritumā var saskatīt līdzību
ar Upsalas latviešu dzīvi. Abās pilsētās pirmajos trimdas gados at
plauka aktīva sabiedriskā dzīve, kas izpaudās dažādu sarīkojumu
un pasākumu izkārtošanā. Tā kā salīdzinājumā ar daudziem citiem
latviešu centriem Zviedrijā šais abās pilsētās mājvietu bija atradis
lielāks skaits mūsu intelliģences, viss kārtotais šais vietās zināmā
veidā atšķīrās no citu mazāko centru izkārtojuma. Sarīkojumos
galveno vērību pievērsa mākslinieciskam līmenim, un māksliniekos
redzēti tikai mūsu labākie spēki. Vesterosas iniciātoru grupa ar
Frici Launicu vadībā DV organizācijas izveidošanas domai pieslē
jās jau 1949. g. sākumā, piedaloties arī visās sanāksmēs un pār
runās, bet — nodaļu nenodibināja. Likās, ka Vesterosas latviešu
sabiedrībā DV būs pagrūti darboties. Tikai 1951. g. iniciātoru
grupa bija izaugusi tik liela un vēlēšanās par nodaļas dibināšanu
tik stipra, ka to varēja nodibināt. Tas notika 15. aprīlī, klātesot
12 iniciātoriem, un nodaļu apstiprināja par sesto Zviedrijā.
Aizvadīto gadu ritumā nodaļa izkārtojusi 85 dažādus sarī
kojumus, visvairāk aktus to notikumu atcerei, kam sakars ar mūsu
valsti un mūsu tautas varoņiem. Ar lielākiem piešķīrumiem arvien
atbalstīts jaunatnes darbs, papildskolas un palīdzības akcijas gan
pašu, gan zemes valdes iniciātīvā. Pirmos gadus aktīvi darbojās
vanadzes, rīkodamas savus saietus un izveidojot pašdarbības pul
ciņus. Vairākus gadus ar sekmēm darbojās arī teātŗa trupa un
dziesmu kvartets, ar iestudējumiem iepriecinot arī citu centru ļau301

dis. No nodaļas biedru vidus nāk vairāki pazīstami darbinieki
jaunatnes organizācijās un DV Zviedrijas valdēs un revīzijas ko
misijās.
Nodaļas vadītājs no dibināšanas dienas līdz šim bijis Fricis Launics, bet ilggadēji nodaļas pārvaldē vēl darbojušies J. Vikmanis,
L. Paukšēns, V. Skomba, A. Ansons, K. Banga, A. Priedītis u. c.

1959. g. grupu šaušanā uzvarēja Vesterosas nodaļas sportisti Imants Vabulis,
Uldis Alksnis. Jānis Vikmanis un Ilgonis Priedītis. Sēž nodaļas priekšs.
F. Launics.

Gēteborgas nodaļa
1951. gada 22. jūnijā, Bruņinieku krusta kavalieŗa Alfreda Riek
stiņa aicināti, Gēteborgā pulcējās 11 bijušie kaŗavīri, lai nodibinātu
DV nodaļu. Pēc iepazīšanās ar statūtiem un pārrunām ievēlēja
pagaidu valdi — A. Riekstiņu, A. Ristamecu, V. Pauli, Br. Aigaru
un H. Burchardu. Mēnesi vēlāk DV Zviedrijas valde apstiprināja
jauno nodaļu kā septīto Zviedrijā un pirmajā biedru sapulcē 22.
septembrī nodaļā jau bija 27 biedri. Šai sapulcē ievēlēja arī valdi,
kuŗā iegāja visi pagaidu valdes locekļi, atskaitot nodaļas nodibi
nātāju A. Riekstiņu, kuŗa vietā nāca A. Puķītis. Nodaļas vadību
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uzņēmās V. Paulis, kuŗš šo pienākumu pildīja līdz 1952. g. sā
kumam, kad izceļoja uz Dienvidameriku, un nodaļas vadību uz
ņēmās A. Ristamecs. Jau nod. dibināšanā lēma par aktīvi darbu
vienotības un latviskās stājas uzturēšanā. Šai ievirzē nodaļa arī
turējusies visus aizvadītos gadus. Iespaidīgs izvērtās pirmā svinīgā
solījuma parakstīšanas akts Hāgas baznīcā, visiem biedriem ar ka
rogu stājoties altāŗa priekšā, arī vēlākie mūsu valsts un kaŗavīru
varoņdarbu atceres akti. Gēteborgā dzīvo lielāks skaits latviešu,
izveidojušās dažādas pašdarbības grupas — koŗi, ansambļi, mūziķi,
deju trupas, un tas vieglāk nekā citur sniedz iespēju programmās
uzņemt arī šo grupu sniegumu, tā padarot sarīkojumus pilnīgākus.
1952. g. nodaļā nodibinājās šaušanas sekcija Rūdolfa Jurjaka va
dībā, kas īsā laikā izveidoja ļoti aktīvu darbību, ietekmējot visa
DV Zviedrijas sporta attīstību. Labo attieksmju dēļ ar vietējo
zviedru šaušanas biedrību izdevās jau pašā sākumā izkārtot dažādo
ieroču un šaujamlaukumu īri. Sekojošos gados nozare sagādāja sa
vus ieročus, tādēļ sakarus vairāk izmantoja šaujam'aukumu sagā-

DV Gēteborgas nodaļas valde 1962. gadā. Sēž no kr.: L. Bergs (sekr.), V.
Pundiņš (priekšsēdis), G. Ozoliņš (kasieris); stāv: G. Pundiņš (biedrzinis) un
J. Dulbe (vicepriekšs.).
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dei un dažādu Latvijas jautājumu iztirzāšanai. Šai ziņā jāpiemin
nozares skaistais kauss, ko tā dāvāja pilsētas lielākajai zviedru
šaušanas biedrībai. Šo Latvijas kausu katru gadu īpaši rīkotā sa
censībā izcīna kluba šāvēji. Daudzreiz sacensību aktos piedalās
arī Gēteborgas nodaļas biedri, informējot par apstākļiem Latvijā
un trimdas latviešu darbu un centieniem. Ar aktīvo šaušanas no
zares darbību nodaļai bijis iespējams iesaistīt daļu jauniešu. Pirma
jos gados pastāvēja arī tautas deju kopa Ritenītis L. Ristamecas
vadībā, kuŗa vēlāk no nodaļas atdalījās un darbojās patstāvīgi. No
daļa panākusi labus sakarus ar pārējām latviešu organizācijām
Gēteborgā, sadarbības rezultātā izkārtoti daudzi kopīgi sarīkojumi.
Gēteborgas nodaļas darbu līdz šim vadījuši A. Riekstiņš (1951), V.
Paulis (1951, 1952), A. Ristamecs (1952, 1953), H. Pētersons
(1954 — 1961), V. Pundiņš (1962 — 1967), A. Kristsons (1968
— 1974), bet pārvaldē ilggadēji darbojušies L. Bergs, R. Jurjaks,
P. Kalniņš, T. Dzediņš, K. Jansons, A. Radelis u. c. Nodaļa iz
kārtojusi ap 100 sarīkojumu un dažādu pasākumu atbalstam devusi
6.500 kr. Nodaļas biedri ir arī aktīvi darbinieki zemes pārvaldē
un citās organizācijās.
Latvisko tradiciju glabāšana, biedru čaklums DV mērķu sa
sniegšanā ir labākie noteikumi sekmīgam darbam arī turpmāk.
Upsalas nodaļa
Kaut doma par DV darba izveidošanu Upsalā radās jau 1951.
gadā, vietējie apstākļi — daudzās organizācijas un aktīva sabiedris
kā rosība — lika šo jautājumu pamatīgi apsvērt. Šai laikā dedzīgā
kie DV domas aizstāvji meklēja citus ceļus, lai apliecinātu savu
piederību DV organizācijai. 1951. g. 1. jūlijā Upsalas grupas pār
stāvis pltn. V. Ģinters iesniedza ap 120 km tālās Hallstahammaras nodaļas valdei lūgumu uzņemt DV organizācijā. 1952. g. 1.
septembrī sekoja nākošais — Idas Ģinteres lūgums, 1953. g. 1.
jūlijā — J. Lapiņa un J. Stafecka, un tādā veidā līdz 1953. g. 1.
novembrim Hallstahammaras nodaļā iestājušies 22 vanagi un vanadzes, kas dzīvoja Upsalā. Apskatot stāvokli, DV Zviedrijas valde
apstiprināja Upsalas kopu, kas gan administrātīvā ziņā bija pakļau
ta Hallstahammaras nodaļai, bet darbojās Upsalā, un lūdza apsvērt
iespēju patstāvīgas nodaļas izveidošanai Upsalā. 1953. g. 11. no
vembrī V. Ģinters rīkoja biedru sanāksmi, kuŗā pēc visu vēlējuma
nolēma pārorganizēties no kopas uz patstāvīgu nodaļu, ievēlot pa
gaidu valdē V. Ģinteru, O. Freivaldu, P. Strazdiņu, J. Stafecki un
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V. Zariņu. Hallstahammaras nodaļa ar valdes priekšsēdi pirmie
apsveica jauno nodaļu un 1953. g. 13. decembrī DV Zviedrijas
valde reģistrēja DV Upsalas nodaļu kā astoto Zviedrijā.
Aizvadīto gadu gājumā DV Upsalas nodaļa rīkojusi 90 sarī
kojumu, visvairāk atceres aktus, un dažādu pasākumu atbalstīša
nai izdevusi pie 10.000 kronu. Sadarbībā ar pārējām Upsalas lat
viešu organizācijām panākta dažādība sarīkojumos un neiejauk
šanās citu organizāciju darbā. Nodaļa sūta savus pārstāvjus kopī
gos sabiedriskos pasākumos, piem., latviešu papildskolas padomē,
bērnu svētku rīcības komitejā u. c. 1960.-tos gados nodaļā rosīgi
darbojās visā Zviedrijā iecienītā teātŗa trupa režisora Alfreda Vadzemnieka vadībā. Tā ar vairāk nekā 10 jauniestudējumiem ieprie
cināja latviešus visos lielākajos centros, iegūdama nedalītu atzinī
bu. Pašreiz trupa vairs nedarbojas, ko nožēlo visa DV Zviedrijas
saime.
Upsalas nodaļas darbu līdz šim vadījuši V. Ģinters, J. Lapiņš,
Z. Graufelds, bet valdē vēl darbojušies Guna Tidrika, J. Stafeckis,
A. Tidriks, revīzijas komisijā Fr. Druvaskalns, P. Šņore.
Jenčēpingas nodaļa
Daļai kaŗavīru ierodoties no Vācijas un apmetoties uz pagaidu
dzīvi Jenčēpingā, savstarpējās pārrunās drīz vien radās doma par
DV nodaļas dibināšanu. Jenčēpingā tai laikā darbojās vienīgi ev.
lut. draudzes kopa, kuŗā bija apvienota lielākā daļa pilsētas un tu
vumā dzīvojošo latviešu. Draudzes kopa gādāja ne tikvien par
savu locekļu garīgo aprūpi, bet kārtoja arī mūsu valsts nozīmīgāko
notikumu atceri, kamēr darbība nacionālo interešu labā bija vairāk
vai mazāk atstāta pašplūsmai. 1955. g. draudzes kopa rīkoja
Kalpaka atceres svinības ar galveno runātāju plkv. Kārli Lobi. Pēc
akta azaidā pulkvedis, starp citu, informēja par DV organizāciju,
tās līdzšinējo uzbūvi un darbu Zviedrijā, silti aizstāvot domu par
organizācijas darbības izveidošanu arī citos latviešu centros, piem.,
Jenčēpingā. Rezultātā 1956. g. janvāŗa ev. lut. draudzes gada
sanāksmē pēc oficiālās daļas izraudzīja trīs vīru grupu — O. Veldri,
A. Feldmani un R. Jansonu, ar uzdevumu veikt priekšdarbus O.
Kalpaka piemiņas akta izkārtošanai un DV nodaļas dibināšanai.
1956. g. 10. martā pēc piemiņas akta, klātesot 18 tautiešiem un
DV Zviedrijas valdes priekšsēdim kpt. A. Ošem, notika dibinā
šanas sanāksme. Pēc A. Ošes referāta par DV mērķiem un uzde
vumiem, organizācijas izveidošanos un darbību Zviedrijā, kā arī
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iepazīšanās ar statūtiem, 11 personas no klātesošajiem izteica vēlē
šanos dibināt Jenčēpingas nodaļu un iestāties tajā. Par pagaidu
valdes priekšsēdi ievēlēja R. Jansonu un valdes locekļiem — A.
Ķemmi un O. Veldri. Pēc nodaļas nodibināšanas pirmais sveica
vietējās ev. lut. draudzes ilggadējais un aktīvais vadītājs J. Skudra.
Apsveikums skaidri iezīmēja labo sadarbību un saskaņu starp drau
dzi un Jenčēpingas nodaļu, kas palikusi nemainīta visus šos gadus.
Pirmajā biedru sapulcē 1956. g. 17. jūnijā nodaļā jau darbojās
22 biedri. Valdē ievēlēja tās pašas personas, bet revīzijas komisijā
J. Skudru un R. Veldri. Tā kā nodaļas saimes locekļi, labvēļi un
darba atbalstītāji lielumties dzīvoja ārpus Jenčēpingas, izklaidēti,
jau sākumā bija jācīnās ar grūtībām, kādas tik krasi nebija nevie
nai citai nodaļai. Tomēr izdevās tikt pāri arī šīm grūtībām un atrast
labāko veidu kā sarīkojumu izkārtošanā, tā līdzekļu sagādē. Mērķu
sasniegšanā daļa aktīvitātes tādēļ izpaudās arī ārpus Jenčēpingas.
Jāuzsveŗ arī labās attieksmes ar pilsētas zviedru aprindām. Zviedru
sabiedrībai izrādītas vairākas filmas un lasīti referāti par Latviju,
okupācijas laiku un deportācijām. Daudz gadījumos zviedru presei
dota aktuāla informācija par mūsu tiesību un brīvības jautājumiem.

DV Zviedrijā 1965. gada salidojums Jenčepingā.
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Gadu ritumā bijis iespējams no zviedriem saņemt arī ievērojamas
summas mūsu palīdzības darbam. Tā 1956. g. vien saņemtas
turpat 20.000 kronas ar norādījumu tās izlietot palīdzībai dzim
tenē. Gadu ritumā izkārtoti 30 lielāki vai mazāki sarīkojumi un ar
ievērojamiem līdzekļiem atbalstīti daudzi kopīgi pasākumi un visi
jaunatnes centieni. No nodaļas biedru vidus nāk vairāki aktīvi
sabiedriski darbinieki DV zemes valdē un citās organizācijās.
DV Jenčēpingas nodaļas darbību līdz šim vadījuši R. Jansons
no 1956. līdz 1962. g. un pēc tam A. Ķemme.
Lundas nodaļa
Doma par DV nodaļas dibināšanu Lundā pirmo reizi radās
1950-to gadu pirmajā pusē, kad uz dzīvi šai pilsētā pārcēlās Eskil
stunas nodaļas aktīvais darbinieks A. Voitkāns. Dažādu iemeslu
dēļ doma tomēr neīstenojās. To no jauna ierosināja, kad 1960-to
gadu beigās turp uz dzīvi pārcēlās Mārtiņš Kadiķis, kādreizējais
Norčēpingas nodaļas dibinātājs, aktīvs DV zemes valdes loceklis.
Zināmi apstākļi arī šoreiz lika idejai palikt pusceļā. Lundas, Mal
mes un apkārtnes latvieši bija gadu plūsmā jau izveidojuši rosīgu
sabiedrisko dzīvi un likās, ka vēl kādai jaunai organizācijai nebūs
šai vidē ne vietas, ne pietiekama atbalsta. Tomēr meklēti visādi
ceļi ieceres īstenošanai. Tuvāk piepildījumam nokļuva, kad par
DV Zviedrijas vanadžu lietu referenti uzaicināta Helsingborgā dzī
vojošā aktīvā jaunatnes darbiniece Anita Pāvula, kurai kopā ar
Mārtiņu Kadiķi izdevās rosināt lielāku interesi DV darbam. 1972.
gadā izveidota paliela DV grupa, kas pieslēdzās Jenčēpingas no
daļai. 1973. gadā šī grupa vēl palielinājās, un 1974. gada 2. martā
Lundā, Mārtiņa Kadiķa aicināti un klātesot visai DV Zviedrijas
valdei un revīzijas komisijas pārstāvjiem, pēc 20 DV biedru vēlē
juma, grupa no Jenčēpingas nodaļas atdalījās un nodibināja Lundas
nodaļu. Jau mēnesi vēlāk nodaļā bija uzņemti vēl 9 biedri un to
skaits aug. Nodaļa izveidojusi 3 sekcijas un paredzējusi izkārtot
vairākus sarīkojumus, īpaši atceres aktus. Nodaļas darbu vada
M. Kadiķis, valdē darbojas O. Selga, A. Pāvula, H. Jansons un
K. Priedītis.
Nodaļas nodibināšana 1974. gadā, tieši DV Zviedrijas 25. dar
bības atceres gadā, ir atzīmes vērta. Laikā, kad daudzi aizklīduši
svešās tautās un daļa savā darbībā apsikusi, dedzīgi un pašaizlie
dzīgi cilvēki apvienojušies, lai darbotos DV rindās. DV Lundas
nodaļas nodibināšanās noteikti arī ietekmēs visas DV Zviedrijas
darbu, uz laiku to aktīvizējot.
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DV Zviedrijas līdzšinējo darbu atminoties un nākotni vērojot,
lai apstājamies pie to cilvēku uzskatiem, kam ciešs sakars ar DV
Zviedrijas dzīvi.
LKOK kpt. Arvīds Oše, bij. DV CV loceklis Zviedrijā un DV
Zviedrijas valdes pr-dis no 1950. — 1961. gadam:
„Daugavas Vanagi Zviedrijā nodibinājās 1949. gadā, četrus
gadus pēc kapitulācijas, kas bija arī četri gadi kopš bijām sākuši
mūsu trimdinieku gaitas. Tas bija laiks, kad viss bija neskaidrs,
vai mūsu cerības par drīzu atgriešanos dzimtenē piepildīsies, vai
mums, trimdiniekiem, kas meklēja patvērumu brīvajā pasaulē, būs
nodrošināta cilvēcīga brīvība un iespēja strādāt laupītās dzimtenes
atgūšanai; vai Atlantijas charta, ko pasludināja kaŗa laikā ASV
prezidents un Anglijas ministru prezidents, tiks ievērota, vai brīvās
pasaules lielvalstis noteikti aizstāvēs mūsu tiesības, un vai Zviedri
jas latviešu leģionāru izdošana padomju varai neapdraud arī pārē
jos trimdiniekus. Savā ceturtajā trimdas gadā arī konstatējām, ka
mūsu darbā radušās arī pašu nacionālās problēmas: kādā veidā
virzīt mūsu darbu Latvijas atbrīvošanai; kā nodibināt sakarus
pašiem savā starpā — jo bijām taču izklīdināti visā pasaulē — un
ar mūsu kaimiņiem Baltijas telpā, igauņiem un lietuviešiem; un
galvenais — kas vispār trimdā uzņemsies cīņu Latvijas atbrīvo
šanas labā. No Latvijas uz brīvo pasauli neizbrauca neviena orga
nizācija ar pilnu darba spējīgu aparātu. Arī polītiskās partijas
īstenībā nebija savu darbību trimdā atjaunojušas plašākā mērogā.
Populārs trimdiniekos bija ieskats, ka mums nepieciešama centrāla
atbrīvošanas vadība, kas aptveŗ un apvieno visus pozitīvos spēkus.
Risinot domas par atbrīvošanas darba pareizāko un mērķtiecīgāko
ievirzi, arvien piemērotāks likās tas princips, kas bija noteicējs,
topot Latvijas valstij, kad Latviešu Pagaidu Nacionālā Padomē
nebija pārstāvētas tikai polītiskās partijas vien, bet arī visas tā
laika svarīgākās organizācijas. Sevišķi nepieciešama šķita visus
kaŗavīrus apvienotājā organizācija. Šo domu jau 1945. g. bija
izdomājuši mūsu kaŗavīri Vācijā un Cēdelgemā, izšķiŗoties par
kaŗavīru apvienošanu mūsu uzdevumu veikšanai trimdā. DV orga
nizācijai tomēr bija jāstrādā citā laikā un citādos apstākļos nekā
mūsu kaŗavīriem 1918. — 1919. gadā, lai gan darbības un cīņas
mērķis bija tas pats. Sākumā DV bija tikai bijušo kaŗavīru un
latviešu leģionāru cīņas organizācija, bet, trimdai ieilgstot, bērni
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kļuva jaunieši, jaunieši vīri — nākošie kaŗavīri un Latvijas brīvības
cīnītāji. Tā bija pareiza doma — atvērt durvis arī šiem jaunajiem
latviešiem. Tādā veidā DV rindas kļuva plašākas, un lielākas kļuva
mūsu iespējas. Arī latviešu sieviete trimdā gribēja būt aktīva Lat
vijas brīvības atgūšanas darbā; Latvijas brīvības kaŗā sievietei bija
liela un ļoti svarīga loma.
Tagad DV ir izaugusi par plašāko organizāciju trimdā un gads
kārtējās sanāksmēs apspriež un vienojas par organizācijas uzde
vumiem un veicamiem darbiem. Tas ir liels pienākums un ganda
rījums, ka varam organizētā veidā atraisīt mūsu labo gribu un
enerģiju. Gaŗš ir līdzšinējo padarīto darbu saraksts. Nepiemirsīsim
arī mūsu darbu nozīmi dzimtenē esošajiem gan materiāli, gan
viņu gara spēka uzturēšanā. Plašs, atzīstami plašs ir mūsu darbu
veicēju pulks. Šai vietā visdziļākā atzinība jāapliecina tiem latviešu
kaŗavīriem, kas trimdas sākuma gados tik pareizi bija uzminējuši
DV nepieciešamības ideju.
Es esmu lepns, ka man bijusi iespēja ilgus gadus vadīt Zvied
rijas Daugavas vanagus un turpināt to pašu uzdevumu veikšanu,
kam biju ziedojis savus jaunības gadus Kalpaka bataljona Studentu
rotas rindās, jo mūsu mērķi un tiešie uzdevumi ir tie paši toreiz
un tagad, un tas pats ir arī latviešu cīnītāju gars. Esmu ļoti patei
cīgs visiem vanagiem, ar ko man bija jāstrādā kopā vislielākā
saskaņā un savstarpējā uzticībā. Esmu nešaubīgi pārliecināts, ka
mūsu darbs reiz vainagosies ar mūsu dzimtenes brīvības atgūšanu.
Neviena varmācība, nekāda despotija nav mūžīga, tādēļ arī mūsu
dzimtenes okupantu vara reiz sairs nespēkā un tautas pretestībā.
Līdz brīvības rītam atlikušais laiks mums jāizmanto vēl aktīvākam
un intensīvākam darbam. Daugavas Vanagi Zviedrijā ir pildījuši
savu vietu DV rindās un labākā apziņā to darīs arī uz priekšu”.
Roberts Šmitmanis, pašreizējais DV CV loceklis Zviedrijā, biju
šais DV organizācijas izveidotāju grupas vadītājs Zviedrijā un
ilggadējais Eskilstunas nodaļas valdes priekšsēdis:
„DV organizācijas izveidošana Zviedrijā bija nepieciešama. Ja
arī sākumā nevienam nebija īstā skaidrība par šīs organizācijas
iespējām izveidoties un pastāvēt, tad jau ar pirmo darbības dienu
mēs saņēmām sabiedrības atbalstu, kas aizvadītajos gados nav ma
zinājusies, bet gan kāpinājusies. Mūsu pirmajā delegātu konferencē
mēs bijām vienprātīgi, ka mūsu organizācijas mērķu sasniegšanā
jāiegulstas ar visu dedzību un aktīvitāti, liekot visa pamatā aktīvu
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darbu un nesalaužamu ticību Latvijas nākotnei. Pie šīs atziņas
mēs joprojām turamies arī vēl tagad. Mūsu līdzšinējais darbs noticis
sabiedrības acu priekšā, kuŗas atsaucība ir vērtējums paveiktajam
un gandarījums darba darītājiem. Vienprātībā esam varējuši lai
mīgi pārvarēt problēmas, kas radušās ar trimdas ieilgšanu un mūsu
paaudžu maiņu. Arvien meklējot jaunus ceļus darbības paplaši
nāšanai, bet nekad no acīm neizlaizdami mūsu darbu gala mērķi —
brīvu Latviju, mūsu darbam arī turpmāk Zviedrijas latviešu sa
biedrībā un vispār DV lielajā kopībā būs sava vieta.”
Ilggadējais Zviedrijas DV darbinieks, jaunatnes vadītājs, pašrei
zējais informācijas nozares vadītājs Jānis Vikmanis:
„Kas tad ir mūsu šāsdienas uzdevumi? Vienkārt, būt un palikt
īstiem latviešiem, kas vienmēr uzticīgi savai tautai, valodai, kul
tūrai un tautas interesēm. Tā būtībā ir arī savas personības, savas
identitātes aizsargāšana un saglabāšana. Otrkārt, vienmēr un visur
aizstāvēt latviešu tautas tiesības uz brīvu, neatkarīgu Latvijas val
sti citu brīvu Eiropas valstu saimē. Treškārt, mēģināt izkārtot savu
personisko dzīvi tā, lai bez personisko panākumu gūšanas varētu
iespējami labi strādāt, darboties, atbalstīt, un ja tas brīdis pienāk,
arī cīnīties savas tautas labā. Visnoteiktāk šos uzdevumus trimdā
cenšas pildīt Daugavas Vanagi. Vēl par mūsu uzdevumiem un
stāvokli trimdā domājot, jākonstatē, ka mums, neatkarīgi no vecu
ma, tā ir liela priekšrocība, ka mums sava, cilvēkam nepieciešamā
jūtu saistība ar kādu pārpersonisku dzīves uzdevumu un mērķi
nav jāmeklē tālu prom svešās zemēs un tautās. Mums pašiem jau
ir īstena jūtu saistība ar mūsu tautu un tās likteni, un mūsu mērķis
— brīvības atgūšana mūsu tautai, ir skaidrs un nepārprotams.
Pie tam šī jūtu saistība un mērķis mūs nebūt neizolē, jo ir daudz
tautu pasaulē, kas tāpat kā mūsu tauta cieš zem padomju varas.
Visi šie miljoni ir mūsu sabiedrotie. To visu īsteni apzinoties un
no brīva prāta un ar sirdsdegsmi turpinot un attīstot kopīgos cen
tienus tēvzemes brīvības atgūšanai, var rasties jauna jēga mūsu
dzīvei. Tad kopā ar mūsu jaunajiem mēs arī nākotnē neaprimsim
un nepazudīsim bez miņas svešajās pasaules tautās. DV rindās
varam smelties spēkus un ticību mūsu pastāvēšanai un tālākai dar
bībai.”
Zemvairis Dzelme, ilggadējs DV darbinieks, pašreizējais DV
Zviedrijas valdes pr-dis:
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„Kamēr vien vēl spējam sevī just mūsu apspiestās tautas daļas
lūgšanas: — strādājiet, nepagurstiet mūsu un mūsu tautas labā, —
kamēr mēs varam būt viņu mutes un acis, tikmēr nevaram palikt
vienaldzīgi pret mūsu tautas traģisko likteni. Ir jāstrādā, jātic un
jādeg! Un kur gan šis darbs būtu labāk veicams kā DV rindās,
starp tiem, kas, sevī juzdami savas tautas asiņu balsi, ir reizē
sadzirdējuši Mātes Latvijas aicinājumu arī svešumā palikt uzticī
giem savai tautai un tēvzemei, lai latvju tauta Baltijas jūras krastā
būtu noteicēja savā zemē, lai atkal būtu brīva Latvija. Tā ir lik
teņa cīņa, kuŗai vajadzīgas mūsu sirdis, domas un darbi! Darbs
DV organizācijā ir un paliks mūsu tautai daudz nozīmīgāks nekā
to paši varbūt izprotam. Tas varbūt ir arī spēka un ticības avots
pašreizējām un nākotnes audzēm.”
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Austrālija
PIRMIE DESMIT GADI
Uz svešas zemes krastu
Latviešu izceļošana no Vācijas uz Austrāliju iesākās 1947. gada
beigās, pieauga 1948., bet vislielākais skaits — 10.593 uz šo tālo
zemi kuģoja 1949. gadā. Izceļotājus parasti ar vilcienu aizveda
līdz Italijai, kur tie kāpa kuģī. Brauciens pa Vidusjūru, caur
Suecas kanāli, pa Sarkano jūru un pāri Indijas okeanam ilga veselu
mēnesi.
No dienas dienā bezgalīgs ūdens klajums, kuŗa zaļganzilo vien
mulību šad un tad pārtrauca lidojošo zivju bari, kāds delfīns, tad
atkal tikai ūdens un ūdens.
Stāvot pie kuģa margām, skatiens meklēja kādu punktu, pie kā
apstāties, pakavēties, bet veltīgi. Visapkārt tikai zaļgani zilais ūdens
viļņojums. Svešs, neparasts. Ne Latvijas līdzenumu zaļums, ne
Latvijas kalnāju zilums. Svešas jūras ūdens, svešs kuģis uz svešas
zemes krastu.
Bet bija brīži, kad ar kādām izdarībām atkal atgriezāmies pie
Latvijas. Tas notika, kad brauciena laikā iekrita 18. novembŗa
atcere, Lāčplēšu, Kalpaka piemiņas diena vai Jāņi. Pārējā laikā
par dzimto zemi stāstīja vienīgi atmiņas.
Tas taču bija pavisam nesen, kad dziedājām: „Kad lielgabali
klusēs un daudzi mierā dusēs . . .” Bet vai tad varējām iedomāties,
kā būs, kad tie apklusīs? Nu tie ir apklusuši, un mēs braucam
pāri Indijas okeānam uz Austrāliju. Kā filmā vai sapnī!
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Un ja tikai mazliet atrauj skatienu no nemierīgās ūdens virsmas,
acu priekšā tūdaļ uzpeld nesenās pagātnes ainas. Šķiet, ka tas bija
aizvakar, kad gulējām krievu sādžā. Dunēja gaiss un dimdēja zeme.
Un vai tas nebija vakarrīt, kad saīguši pārnācām robežu, līkloču
izstaigājām Latviju līdz Ventspilij, sēdējām aiz Irlavas un tad kā
pām kuģī. Tad bija tāds cēliens Vācijā, ciemojāmies Beļģijā, atkal
Vācijā. Tad — UNRRA, IRO, komisija, muskuļu taustīšana un
OK! . . . Tas nozīmēja, ka esam pietiekami spēcīgi, darbam derīgi,
un varam izceļot. Tad savācām pekelītes un, uz kuģa kāpjot, gri
bējās dziedāt Eiropai: „Lai nu paliek šoruden . . .”, bet neviens
zils lakatiņš nemāja, un neviens nedziedāja.
Vienaldzīgi dunēja kuģa mašīnas, vienaldzīgi šūpojās mūžvecie
ūdeņi, un pulciņš eiropiešu tuvojās kontinentam pasaules dienvid
austrumu malā. Visvecākajam sauszemes gabalam pasaulē, kas
atrodas gandrīz 20.000 km no Eiropas kultūras centriem un ir 120
reizes lielāks par Latviju.
Pelēku baraku grupa — ieceļotāju nometne. Aiz tās klajums
ar pelēki brūniem, saules apdedzinātiem pakalniem un daži koki.
Tādi jocīgi — bez mizas, kaili. Pēcpusdienas saule ar karstu gais
mas plūdumu zīmē šķidru koku lapotnes ēnu izžuvušā zemē. Aiz
kokiem ceļš. Uz ceļa, kādas klizmas dēļ, daži vīri rīkojas ap auto
mašīnu. Sarunājas latviski. Nu tu brīnums! Brauc vai uz pašu
pasaules galu un tomēr kāds latvietis jau priekšā!
„Mēs atbraucām ar vienu no pirmajiem kuģiem,” vīri stāsta.
„Strādājam tepat nometnes transportā. Drusku jau šo zemi pa
zīstam.”
„Kā tad ir? Vai visur tāpat kā te, nometnes apkārtnē?”
„Tāpat vien jau ir. Zeme vasarā izkaltusi un kaila. Laukos var
braukt jūdzēm un jūdzēm, visur tukša zeme. Cilvēku mitekļi ir
kā sīkas saliņas šai milzīgajā tuksnesī. Un ap lauku mājām, far
mām, tikai retā vietā var redzēt koku zaļumu un iekoptu dārziņu.
Īstas kviešu fabrikas vai vilnas audzētavas.”
„Bet pilsētās, kā tur?”
„Pilsētas gan citādas. Tur skaistas ēkas, parki un zālāji, pārpilni
veikali. Šī ir lielas nākotnes zeme, tikai iedzīvotāju trūkst.”
„Uz kurieni mūs sūtīs? Kādu darbu dos? Vai varēs ko nopelnīt?”
„Sūta kur nu kuŗo. Uz pilsētu fabrikām, uz dzelzceļiem, armijas
un ostu darbos, arī uz laukiem un cukurniedrām. Nopelnīt var,
dzīvot arī var.”
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Auto aizbrauc. Ietinas putekļu mākonī.
Dzīvot var, nopelnīt var. Nu, kad dzīvosim, tad redzēsim!
Jaunatbraucējus drīz izvieto darbos un ieceļotāju uztveršanas
nometnes jāatstāj. Acu priekšā atkal cita aina.
Pulks vīru ar kapļiem un lāpstām strādā dzelzceļa būvdarbos.
Strādnieku nometnes teltītes, strādnieki, kailie koku stumbri, ceļa
rādītāji, — viss šķiet iemests kāda tveices okeana dibenā. Vīri
lokās, un viņu sviedri iztvaiko sausajā gaisā. Viņiem palīdz varena
mašīna, dzeltens traktors, kas kā niekus nogrābj paugurus, izgāž
kokus un krūmus. To redzot, atmiņā pavīd krievzemes plašumā
redzētais. Tur simti un tūkstoši ar lāpstām un ķerrām taisīja ceļus.
Jaunais darbs nav viegls, bet nav arī pārmērīgi smags. Vīri
spriež, ka šejienes darba tempu varēs izturēt ilgi. Lielākais ļau
nums ir karstums, mušas un odi. Vietējie stāsta, ka lietus šai
apvidū līstot reti, bet kad uznākot, tad gāžot kā ar spaiņiem.
Pagājušo rudeni lietus gāzes izskalojušas veco dzelzceļa līniju, un
kāds preču vilciens sagāzies. Klausāmies un domājam, kā tad būs,
ja sāks līt. Bet tā cita bēda. Pašreiz jābēdā par karstumu, no kā
veldzi atnes vienīgi vakars.
Tumsa šai zemē uznāk pēkšņi. Saule noriet ar daudzkrāsainu
krāšņumu, un tikko tā pazudusi, iestājas tumsa. Zvaigznes tad
mirdz pie melnajām debesīm kā spuldzes, un virs Piena ceļa
sudraba lentes spoži spīd Dienvidu krusts. Mūsu Sietiņa nav, nav
arī Greizo ratu. Citādas zvaigznes, citādi mēri, citādi svari . . .
Vīri sēž laukā uz soliņiem, kastēm, kur kuŗais. Iebauda pašu
sarūpēto vakara maltīti un laiž apkārt no pilsētas atvesto pudeli
ar baltu, dzidru šķidrumu. Šķidruma neredzamais spēks atsprosto
vīru jūtoņu, jautājumus, šaubas un cerības. Viņi sēž un runā. Un
kā lai kauju vanagi nerunātu? Dažam tas bijis tāls pārlidojums
no Dņepras, cauri Eiropai, cauri Vācijai, cauri nometnēm ar žo
giem un bez žogiem un beidzot pāri ekvātoram. Un te nu, liekas,
ir pārlidojuma gals. Sasniegta vieta, kur var palikt, kur cilvēks ir
brīvs un var runāt.
Vīri runā. Runā par to, kas bijis, kas ātrumā uztverts, neizjusts,
nenoskaidrots sablīvējies atmiņā. Tagad tas ceļas augšā, atšķetinās
un dod spilgtu atkalpārdzīvojumu ar lielāku jēgu nekā kādreiz
pats pārdzīvojums. Un šādās vakara pārrunās arvien biežāk sāk
izskanēt doma par likteņkopību, par kopā turēšanos. Līdzīgā gai
sotnē, lai arī katrā vietā ar savām īpatnībām, rodas doma par Dau
gavas Vanagu organizācijas darbības atjaunošanu arī šai zemē.
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Daugavas Vanagu noorganizēšanās
DV organizācijas sākums Austrālijā meklējams nomaļajā Tas
mānijā, kas tagad ir vienīgā šīs zemes pavalsts, kuŗā DV nodaļas
nav. 1949. gadā līguma darbos Tasmānijas mežus cirta krietns
pulciņš tikko iebraukušu latviešu — vairums bijušo kaŗavīru.

Paulis Sprincis
Paulis Sprincis par sevi stāsta: Esmu dzimis 1912. g. 10. aprīlī Madonas
apr. Grašu pagastā, jaunākais no ģimenes 3 bērniem: vecākā bija māsa,
vidējais — brālis (krita Kurzemes kaujās). Tēvu 1914. g. iesauca kaŗa die
nestā, un viņš no kaŗa gaitām vairs neatgriezās. Māte ļoti grūtos kaŗa un
pēckaŗa austākļos audzināja 3 bērnus no 2—6 g. vecumam. Ar septīto
dzīvības gadu ganu gaitas un pamatskola Grašu pagastā. Pēc pamatskolas
beigšanas (1926. g.) kancelejas ierēdņa darbs Meirānu pagasta valdē.
1928. g. pārcēlos dzīvot uz Rīgu, strādāju A/S „Zemnieka domas” un
vakaros apmeklēju Rīgas pilsētas komercskolu, ko beidzu 1934. g. Tai
pašā gadā sāku studēt LU tautsaimniecības un tiesību zinātņu fak. taut
saimniecības nodaļā.
Obligātais kaŗa dienests 1935./36. g., instruktoru rota, v/v kursi. Pēc kaŗa
dienesta atjaunoju studijas un strādāju grāmatveža darbu Nacionālajā teātrī.
1939. g. pieprasīju un saņēmu valsts stipendiju studiju beigšanai, bet krievu
ienākšana tās pārtrauca. 1941. g. brīvprātīgi aizgāju dienēt 16. bataljonā.
Beidzu virsnieku kursus un tiku paaugstināts par leitnantu. Piedalījos cīņās
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pie Volchovas, Veļikajas, Opočkas, Vidzemes un Kurzemes kaujās. Tiku
5 reizes ievainots, paaugstināts virsleitnanta pakāpē un apbalvots ar Vācu
krustu zeltā, 1. un 2. šķiras Dzelzs krustu, 1941./42. g. ziemas kauju me
daļu, trieciennozīmi, ievainojuma zīmi sudrabā. 1945. g. marta vidū mani
ar ievainojumu no Kurzemes pārsūtīja uz Vāciju. Gūsta laiks Chamā un
Rēgensburgā. DP nometne Ambergā.
1948. g. izceļoju uz Austrāliju. Tasmānijā nodibinājām pirmo DV nodaļu
Austrālijā. 1951. g. pārcēlos uz Kvīnslendu. Biju viens no iniciātoriem DV
nodaļas dibināšanā Brisbenā. Ar ļoti mazu pārtraukumu kopš nodaļas dibi
nāšanas darbojos nodaļas valdē.

„Jau pēc pirmās algas puiši sāka sūtīt saiņus uz Vāciju, jo inva
lidu un tbc slimo grūtās dienas visiem vēl bija sāpīgi atmiņā,” —
atceras P. Sprincis, pirmais un galvenais iniciātors DV organizāci
jas pārdēstīšanai šai tālajā pasaules malā. „Drīz sākām spriest,
vai nevajadzētu labāk mēģināt ko darīt visiem kopā. Domājām, ja
vienā vietā sāks organizēties, citi sekos.”
Runas un domas drīz izvērtās darbos. Mežu cirtēju nometnē,
Amber Creek Camp, kādas 20 jūdzes no Kvīnstaunas 1949. gada
22. jūnijā nodibinājās DV Tasmānijas nodaļa. Tas bija gauži pieti
cīgs iesākums tagadējam varenajam DV sazarojumam pa visu plašo
kontinentu. Gandrīz visi mežinieki iestājās nodaļā. Par pirmās
pagaidu valdes priekšsēdi izraudzīja P. Sprinci, bet P. Reiteru par
sekretāru. Statūtus atsūtīja no Vācijas toreizējais DV amerikāņu
joslas valdes priekšs. E. Stīpnieks, apstiprinot P. Sprinci arī par
oficiālo DV pārstāvi visā Austrālijā.
„Pulcējām biedrus, vācām naudu, sūtījām palīdzības saiņus,”
stāsta P. Sprincis, kam par toreizējiem nopelniem un ilggadēju
darbošanos DV Brisbenas nodaļā DV centrālā valde piešķīra nozīmi
zeltā. „Meklējām arī citādu atbalstu. Aizrakstījām Latvijas goda
konsulam Sidnejā. Atbildi saņēmām diplomātiski izvairīgu. Bija
jāpaļaujas uz pašu spēkiem vien.”
Pēc nepilna gada darbošanās Tasmānijas grupu saskaldīja —
līguma darbu pārdalīšana. DV centra pienākumi palika P. Sprincim vienam pašam.
„Dzīvoju toreiz teltī, 7 jūdzes no tuvākā pasta kantoŗa, bez
satiksmes līdzekļa,” viņš turpina savas atmiņas. „No dažādām ma
lām sūtīja vēstules un rakstus un, trakākais, saiņus pārsūtīšanai uz
Vāciju. Biju laimīgs, kad uzzināju, ka DV nodaļas nodibinājušās
Melburnā un Sidnejā. Lūdzu lietderības labā centru pārcelt uz
vienu no tām. Saņēmis E. Stīpnieka piekrišanu, 1950. gada beigās
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varēju sasaiņot pēdējo saini — klēpi papīru, ko nosūtīju A. Lauvam
uz Melburnu.”
„Melburnā DV oficiāli sāka darboties 1949. gada 29. jūlijā,”—
atceras A. Bagun-Bērziņš. „Iniciātoru grupa — A. Lejiņš, S. Liepiņš, V. Kalimants, J. Kondrovskis un V. Runiks — nolēma nodi
bināt DV Melburnas nodaļu, uzņemt sakarus ar DV centrālo
valdi Vācijā un vākt līdzekļus kaŗa invalidu pabalstam. Jaunās
nodaļas pagaidu valde sākumā bija padota Tasmānijas nodaļai,
kas toreiz veica arī visas Austrālijas pagaidu valdes pienākumus.
Pirmajā darbības gadā Melburnas nodaļas darbs izpaudās koncertu
un citu sarīkojumu rīkošanā, ar nolūku iegūt līdzekļus aprūpes
darbam. Šādā veidā nodaļa pirmajā gadā ieguva 118 mārc.
Visai sekmīga izvērtās pirmā nodaļas organizētā ziedojumu vāk
šanas akcija. Savāca 129 mārc, par ko uz Vāciju nosūtīja 123
pārtikas sainīšus, kuŗus invalidiem, viņu ģimenēm un piederīgiem
sadalīja DV centrālā valde. Daudzās pateicības vēstules, kuŗas
Melburnas nodaļa saņēma no Vācijas, liecināja par šīs akcijas
svētīgumu.”
Par DV organizēšanās sākumu Sidnejā stāsta viens no iniciāto
riem, pirmās Mūrbenkas nodaļas priekšnieks Mārtiņš Gauja:
„Tagadējā DV Sidnejas nodaļa oficiāli nodibināta 1951. gada
9. decembrī un nenoliedzami šis datums uzskatāms par nodaļas
dzimšanas dienu. Negribot šo faktu noliegt vai apstrīdēt, man tomēr
jāsaka, ka DV pirmsākums Sidnejā bija krietni agrāk — 1949.
gada vidū. Tā kā biju viens no nodaļas dibinātājiem un tās priekš
nieks visu pastāvēšanas laiku, gribētu īsumā pastāstīt, kā nodaļa
radās. Te gan man jāpaļaujas uz atmiņu, jo visi oficiālie dokumenti
vairs nav manā rīcībā un, šīs atmiņas rakstot, man nav pieejami.
DV nodaļa Sidnejā nodibināta 1949. gada vidū, ja nemaldos,
augustā Mūrbenkā, pie Liverpūles. Šeit bija lielas armijas no
liktavas un oficiālo 2 gadu līguma laiku te strādāja lielāks skaits
tautiešu, dzīvodami nometnē noliktavu tuvumā.
Lielākais tautiešu vairums bija vieninieki un bijušie kaŗavīri.
No tiem tad arī izveidojās nodaļas kodols. Cik varu atcerēties,
nodaļas biedri bija P. Saulīte, Ž. Strazdiņš, M. Gauja, A. Lukss,
A. Kārkliņš, J. Juchņevičs, A. Kalns, U. Zodiņš, J. Liepiņš, J.
Jēkabsons un vēl daži, kuŗu vārdi man, diemžēl, pagaisuši no at
miņas. Vairums šo puišu bija DV biedri no Vācijas, visi bijušie
kaŗavīri, daudzi kaŗa un gūsta biedri. Tieksme turēties kopā un
darboties vecajā pazīstamajā DV organizācijā šai vēl gaužām
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svešajā zemē bija viens no iemesliem nodaļas dibināšanai. Gribē
jās arī šeit turpināt to kaŗavīru un latvisko garu, kas iznesa bij.
kaŗavīrus cauri Vācijas trimdas nometņu „džungļiem”. Nodaļu
visu pastāvēšanas laiku vadīja M. Gauja, sekretārs — J. Liepiņš,
kasieris — A. Kārkliņš. Jāpiezīmē, ka ne man pašam, ne arī citiem
nodaļas biedriem nebija nekādu piedzīvojumu biedrību vadīšanā.
Tas viens no iemesliem, kādēļ nodaļa neizveidojās plašāk. Bez tam,
mūsu doma bija pulcēt tikai bijušos kaŗavīrus.
Nav jāaizmirst arī, ka tas bija 1949. gads. Latviešu sabiedriskā
dzīve Sidnejā tad vēl bija bērnu autos, tautieši izkaisīti un grūti
apzināmi, visus prātus vairāk aizņēma maizes darbs un tieksme
tikt pie sava ,,stūrīša”. Tādēļ arī šī pirmā DV nodaļa neizveidojās
lielāka un neparādījās tā laika Sidnejas sabiedriskā dzīvē.
Nodaļa pastāvēja nepilnu gadu un jāsaka, ka ,,nomira” dabīgā
nāvē: armijas darbs Liverpūlē izbeidzās un nometni likvidēja.
Gandrīz visi nodaļas biedri Sidneju atstāja, pārceļoties uz citām
pilsētām. Pirms izklīšanas nolēma nodaļu likvidēt, to apvienojot
ar toreiz jau Melburnā nodibināto DV nodaļu. Turp tika nosūtīti
visi oficiālie DV Sidnejas nodaļas dokumenti un līdzekļi.
Šīs atmiņas beidzot, vēlos pasvītrot, ka nekādā ziņā negribu ma
zināt vai apēnot tagadējās DV Sidnejas nodaļas nozīmi. Tā dzima,
auga un izveidojās daudz piedzīvojušāku un varbūt spējīgāku
cilvēku vadībā. Mūsu pirmā Mūrbenkas nodaļa man tomēr vien
mēr paliks atmiņā ar veco labo un sirsnīgo kanaku garu, ko pēc
tam vairs neesmu atradis nekur citur. Gadu plūsmā man, diemžēl,
pārtrūkuši sakari ar gandrīz visiem bij. nodaļas puišiem. Ja viņi
vēl ir DV rindās, tad lai šai vietā viņiem pateicība par labo sadar
bību un kaŗavīru garu pirms 25 gadiem.”
1949. gadā pirmie latvieši ieradās arī Rietumaustrālijā. Kuģi
Goja, Amarapoora un citi atveda vairākus simtus, bet tikai ļoti
mazs skaits no tiem bija piedalījušies DV organizācijā Vācijā.
Pavisam maz bija tādu, kas atradušies Cēdelgemā. Ļoti liela nozī
me tāpēc bija tiem nedaudzajiem, kas DV ideju bija ieslēguši savās
sirdīs. Viens no tādiem bija A. Veikerts.
Iedams no viena pie otra jau tad, kad visi vēl gaidīja izvietošanu
darbos, viņš rosināja domu par DV darbības uzsākšanu. 1949. g.
7. jūlijā sasauca pirmo informācijas sanāksmi, kuŗā piedalījās 26
interesenti.
„Darbs mežā, kur toreiz lielākais skaits tautiešu strādāja”, atce
ras viens no iniciātoriem K. Bērziņš, „bija smags un neierasts.
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Taču ne tulznainās rokas, ne primitīvie apstākļi, kādos bija jādzīvo,
garu tomēr nenomāca. Saņemtā atļauja nodaļas dibināšanai un
sūtņa K. Zariņa uzmudinātāja vēstule deva organizācijas komisijai
drosmi 21. augustā sasaukt dibināšanas sapulci.”
Tad jau bija reģistrēti 35 biedri. Varēja sākties jaunās Pertas
nodaļas aktīva darbība un tālāka izveidošanās, bet gadījās nepa
redzēts šķērslis — notika darba grupu pārkārtošana. Valdes locekļi
nu atradās četrās dažādās vietās, kuŗas šķīra 200 jūdžu attālumi.
Par spīti tam valdes sēdes laiku pa laikam notika, tāpat līdzekļu
vākšana un DV idejas propaganda.
„Katrs valdes loceklis bija kā apustulis, kas pārliecināja savus
draugus un paziņas,” saka K. Bērziņš. „Pūles un neatlaidība bija
nepieciešamas, un neviens tās nežēloja. Neizpalika arī panākumi.
Jaunās DV nodaļas augšana turpinājās.”
Obligātā darba līguma laikam ejot uz beigām, ļaudis arvien
vairāk raudzījās pēc jauna, spējām piemērotāka darba lauka, pēc
pastāvīgas dzīves vietas. Prātus arvien vairāk sāka nodarbināt
nākotnes izkārtošana, un tā atsevišķi, neatlaidīgi lemti ceļi drīz
vien satecēja lielajās pilsētās.
Nonākuši brīvā zemē, kur darbam atkal piemīt jēga, kur var
pelnīt un krāt, vīri it kā savstarpēji sacentās. Te arī sabruka seno
dienu aizspriedums, ka, divām rokām vien strādājot, pie turības
nevar tikt. Šai zemē, kā atklājās, arī ar smagu darbu materiālā
ziņā varēja pamazām tikt uz augšu un pie savas pajumtes. Pirms
pāris gadiem pat iedomāties nevarēja, ka arī „dīpīšam”, tādam
negaisu nestam vanagam, var būt pašam sava māja. Te tas pie
pildījās.
„Ko lai citu dara? Dzīvokļu te nav. Kur lai ģimenes cilvēks
paliek?” dažs labs sākumā kautrīgi taisnojās. „Viegli jau nenācās.
Zagu miega stundas un ziedoju visus brīvos brīžus. Bet ir arī prieks
celt pašam savu māju, ja agrāk to nekad neesi darījis. Rodas apziņa,
ka nav nekā tāda, ko nevarētu paveikt, ja vien ir cieta griba un
liela apņēmība.”
Ap pašu rokām celto māju drīz vien zaļoja izkopts dārzs un
pie vārtiem kuploja bērzi vai ozoli. Tā vien liekas, ka arī paši
ļaudis te gatavojas ieaugt un palikt uz laiku laikiem.
„Nē, mani te nekas nesaista, es te dzīvoju tikai pagaidām,” ar
pārliecinātāju spēku apgalvoja jaunās mājas īpašnieks. „Savas īs
tās mājas un savu dzimto novadu Vidzemi nekad neaizmirsīšu.
Par to esmu cīnījies un asinis lējis. Ja varēs braukt, pārdošu visu
319

un došos uz dzimto zemi, bet pagaidām gribu labi iekārtoties arī
te.”
Cilvēks vispirms grib dzīvot! Un katram cilvēkam ir arī tiesības
dzīvot. Kas ir un kas bijis, to izdzēst nevar — pagātni, iedzimtību,
piederību savai tautai. Taču no dzīves dzīvošanas atteikties būtu
neprāts. Jau tā mums veselus 10 gadus dzīve bija aizgājusi garām
— nedzīvota.
Tā šis laiks radīja it kā divdabjus — ļaudis, kuŗiem sirds Latvijā,
bet pašreizējā dzīve Austrālijā. Austrālijas valdība to saprata un
ļāva dzīvot brīvi.
Vanagi sasaucas
Liktenis bija izmētājis cilvēkus, sarāvis saistības. Brīvā zemē
katrs jutās neatkarīgs, nesaistīts. Katrs varēja dzīvot savā mājā,
nesaskaŗoties ar citiem. Un tomēr! Kāda kopības jūtoņa lika cil
vēkiem meklēt kopību.
Kad mītnes bija sagādātas, dzīve iekārtota, jo skaidri sāka izjust
kopības prasību. Sākās tuvāka iepazīšanās un biedrību dibināšana.
Īsā laikā arī no DV grupām un kopām pilsētās izveidojās formālas
nodaļas. Bija savas īpatības, savas atšķirības cilvēkos un apstākļos,
tādēļ arī katras nodaļas dibinātāju stāstā un tāpat nodaļu darbībā
paužas kas atšķirīgs. DV nodaļu tīkls, sākoties no Brisbēnas austru
mu piekrastē, tagad apņem visu Austrālijas dienvidu daļu un aiz
sniedzas līdz Pertai rietumos. DV nodaļas sāka dibināties, darbo
ties un izveidoties Brisbēnā, Ņukāslā, Sidnejā, Kanberā, Melburnā,
Džīlongā, Balaratā, Adelaidē, Northamā un Pertā.
DV nodaļas ikdiena
Kā darbojas Austrālijas DV nodaļa un cik plašs un daudzpusīgs
ir tās darba apjoms, par to pastāsta Brisbēnas nodaļas ilggadējais
sekretārs I. Bērzkalns.
Jau savas darbības sākumā 1952. gadā nodaļas valde atzina
sporta nodarbību organizēšanu tās aizgādībā. Sporta kopas vadību
uzdeva A. Delviņam, bet laukumu iekārtoja H. Dišlera un A. Avo
tiņa īpašumā. Kopš tā laika visas latviešu sporta aktivitātes Bris
bēnā notiek zem DV zīmes un ar nodaļas ievērojamu materiālu
atbalstu. Divas Brisbēnas DV basketbola vienības ļoti sekmīgi pie
dalījās vietējās austrāliešu meistarsacīkstēs.
Nodaļas pirmajam priekšsēdim P. Sprincim uz laiku aizbrau
cot darbā ārpus Brisbēnas, viņu pienākumos nomainīja inž. J. Zā320

līte, bet 1953. g. vidū priekšsēža amatu pārņēma inž. Dž. Krūmiņš.
Par sekretāru I. Drēviņa vietā nāca R. Pauls, bet valdes priekš
sēža vietn. amatā A. Iksens. I. Drēviņš pēc tam varēja pilnīgi no
doties aplokšņu akcijai. Brisbēnas nodaļa vairākus gadus ar aplok
snēm, kuŗas rotāja Brīvības pieminekļa attēls, apgādāja vai visus
vietējos tautiešus un prāvus saiņus nosūtīja arī uz citām pilsētām.
Šī akcija deva nodaļas aprūpes kontam krietnu summu.
Pirmo Jāņu vakaru nodaļa rīkoja 1953. gadā. Kopš tā laika
Līgo svētku rīkošana kļuvusi DV monopols. Šis sarīkojums Brisbēnā vēl nekad nav bijis patukšs vai neizdevies.
1953. gadā nodaļas valde sāka interesēties par nekustama īpašu
ma iegādi. Uzskatot, ka latviešu nams nebūtu apsaimniekojams at
sevišķai organizācijai, organizāciju pārstāvji DV ierosmē nodibi
nāja īpašu paju sabiedrību „Saule Ltd.”.
1953. gadā nodaļa sarīkoja arī pirmo Varoņu piemiņas dienas
svētbrīdi pie bijušo kaŗavīru kapiem Hemantas kapsētā. No tā
laika svētbrīdis kļuvis par brisbēniešu tradiciju. Ik gadu 11. no
vembrim tuvākajā svētdienā kapsētā sabrauc bijušie kaŗavīri un citi
tautieši no visas Brisbēnas. Ar svētbrīdi un ziediem uz bijušo cīnī
tāju kapiem brisbēnieši piemin un godina visus par Latviju dzīvību
atdevušos cīnītājus, lai kur guldīti viņu pīšļi.
Nākošā gadā A. Iksena ierosmē valde nodarbojās ar ideju par
Lāčplēša kaŗa ordeņa piešķiršanu Otrā pasaules kaŗa cīnītājiem.
Šī ideja nerada plašāku atsaucību. Toties par atzīstamu tradiciju iz
auga kāda cita apbalvošana. Katra mācību gada nobeigumā vie
tējās latv. draudzes un organizācijas kopīgi pasniedz atzinības veltes
latviešu jauniešiem, kas izcili sekmīgi beiguši vidusskolu un iegu
vuši stipendiju augstskolai. Apbalvošanu vienmēr izdara DV rī
kotā plkv. Kalpaka atceres un Latviešu leģiona dienas aktā.
Ar 1954. gadu Brisbēnas nodaļā sākās V. Janova saimniekošana.
Šis enerģiskais un izdarīgais valdes priekšsēdis divos gados nodaļu
nostabilizēja visās daudzajās darbības ievirzēs. Nodaļa arī iestā
jās LAA.
Šai gadā DV nodaļai pievienojās Brisbēnas latviešu teātrinieki.
Izņemot tādus gadījumus kā KD iestudējumus un jauniešu izrādes,
latviešu teātris Brisbēnā tagad visu laiku pastāv ar DV Drāmas
nosaukumu. Ģeografisku apsvērumu dēļ parasti darbojas divas
kopas — lindumieši režisora J. Zoltes vadībā un brisbēnieši ar
režisoru A. Ozolu. Teātris devis nodaļai zināmu materiālu guvu321

mu, taču nozīmībā svarīgāka ir kalpošana vietējai teātŗa publikai.
Izrāžu apmeklētāju kopskaits sniedzas tūkstošos, un allaž dzirdētas
cildinātājas atsauksmes. Pie tā lieli nopelni arī abiem dekorātoriem
— E. Strautmanim un arch. E. Kramam.
Viena gada darbības periodam V. Janovu 1955. g. sākumā no
mainīja Z. Draviņš. Tas bija labs saimniekošanas gads. Daudz
sarīkojumu, visi labi izdevušies, ievērojams biedru skaita pieau
gums, atlikums kasē un bankā.
Kopš 1956. g. nodaļu vada arch. J. Rubis. Arī citi valdes lo
cekļi iegājuši ilggadējo katēgorijā: saimniecību kārto kasieris un
grāmatvedis P. Sprincis, ar rakstu darbiem noņemas sekretārs I.
Bērzkalns un vairāku gadu izdiena arī arch. A. Kamolam un A.
Maskalānam. Nodaļā pašreiz ir 104 biedri. Lielākā daļa dzīvo
Brisbēnā, bet vairāk nekā ducis izkliedēti simtiem un pat tūksto
šiem jūdžu tālumā. Dažiem vistālākajiem darba vietas ir Jaungvi
nejā. Tālīnie vanagi parasti visās lietās ir apzinīgākie un atsaucīgā
kie.
Aprūpes darbā atzīmējams, ka Brisbēnas nodaļa ik gadu nosūtī
jusi uz Vāciju DV centrālajai valdei ievērojamas summas palīdzī
bai grūtdieņiem Eiropā. Palīdzība sniegta arī Brisbēnas slimību vai
vecu ievainojumu māktiem bijušiem latv. kaŗavīriem.
Nodaļa aktīvi piedalījusies visās LAA un DV kopīgās ziedoju
mu vākšanas akcijās. Jau ceturto gadu nodaļas biedri maksā ne
daudz paaugstinātu biedru maksu. Šo piemaksu valde pārsūta uz
Zviedriju DV sainīšu akcijas financēšanai. Kārtota arī sainīšu sūtī
šana nodaļas biedru piederīgajiem Latvijā.
Brisbēnas DV palīdzēja izveidot un materiāli atbalsta Kārļa
Skalbes latviešu skolu, piešķīrusi līdzekļus arī jaunatnes pulciņam,
tautas deju kopai, bērnu svētkiem, latviešu ģimnazijai Vācijā;
dots arī ungāru brīvības cīnītāju atbalstam, dažādām balvām un
godalgām.
Nodaļa atbalsta LNFS un ir tā vietējais pārstāvis. Šai sakarā
nozīmīgākās Brisbēnas bibliotēkas apgādātas ar izdevumiem The
Profits of Slavery, A. Small Nations Struggle for Freedom un Riga
To-day.
Sadarbībā ar Brisbēnas latviešu biedrību nodaļa atzīmējusi
valstssvētkus, rīkojusi koncertus, izrādījusi filmas, kārtojusi pār
jūras ciemiņu viesošanos, piedalījusies ceturto un astoto kultūras
dienu rīkošanā un financēšanā.
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No labdarības balles rīkošanas līdz kaŗavīru kapu kopšanai, no
veco strēlnieku gpdināšanas līdz gādībai par bērnu vasaras no
metnēm — DV dalība iesniedzas visur, kur latviešu sabiedrībai
vajadzība pēc apzinīga darītāja, labvēlīga devēja, uzticama sarga
un cīnītāja. To apliecina arī citu nodaļu darbības pārskati.
Kopīgas vadības veidošana
Par DV organizācijas vienotas darbības sākumu Austrālijā uz
skatāms 1949. g. 22. jūlijs, kad DV Vācijas amerikāņu joslas valde
(priekšsēdis E. Stīpnieks, sekr. A. Puķīte) ar rakstu Nr. AP/947
lūdza Tasmānijas nodaļas valdes priekšsēdi Pauli Sprinci uzņem
ties DV pilnvarotā pienākumus līdz laikam, kad varēs ievēlēt
Austrālijas DV zemes valdi.
Sākumā DV darbība Austrālijā, kā zināms, vairāk izpaudās
līdzekļu sagādē palīdzībai invalidiem Vācijā. Tā kā valūtas ierobe
žojumu dēļ naudu pārsūtīt uz ārzemēm bija gandrīz neiespējams,
visus savāktos līdzekļus, arī lielāko tiesu biedru naudas maksājumu,
izlietoja pārtikas saiņu un apģērbu piederumu sūtījumiem. Aprūpes
darbs vērsās plašumā līdz ar ik jaunas DV nodaļas nodibināšanos.
Līdz 1949. g. beigām Austrālijā jau darbojās Tasmānijas, Mel
burnas, Pertas, Northamas un Mūrbenkas nodaļa Sidnejā. Aprūpes
sistēmatizēšanai iekārtoja aprūpes kartotēku, kuŗā atzīmēja katram
nosūtīto.
1949. g. 11. decembrī iznāca DV pilnvarotā Austrālijā pirmais
apkārtraksts, kuŗā bija informācija par nodibinātajām nodaļām
un ierosinājums radīt Austrālijā DV fondu palīdzības līdzekļu
uzkrāšanai. Bija noteikta arī visām nodaļām vienāda biedru mak
sa: iestāšanās nauda 5 šiliņi, mēneša maksa — 21/2 šiliņi.
Pēc pirmā pusgada darbības P. Sprincis DV amerikāņu joslas
valdei ziņoja: „Vērojot DV darbības attīstību Austrālijā, esmu
nācis pie slēdziena, ka to centrālizēt, vismaz tuvākā laikā, nav
lietderīgi un nav arī iespējams, bet jāietur kopīga vadlīnija un
sadarbība. Varbūt pēc dažiem gadiem, kad cilvēki būs nokalpo
juši līguma laiku un nostabilizējušies pastāvīgai dzīvei, pēc centrā
lizācijas būs tieši prasība, un tad to arī varēs izdarīt.”
P. Sprincim darba apstākļu dēļ 1950. g. 5. februārī no pilnva
rotā pienākumiem atsakoties, DV amerikāņu joslas valde uzdeva
Austrālijas pagaidu zemes valdes pienākumus veikt Melburnas
nodaļas valdei, kuŗā par priekšsēdi darbojās A. Lejiņš un sekretāru
V. Runiks. 1950. g. 13. augustā DV Melburnas nodaļas valdē
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ievēlēja par priekšsēdi V. Runiku, vietn. A. Rozenbergu, sekr.
A. Bagun-Bērziņu, kas. A. Jaunkalnu un biedrz. T. Dizenbaku.
Austrālijas zemes valdes kapacitātē darbojoties, tā izvēlējās nosau
kumu „DV centrālā pagaidu valde Austrālijā”.
DV organizācijai vēršoties plašumā, 1950. g. divas nodaļas visai
rosīgi darbojās arī Rietumaustrālijā — Pertā un Northamā, kas
atrodas apm. 2900 km no Melburnas. Darbības saskaņošanai un

Arvīds Lauva
Arvīds Lauva dzimis 1899. gada 5. augustā Rīgā. Latvijas atbrīvošanas
cīņās cīnījies Kalpaka bataljona Studentu rotā leitnanta pakāpē. Viņš bija
korporācijas Tālavija loceklis un piedalījās arī Latvijas proklamēšanas aktā
1918. gada 18. novembrī. Otrā pasaules kaŗā cīnījās Latviešu leģionā.
Viņa komandētā vienība bija pēdējā, kas atstāja Rīgu 1944. gada 13. ok
tobrī. Pēc tam piedalījās Kurzemes kaujās un kaŗa beigu laikā darbojās
par tulku Lauenburgas kaŗa skolā. Kapitulāciju piedzīvooja Italijā, no
kuŗas ar trim rotām kanaku „privātizējās” un pārnāca uz Bavāriju, tā izvai
roties no sabiedroto gūsta. Tikko Vācijā sāka formēt darba vienības pie
ASV armijas, Arvīds Lauva iestājās šai dienestā un komandēja 8850. inže
nieŗu rotu Frankfurtē. Izceļoja uz Austrāliju, kur jau 1952. g. lika pamatus
DV Austrālijas valdei, būdams tās pirmais priekšsēdis.
A. Lauva bija apbalvots ar vairākām Latvijas un ārzemju goda zīmēm
un DV nozīmi zeltā. Miris 1969. g. 14. aprīlī Melburnā.
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ērtākai sakaru uzturēšanai radās doma izveidot Rietumaustrālijas
apgabala valdi. Petas un Northamas nodaļas biedru sapulcē 1951.
g. 3. februārī par Rietumaustrālijas valdes priekšsēdi ievēlēja E.
Stīpnieku, bet par locekļiem no Pertas nodaļas A. Veikertu un
O. Belti, no Northamas nodaļas V. Dravu un P. Krimeli. Jaunās
valdes uzdevums bija uzturēt sakarus ar DV centrālo valdi Vācijā
un vietējām apgabala nodaļām, aktīvizēt DV organizēšanos Rie
tumaustrālijā, iesaistīt latviešu jaunatni DV organizācijā un veici
nāt labas sadarbības izveidošanu ar pārējām latviešu organizācijām.
Tūlīt pēc Rietumaustrālijas valdes noorganizēšanās DV centrā
lā pagaidu valde Austrālijā pārdēvējās par DV Austrālijas centrālo
valdi, lietderības labā sadalot visas Austrālijas pavalstis divās
grupās. Rietumaustrālijas valdes uzdevums bija DV nodaļu orga
nizēšana un pārzināšana Rietumaustrālijā, Dienvidaustrālijā un
Ziemeļu territorijā, bet Austrumaustrālijas valdes — Tasmānijā,
Viktorijā, Jaunā Dienvidvelsā un Kvīnslendā. Abu valžu kopīgos
pasākumos nolēma lietot Austrālijas DV apvienības nosaukumu.
1951. g. 29. septembrī, pārceļoties uz dzīvi Adelaidē, Dienvid
austrālijā — no Rietumaustrālijas valdes izstājās priekšsēdis E.
Stīpnieks. Viņa pienākumus valde uzdeva A. Veikertam. Vēlāk
Pertas un Northamas nodaļas biedri par Rietumaustrālijas valdes
priekšsēdi ievēlēja A. Lindbergu, kas šai amatā darbojās līdz
1952. g. 10. maijam, kad valde darbību izbeidza.
DV Austrumaustrālijas valdē kopš 1951. g. jūlija darbojās:
priekšsēdis — A. Lauva, vietn. — T. Dizenbaks, sekr. — J. Puide,
kas. — A. Jaunkalns un biedrz. — A. Priede. A. Lauva vairākus
mēnešus nestrādāja algotu darbu, bet visu laiku veltīja DV orga
nizācijas uzdevumiem. Jaunā valde tādēļ varēja attīstīt ļoti rosīgu
darbību.
Reizē ar DV centrālās valdes izveidošanu 1951. g. novembŗa
vēlēšanās A. Lauvu izraudzīja par CV locekli no Austrālijas un
CV viņš darbojās līdz 1953. g. 1. janvārim.
Likteņa kopības apziņa, vienotības spēka izpratne un disciplīnas
atzīšana bija principi, uz kuŗu pamata kā pati par sevi saprotama
attīstījās doma par vienas centrālizētas vadības nepieciešamību
visām Austrālijas DV nodaļām un par šī kontinenta vienības iekļau
šanu visas pasaules DV kopībā. Šādas domas vadīti, otro Austrā325

lijas latviešu kultūras dienu laikā 1952. g. 26. decembrī Melburnā
pirmajā šī kontinenta DV kopsanāksmē pulcējās 17 delegātu, kas
pārstāvēja 786 vanagus no kopskaitā 971.
Šo sanāksmi atklājot, centrālās valdes loceklis A. Lauva norā
dīja, ka Austrālijas DV saliedējuši sevi stingrā vienībā un cīņas
laukos slēgtā draudzība ir labākais pamats turpmākam darbam,
kuŗā jo sevišķi izceļama latviskuma apziņa, latviskās tieksmes
pēc izglītības un vienota doma.
Lielā vienprātībā delegāti lēma: „Ieskatot par savu vienīgo
trimdas politisko mērķi brīvas un neatkarīgas Latvijas valsts atjau
nošanu, delegātu sapulce aicina DV saimi visā pasaulē saslēgties
nedalāmā vienībā un sniegt roku sadarbībai ar visiem ārpus orga
nizācijas esošajiem krietniem latviešu patriotiem, lai kopīgiem
spēkiem šo mērķi sasniegtu.”
Bez tam nolēma, ka Austrālijas DV veicinās katru darbību, kas
sekmē latviešu vienprātību un vienotību, kā arī meklēs sadarbību
ar DV organizācijai līdzīga rakstura baltiešu iestādījumiem. Vien-

DV Austrālijas vadība 1954. gadā (reizē arī DV Sidnejas nodaļas valde
un rev. kom.). Sēž no kr.: R. Vētra, E. Ģērmanis, J. Liepiņš (priekšs.),
J. Masulāns, V. Bite. Otrā rindā: A. Ābele, A. Niedra un H. Vītols.
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Jānis Liepiņš dzimis 1911. g. 6. septembrī Cirgaļu pagastā. Beidzis Rīgas
pilsētas vakara komercskolu, studējis Tautas augstskolā paidagoģiju un LU
tautsaimniecību. Strādājis Latvijas telegrafa aģentūrā un Rīgas savstarpējā
apdrošināšanas sabiedrībā. Darbojies vadītāja amatos Latvijas skautu organi
zācijā, apbalvots ar vairākiem Latvijas un ārzemju skautu organizāciju or
deņiem.
Obligāto dienestu pildījis 5. Cēsu k. p., kur beidzis instruktoru rotu.
1944. g. stājies Latviešu leģiona rindās, gūstā bijis Neuengammas, Putlosas
un Cēdelgemas nometnēs.
Cēdelgemā bija ļoti aktīvs skautu Dzintarzemes novadā, kur apzināja
vairāk nekā 600 bij. skautu, no kuŗiem izveidojās 11 skautu vienības. Pie
dalītās DV dibināšanā. Kopš 1949. g. Austrālijā, ļoti aktīvi turpinādams
darbu skautu kustībā. Bija pirmās DV nodaļas Sidnejā valdes priekšsēža
vietnieks, pēc tam trīs gadus nodaļas priekšsēdis. No 1954. — 1957. g. bija
DV priekšs. Austrālijā. Bija arī DV CV loceklis un CV jaunatnes nozares
vadītājs. Bijis LAA prezidija loceklis. Apbalvots ar DV nozīmi zeltā.

prātīgi atzina kopīgas vadības nepieciešamību un nolēma Austrā
lijas DV zemes valdes pienākumus rotācijas veidā uzticēt lielāko
nodaļu valdēm. Sākot ar 1954. gadu, šos pienākumus pārņemtu
Adelaides nodaļas valde ar priekšsēdi E. Stīpnieku.
1954. gadā Austrālijas zemes valdes pienākumus uzticēja Sid
nejas nodaļai, bet 1955. g. 2. janvārī delegātu sapulce, vadoties ar
iepriekšējo divu gadu pieredzi, nolēma, ka ievēlama atsevišķa
zemes valde un noteica, ka Austrālijas valdes priekšēdis reizē ir
arī DV CV loceklis no šī kontinenta. Austrālijas valdē līdz 1957.
g. 31. decembrim par priekšsēdi ievēlēja J. Liepiņu, vietnieku J.
Masulānu, sekretāru J. Niedru, kasieri A. Strautnieku un aprūpes
noz. vad. A. Brūveri. Noorganizētajai informācijas nozarei par
vadītāju apstiprināja A. Bagun-Bērziņu, kas darbojās līdz 1955.
g. 23. oktobrim, kad viņa vietā nāca A. Salnājs no Adelaides nod.
DV Austrālijas valdes sēdē 1955. g. 24. jūlijā par jaunatnes
referentu apstiprināja A. Lūku un vanadžu referenti V. Kalderov
sku no Adelaides nd. No 1957. g. 1. janvāŗa līdz 25. decembrim
vanadžu referente bija N. Strauta, bet 1958. g. 1. janvārī nozari
atkal pārņēma V. Kalderovska. Līdz 1957. g. beigām zemes valde
atradās Sidnejā.
Talkā nāk sievietes
Jau pirmajos DV nodaļu pārskatos bija lasāms: Nodaļā tik un
tik biedru, tai skaitā . . . vanadzes. Gadiem ejot, „tai skaitā” kļuva
arvien vairāk, un DV darbībā manāma kļuva vanadzes roka.
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Kā vanadžu darbība izvērtās par nozīmīgu faktoru Austrālijas
DV dzīvē, cik plaša un daudzpusīga šī darbība ir, par to pastāsta
vanadžu nozares vadītāja V. Kalderovska:
Latviešu sievietes zīmīgākais tikums kopš seniem laikiem ir dar
ba tikums. Darbs tad arī veido un noteic visu dzīvi. Anna Briga
dere saka: „Darbs ir kā brālis. Vēl vairāk nekā brālis. Tas tev ar
spēku pielej dzīslas, ar prieku sirdi, ar veiksmi locekļus, ar gudrību
prātu.”
Darba pilna ir latviešu sievietes dzīve arī svešumā. Protams,
strādāt bieži vien spiež vēlēšanās noturēt dzīvi zināmā līmenī vai
pat to celt uz augšu, bet savu tiesu darbs ir arī prieks un pienā
kums pret savu ģimeni, pret savu tautu. Šāda darba prieka pār
ņemtas, plašajā Austrālijas kontinentā izkaisītās vanadzes ne vien
strādā maizes darbu, bet brīvajos brīžos palīdz aprūpēt tautiešus
un nenogurdamas darbojas organizācijas izveidošanā un palīdzības
darba paplašināšanā. Ja 1949. g. dāmas vienīgi palīdzēja DV sa
rīkojumos sagatavot maizītes, tad 1959. g. viņas jau pašas saviem
spēkiem rīkoja koncertus, teātŗa izrādes, kursus un jauniešu vaka
rus, nemaz nerunājot par tik parastām lietām kā loterijām, ballēm
un bazāriem. Var droši teikt, ka DV organizācijas darbība Austrā
lijā un arī citās zemēs būtu ļoti vienpusīga un ierobežota, ja
vanadzes ar savu darbīgumu un idejām to nebūtu lielā mērā papla
šinājušas.
Austrālijā vanadzes darbojas 9 nodaļās, biedreņu skaitam pār
sniedzot 200. Īpaši spēcīgas vienības ir Adelaidē un Sidnejā,
kuŗas gan aktivitātes, gan iegūto līdzekļu ziņā tālu pārsniedz
daudzas DV nodaļas. Tā, piemēram, Adelaides vanadzes jau 7
gadus piedalījušās visos organizācijas sarīkojumos, rīkojušas pat
stāvīgus koncertus, teātŗa izrādes, lekciju ciklus, jaunatnes vaka
rus, balles, loterijas, izveidojušas sporta kopas un atgriezušas nor
mālai dzīvei tautiešus no garā vājo slimnīcām. Līdzīgu darbu,
īpašu vērību pievēršot aprūpei, dara arī sidnejietes, kuŗu kopa
gan pastāv tikai 4 gadus, bet aprūpes līdzekļu sagādes ziņā ieņem
pirmo vietu Austrālijā.
referātu vakarus un piedalās izstāžu organizēšanā un Latvijas vārda
populārizēšanā Kanberas starptautiskajā sabiedrībā.
Adelaides vanadžu kopa darbību iesāka 1952. g. septembrī un
izvērta to daudz virzienos. Kopa atbalsta krustmeitu Vācijā un
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krustdēlu Adelaidē, līdzekļi nosūtīti vispārējai aprūpei Vācijā
un palīdzībai Latvijā. Krietnu darbu, kam laikam gan nebūs
piemēra nekur citur pasaulē, veic V. Holcmane. Jau vairākus gadus
viņa rēgulāri apmeklē garā vājo slimnīcu un tur ievietotos latviešus
nedēļas nogalēs uzņem savā mājā. Slimniekiem atveseļojoties, V.
Holcmane viņus izmitina tik ilgi, kamēr sameklēts dzīvoklis un
darbs. Par pašaizliedzīgu un aktīvu darbību DV organizācijā V.
Holcmanei piešķirts atzinības raksts. Adelaides jauniešiem vana
dzes reizi mēnesī rīko Raibo vakaru, kuŗa programmu parasti aiz
pilda kā jaunieši, tā pieaugušie. Vakaru beidz ar dejām un rota
ļām. Reizi gadā rīko jauniešu koncertu. Šī darba atbildīgā darītāja
ir A. Larsena. Adelaidietēm bijusi drosme uzņemties arī tik grūtus
uzdevumus kā teātŗa izrādes un koncertus. Tijas Bangas Septiņu
vecmeitu izrādē daža laba tēlotāja bija pirmo reizi skatuvē, taču
panākumi neizpalika, un palīdzības darba kontā varēja ieskaitīt
150 mārc. Tāpat Jāzepa Vītola piemiņas koncerts deva labu atli
kumu, ko nosūtīja Annijai Vītolai. Adelaides vanadzēm ir arī
sava volejbola vienība, un kādu laiku tajā spēlēja pat divas valdes
locekles.
Visrosīgākais vanadžu darbs ir pilsētās, kur dzīvo kaut vai
pāris enerģisku darbinieču. Adelaide šai ziņā bijusi sevišķi laimīga.
Vanadžu kopas valdē darbojušās V. Holcmane, R. Baltiņa, E.
Kargāne, S. Strazda, I. Kalniņa, E. Veikerte, V. Plūme, E. Zan
dersone, L. Vagale, L. Kukura, R. Freidenfelde, Z. Lielbeitiņa un
V. Kalderovska. Kopu pašreiz vada B. Ozola, kuŗa arī apbalvota
ar atzinības rakstu.
Pie Brisbēnas DV nodaļas vanadžu sekcija nodibinājās 1957.
g. 17. martā. Vadību uzņēmās A. Lindemane, veicot arī sekcijas
izveidošanu un ievadīšanu zināmā darba ritmā. Tagad vanadžu
sekciju Brisbēnā vada V. Vaivariņa. Vanadžu veikums neizpaužas
skaitļos, bet viņas allaž bijušas neatsveŗamas talcinieces vai visā
nodaļas aktīvitātē. Gādība par omulīgu mājīgumu, cienastiem un
pušķojumu dažādos sarīkojumos jau kļuvusi it kā par pašsaprota
mu vanadžu tiesu, taču viņu nozīme augstu vērtējama arī aprūpes
darbā, jaunatnes lietu kārtošanā un ziedojumu vākšanā. A. Linde
mane par rosīgu darbību saņēmusi atzinības rakstu.
Austrālijas galvaspilsētas Kanberas mazo vanadžu grupu vada
S. Sapiete. Arī tur vanadzes ne vien veic aprūpes darbu, bet rīko
referātu vakarus un piedalās izstāžu organizēšanā un Latvijas vārda
populārizēšanā Kanberas starptautiskajā sabiedrībā.
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Ņūkāsles vanadzes darbību iesāka jau 1952. gadā. Viņas veic
visu sarīkojumu saimniecisko darbu izkārtošanu, un loterijās izlo
zējamie priekšmeti ir vanadžu pašu gatavoti vai sagādāti. Reizi
gadā Ņūkāsles vanadzes rīko bazāru, kas parasti dod krietnu atli
kumu. Par kopas priekšniecēm darbojušās H. Kalniņa, I. Millere,
E. Pelle, S. Cinīte un V. Aire, bet pašreiz kopu vada I. Žīgure.
Melburnā vanadzes sāka darboties jau 1949. gadā, drīz pēc
DV nodaļas nodibināšanās, sākumā ne kā vanadžu kopa, bet kā
palīdzes dažādās sabiedriskās izrīcībās. Vanadžu sekcija oficiāli
sāka darboties 1952. g. Sākuma laikā ļoti aktīva bija pirmā priekš
niece A. Runika. Kopā ar citām dāmām viņa noorganizēja palīdzī
bas sainīšu sūtīšanu uz Vāciju un daudz palīdzēja dažādos DV no
daļas sarīkojumos. Sainīšus uz Vāciju sūtīja kaŗa invalidiem un
tbc slimniekiem. Vēlāk šo darbu veica kopīgi visa vanadžu sekcija.
Līdz šim priekšnieces sekcijā bijušas A. Runika, E. Dīzenbaka, A.
Draška-Starka, M. Balandiņa, B. Grīnberga, A. Vērpele un pēdējos
divos gados — M. Bagun-Bērziņa. Melburnas vanadzes cieši sadar
bojas ar DV nodaļas valdi, bet mazā skaita dēļ nekādus patstāvīgus
pasākumus, izņemot slimnieku apmeklēšanu slimnīcās un dažādos
gadījumos ziedojumu vākšanu tautiešiem trūkumā, nav veikušas.
Varētu minēt vēl bērnu Ziemsvētku eglīti 1958. g., ko vanadzes
rīkoja kopīgi ar Melburnas latviešu Daugavas un Kr. Barona sest
dienas skolu.
Pertā vanadžu organizēšanās sākās ar DV dāmu komitejas nodi
bināšanos 1950. g. 29. oktobrī. Tās uzdevumos ietelpa piepalīdzēt
sarīkojumos un veikt aprūpes darbu. Pirmā priekšniece bija M.
Jeps-Gaddīni, bet sekretāre Z. Rozentāle. Dāmu komiteja gan dar
bojās tikai vienu gadu, bet pēc tam, savu darbību izbeidzot, lūdza
vietējo draudzi uzņemties slimnieku apmeklēšanu un citus aprūpes
pienākumus. Nākošais posms sākās 1955. g. novembrī, kad sāka
organizēties vanadžu kopa. Sekojošā gada maijā tā pieņēma darbī
bas noteikumus un ievēlēja valdi: E. Rodzi-Ķīseli (pr-ce), E.
Spangi un V. Liepu. Kopas vanadžu skaits no 9 divu mēnešu laikā
sasniedza 17. Pertas vanadžu vadītāja E. Rodze-Ķīsele pazīstama
ar savu iniciātīvu un cīņu polītiskā laukā. Bieži viņa runā austrā
liešu sanāksmēs, raksta laikrakstos un organizē pretkomūnistiskas
izstādes.
Sidnejas vanadžu kopa apveltīta ar lielu darba prieku, un tai
teicami panākumi aprūpes darbā. Kopas darbība ļoti labi noorga
nizēta, un vanadžu aktivitāte iemantojusi vietējās latviešu sabied330

rības atzinību. Reizi gadā vanadzes rīko plašu sarīkojumu, kas
parasti dod lielu atlikumu. Tā Sidnejas vanadzes uz Latviju vien
nosūtījušas 34 palīdzības saiņus. Daudzbērnu ģimenes, kaŗavīru
atraitnes un vecos ļaudis vanadzes atceras kā dažādos svētkos,
tā arī reizēs, kad kādu piemeklējis negadījums. Pēdējā laikā vana
dzes rēgulāri sanāk kopā, lai noklausītos vērtīgus referātus un pār
runās gūtu ierosinājumus turpmākam darbam. Bez tam vanadzes
dāvinājušas balvu — kausu vanagiem izcīņām šaušanas sacensībās.
Sidnejas vanadžu sekciju visu laiku vadījusi P. Sakne, saņemot
sev un kopai atzinības rakstu.
Vanadžu darbība Austrālijā notiek organizēti. Katrai kopai ir
sava valde, kuŗas priekšsēde piedalās DV nodaļas valdes sēdēs ar
balss tiesībām. Tāpat vanadžu ievēlētā pārstāve — V. Kalderovska
piedalās DV Austrālijas valdes sēdēs. Savstarpējai domu izmaiņai
vanadzes sastopas salidojumos reizi gadā, parasti tai pilsētā, kuŗā
notiek kultūras dienas.
Gadskārtējās ceļa zīmes
Lielo attālumu dēļ tikšanās dažādās pilsētās dzīvojošiem nav
viegla un prasa daudz laika. Lielāka kustība iespējama vienīgi, sā
kot ar Ziemsvētkiem līdz janvāŗa vidum, kad ir skolu brīvdienas
un lielākai strādātāju daļai piešķiŗ gadskārtējo atvaļinājumu. Šai
laikā jau no 1951. gada notiek arī Austrālijas latviešu kultūras
dienas. Tās pēc kārtas rīko četros lielākajos latviešu centros. Tā
izveidojusies it kā tāda austrāliska gadskārta — braukšana uz kul
tūras dienām, tai pašā reizē apmeklējot arī draugus un paziņas,
kā arī izkārtojot citas lietas.
Kultūras dienu laikā parasti notiek arī DV gadskārtējās delegātu
sanāksmes, kas DV darba gaitā ir kā ceļa zīmes, rādot aizgājušā
gadā padarīto un nospraužot metus turpmākajam darbam.
Otrā delegātu sanāksme notika 1953. g. decembŗa beigās Ade
laidē. Tanī varēja konstatēt, ka biedru skaits sasniedzis 1114 un
apvienoti 9 nodaļās. Plašas debates izraisīja jautājums par tādu
jaunu biedru uzņemšanu, kas nav bijuši kaŗavīri. Beidzot vienojās
par šādu lēmumu: „Visu nodaļu valdes uzaicināmas stingri ievērot
instrukciju par jaunu biedru uzņemšanu. Personas, kas nav bijušas
kaŗavīri un nav cīnījušās ieročiem rokā par Latviju, par aktīviem
biedriem uzņemamas vienīgi pēc kritiskas pieejas katrā gadījumā
un pēc svinīgā solījuma parakstīšanas.” Nelēma sūtīt rēgulāros
pabalstos palīdzības darbam Austrijā ik gada ceturksni 25 mārc.
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DV Austrālijas valde 4. delegātu sapulces laikā 1955. g. Pirmā r. no kr.:
prāv. Grosbachs, DV AV pr-dis J. Liepiņš, kongresa vad. A. Bērztīss,
Latvijas kons. pārst. O. Rozītis, LAA pr-ja pr-dis V. Dulmanis. Otrā r.:
DV AV loc. A. Brūveris, DV AV kasieris A. Strautnieks, DV AV pr-ža pa
līgs J. Masulāns un DV AV sekr. J. Niedre.

Izteica pateicību līdzšinējam Austrālijas DV pārstāvim Centrālajā
valdē A. Lauvam un par DV CV locekli vienprātīgi ievēlēja līdz
šinējo zemes valdes priekšsēdi E. Stīpnieku. Austrālijas valdes
pienākumus 1954. g. uzņēmās Sidnejas nodaļas valde, kuŗas
priekšsēdis bija J. Liepiņš. Delegāti atzina, ka zemes valdei tiesī
bas nepieciešamības gadījumā kooptēt papildu amatpersonas.
Trešais DV salidojums notika 1955. g. 2. janvārī Sidnejā. Pie
dalījās 10 delegātu, pārstāvot 1097 biedrus. Gada laikā DV nodaļu
skaits bija pavairojies uz 10, bet biedru kopskaits uz 1132. Šīs
sanāksmes vadītāju domu izteica zemes valdes priekšsēdis J. Lie
piņš: „DV nav vienkārši bēgļi, bet cīnītāji, kas meklē ceļus, kā
atbrīvot Latviju un iet kopsolī ar visiem, kam šī pati doma un
vēlēšanās. Mūsu ceļš un sirdī izjustie mērķi ir skaidri izteikti, un
mēs tiem sekosim arī turpmāk, domājot par to, ka arvien vairāk
jāiesaista jaunā paaudze, jo tā būs īstie cīnītāji, kamēr vecie tikai
pagātnes liecinieki un padoma devēji.” Sanāksmes dalībnieki vien
prātīgi atzina, ka, trimdai ieilgstot, visiem organizācijas aktīvajiem
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biedriem dodamas vienādas tiesības un sevišķi jācenšas organizā
cijā iesaistīt jauno paaudzi. Bez grozījumiem pieņēma centrālās
valdes polītiski-sabiedriskā darba vadlīnijas. Atzīstot, ka nākotnē
lielāka vērība pievēršama informācijas darbam, par šīs nozares
vadītāju izraudzīja A. Bagun-Bērziņu.
Iepriekšējā gadā Austrālijas DV bija pārsūtījuši tautiešu aprūpei
uz Vāciju 1932 mārc., uz Austriju 125 mārc., uz Franciju 20
mārc. un uz Grieķiju 5 mārc, bet aprūpei Austrālijā izdevuši 474
mārc. Kultūras pasākumu atbalstam bija izdotas 803 mārc.,
bez tam
atbalstītas
arī jaunatnes organizācijas, svēt
dienas skolas un sporta kopas. Aprūpes darba centrālizēšanai
bija panākta vienošanās ar LAA prezidiju. Delegātu sanāksme šo
vienošanos apstiprināja. Uz tās pamata noorganizētā kopējā zie
dojumu vākšanas akcija jau bija devusi 1857 mārc. Kopā ar pārē
jiem ziedojumiem pavisam bija savāktas 2450 mārc.
Šai sanāksmē nolēma, ka Austrālijas valdei jābūt patstāvīgam
iestādījumam, kas ievēlams uz 3 gadiem, lai darbības laiks saska
nētu ar centrālās valdes darba periodu, un ka zemes valdes locek
ļi nevar ieņemt amatus nodaļu valdēs. Bez tam labākas saskaņas un
informācijas dēļ apvienoja zemes valdes priekšsēža un centrālās
valdes locekļa amatus. Par jaunās Austrālijas valdes priekšsēdi
ievēlēja J. Liepiņu, vietn. J. Masulānu un valdes loc. J. Niedru,
A. Strautnieku un A. Brūveri.
Ceturtā delegātu sanāksme notika Sidnejā 1955. g. decembŗa
beigās. Sanāksmes dalībnieki varēja konstatēt, ka DV darbs vēr
sies plašumā, sazarojies dažādās nozarēs, devis krietnus panāku
mus un iemantojis lielu uzticību un atsaucību sabiedrībā. Pēc ziņo
jumu noklausīšanās delegāti atzina, ka tieši mazāko DV nodaļu
darbs kā līdzekļu sagādē, tā latviskā gara saglabāšanā dod visla
bākos panākumus. Mazajos centros pastāv cieša kopība un savstar
pēja sadarbība, kamēr lielajās pilsētās nodaļu valdēm daudz grūtāk
uzturēt kontaktu ar atsevišķiem biedriem.
Aprūpes līdzekļu vākšanas akcijā bija sasniegti labi rezultāti.
DV Austrālijas valde, tāpat kā iepriekšējā gadā, bija veikusi akci
jas technisko darbu, bet LAA prezidijs rūpējies par informāciju un
propagandu. Aizvadītā darbības gadā pabalstiem uz Vāciju bija
nosūtītas 1164 mārc., uz Austriju 125 mārc. un uz Franciju 45
mārc.
Delegāti atzina, ka, pamatojoties uz Austrālijas valdes apstipri
nātās instrukcijas informācijas noz. darbībai, katrā DV nodaļā
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izveidojama šāda nozare un izraugāms tās vadītājs. Lielāka vērība
turpmāk pievēršama arī nodaļu biedru informēšanai par vispārē
jiem notikumiem DV organizācijas dzīvē. Lai nodaļas saimi vie
notu, nepieciešams vismaz reizi pa trim mēnešiem sarīkot biedru
vakaru. Šai sanāksmē piedalījās 15 delegātu, pārstāvot 1073 bied
rus.
Piektā Austrālijas DV nodaļu delegātu kopsanāksme notika
Melburnā 1956. g. 30. decembrī un 1957. g. 1. janvārī. Piedalījās
18 delegātu, kas pārstāvēja 1162 biedrus. Pieņēma daudz lēmu
mu un ierosinājumu organizācijas turpmākai darbībai. Viens no
tiem bija, ka jāpieliek visi spēki, lai kāpinātu cīņu par Latvijas
brīvību. Katra gada beigās DV nodaļām zināma summa jāieskaita
neaizkaŗamā fondā, kas izlietojams tikai tad, kad sāksies aktīva
cīņa Latvijas atbrīvošanai. Austrālijā cīņā pret komūnismu daudz
var darīt, aktīvi darbojoties arodbiedrībās. Tālāk atzina, ka vis
maz reizi gadā jauniešiem un vecākai paaudzei būtu jāpulcējas
vienkopus, lai izmainītos domām un ierosinājumiem. Jaunatne jā
pulcina ne darbam, bet sadzīvei, un šai virzienā īstās darba darī
tājas varētu būt vanadzes. DV jāseko tagadējām latviešu kaŗavīru
gaitām un jāapsveic viņi paaugstināšanas vai apbalvošanas gadī
jumā. Nolēma izdot informācijas biļetenu ,,Daugavas Vanagi
Austrālijā”, piesūtot to visiem biedriem. Nolēma nodaļās dibināt
šaušanas sporta sekcijas. Konstatēja, ka aizvadītā gada ziedojumu
vākšanas akcijā pavisam savāktas 2760 mārc. Palīdzību tautie
šiem Eiropā un Austrālijā nolēma turpināt līdzšinējā veidā, pa
stiprinot trūkumā nonākušo apzināšanu. Padomju vergu darbu no
metnēs ieslodzīto tautiešu aprūpe turpināma, cik vien iespējams,
tāpat jāturpina un jācenšas izveidot plašāku veco, slimo un trūcīgo
aprūpi Latvijā. Nolēma, ka ar 1958. gadu DV Austrālijas valde
atradīsies Adelaidē. Uzdeva Austrālijas valdei nākotnē noorgani
zēt arī vanadžu sanāksmes.
Sestā DV delegātu kopsapulce notika 1957. g. 27. decembrī
Adelaidē. Piedalījās 15 delegātu, pārstāvot 1258 biedrus. Konsta
tēja, ka biedru skaits iepriekšējā gadā ievērojami audzis un 10 DV
nodaļās apvienots 1291 biedrs.
Aprūpes darbs iepriekšējā gadā bijis sekmīgs. 1957. g. ziedoju
mu vākšanas akcijā savāktas 3530 mārc. Pēc ziedotāju norādīju
miem ziedojumi paredzēti šādām vajadzībām: tautiešu atbalstam
dzimtenē un izsūtījumos — 1338 mārc., cīņai par Latvijas brīvību
— 372 mārc., tautiešu atbalstam Austrālijā un Eiropā — 533
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Austrālijas DV 7. delegātu sapulces dalībnieki 1958. g. 30. decembrī Sidnejā. 1. rindā no kr.: J. Immurs, V. Ķirps, A.
Krīpens, L. Kančs, E. Stīpnieks, S. Sapiete, Ā. Dukāts, E. Voitkūns, J. Masulāns. 2. rindā: A. Bilkens, T. Zutenis,
V. Aufmanis, J. Liepiņš, F. Sala, A. Vuņģis, E. Bērziņš, K. Jēgers un V. Ādminis.

mārc., kultūras pasākumiem — 183 mārc., bez norādījuma zie
dotas 1104 mārc.
Arī šai sanāksmē lielu vērību veltīja jaunatnei un tās iesaistīša
nai DV organizācijā. Nolēma griezties pie BPLA ar ierosinājumu
noskaidrot, ko reālu visas latviešu organizācijas kopā varētu darīt
jaunatnes labā. Ja noskaidrošana izvirzītu kāda konkrēta pasākuma
īstenošanu, tad DV tajā piedalītos ar iespējami lielāko darbu un
līdzekļiem.
Atzina, ka ļoti sekmīga un vispusīga bijusi vanadžu sekcijas dar
bība un vanadzes lielā mērā veicinājušas DV organizācijas aprū
pes, kultūrāli-sabiedriskā un citu darbu un panākumu labu izdo
šanos.
Jaunajā DV Austrālijas valdē ievēlēja: E. Stīpnieku — valdes
priekšsēdis, A. Baltiņu — priekšs. vietn., E. Voitkūnu un O. Jefi
movu — sekretāri, L. Kukuru — kasieris, V. Voitku — aprūpes
noz. vad., A. Salnāju — informācijas noz. vad. un A. Lūku —
jaunatnes lietu ref. Par vanadžu nozares vadītāju pirmajā vanadžu
sanāksmē ievēlēja V. Kalderovsku.
Septītajā Austrālijas DV salidojumā 1958. g. 31. decembrī Sid
nejā piedalījās 15 delegātu, kas pārstāvēja 1338 biedrus. Šo sanāk
smi ievadīja svinīga junda, kuŗā DV Austrālijas valdes priekšsēdis
maj. E. Stīpnieks ziņoja plkv. A. Krīpēnam par kaŗavīriem, kas,
aizstāvot tēvzemi Latviju, krituši brīvības cīņās un Otrā pasaules
kaŗā.
Austrālijas valdes budžetu 1959. gadam sapulce pieņēma 8420
mārc. apmērā, aprūpes darbam paredzot 7600 mārc., bet operātī
viem izdevumiem 820 mārc. Pēc Austrālijas valdes ierosinājuma
sapulce ievēlēja atsevišķu revīzijas komisiju zemes valdes darbības
revidēšanai. Līdz šim šo uzdevumu bija veikuši vietējās DV noda
ļas revidenti. Jaunajā revīzijas komisijā ievēlēja J. Neimani, V.
Mežaku un F. Svenci.
Apspriežot ierosinājumu par rakstveida lemšanu delegātu sapul
ču starplaikā, nolēma, ka Austrālijas valdes lēmumi, kuriem tā
vēlas delegātu sapulces spēku, piesūtāmi nodaļām izlemšanai ar
tādu laika atstarpi, lai līdz atbildes došanai nodaļām būtu iespē
jams sasaukt biedru sapulces. Bez tam pieņēma ierosinājumu par
darbības gada noteikšanu no 1. novembŗa līdz 31. oktobrim.
Vairums nodaļu bija jau pārgājušas uz šādu kārtību, jo tā deva
iespēju decembŗa sapulcē sniegt pilnīgu gada pārskatu. Pertas
nodaļas ierosinājumu, ka vīrieši vecāki par 65 un sievietes pāri
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60 gadiem atbrīvojami no biedru maksas, atstāja nodaļu izkārto
šanai, vadoties ar ikreizējiem apstākļiem.
Konstatēja, ka uz salidojuma dienu Austrālijā darbojās 10 DV
nodaļu ar 1391 biedru, to skaitā 191 vanadze.
Kopējā ziedojumu vākšanas akcijā 1958. gadā savāca 3591
mārc. šādām vajadzībām: palīdzībai tautiešiem dzimtenē un pa
domju izsūtījumā — 1133 mārc., aprūpei Austrālijā un Eiropā
— 643 mārc., cīņai par Latvijas atbrīvošanu — 316 mārc. un
kultūras pasākumu atbalstam — 195 mārc., bet bez norādījuma
— 1304 mārc. Palīdzībai dzimtenē un izsūtījumā kopā ar pagā
jušā gada atlikumu uz Zviedriju bija nosūtītas 1416 mārc.
Astotais Austrālijas DV salidojums notika 1959. g. 31. decem
brī Sidnejā, apvienots ar DV organizācijas 10 gadu atceri šai
kontinentā. Salidojuma ievadījumā godināja Latvijas dēlus, kas
atdevuši dzīvību par tēvzemi, to atklāja Austrālijas DV valdes
priekšs. E. Stīpnieks, uzsveŗot, ka DV 10 gadu pielikuši roku ne
tikai aprūpes uzdevumiem, bet katram darbam, kas kalpo Lat
vijai. Gaŗo apsveicēju virkni ievadīja Latvijas konsulārais pārstāvis
Austrālijā O. Rozītis, izteikdams sabiedrības apbrīnu DV organi
zācijas ilgajam un noteiktajam darbam, pasvītrodams, ka šai orga
nizācijai kūmās stāvējuši kaŗa uguns un gūsta posts. Sekoja gara
apsveicēju rinda: Studentu apvienības pārstāvis G. Bogdanovičs,
LAA prezidija priekšs. A. Dukāts, Kalpaka btl. valdes priekšs.
A. Krīpens, LKOK biedrības pārst. N. Pļavnieks, draudžu mācī
tāji J. Krauklis, P. Laiviņš un prāv. S. Gaidelis, skautu saimes
pārst. J. Liepiņš, un 9. KD rīcības komitejas sekretārs V. Ādminis.
Bija arī kupls rakstveida apsveicēju pulks: DV priekšnieks V. Ja
nums, ALAs valdes priekšs. P. Lejiņš, KLB priekšs. A. Bļodnieks,
sūtnis Dr. A. Spekke, gaidu vadītāja E. Laufere, Laika izdevējs
H. Rudzītis, skautu priekšn. A. Grigors u.d.c. Pēc apsveikumiem
E. Stīpnieks DV zelta nozīmes pasniedza vanadžu referentei V.
Kalderovskai, Adelaides DV nod. priekšs. A. Skaldem un Sidnejas
DV nod. priekšs. J. Masulānam.
Par salidojuma vadītāju ievēlēja V. Aufmani, palīgu J. Masu
lānu un sekretāriem A. Impolu un J. Liepiņu.
No zemes valdes pārskata izrietēja, ka biedru skaits darba gada
nobeigumā 31. oktobrī bijis 1269 (audzis par 26), vanadžu sekcijā
darbojas 173, jaunatnes — 42, sporta — 62, šaušanas — 52 un
drāmatiskā sekcijā — 20 dalībnieku.
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Pagājušā gada ziedojumu akcijā 10 nodaļās savāktas 3917
mārc., no kuŗām vietējām nodaļām palikušas 1246. Ziedojušas
2744 personas. 1039 mārc. ziedotas atbalstam dzimtenē un izsū
tījumā esošiem, 475 — aprūpējamiem Austrālijā, 304 — darbam
Latvijas brīvības labā, 205 — kultūras pasākumiem, bet 1892
mārc. citām vajadzībām.
Par DV CV darbu plašu pārskatu sniedza CV loceklis E. Stīp
nieks. Sanāksmē iztirzāja arī daudz organizātorisku jautājumu, kā:
ziedojumu akcijas pārkārtošanu, statūtu maiņu, vadlīnijas jaunat
nes darbam u . c . , no kuŗiem zīmīgākās bija pārrunas veco ļaužu
mītnes iegādei.
Sanāksmē piedalījās 18 nodaļu delegāti, viesu starpā bija arī
DV Ņujorkas apv. priekšs. H. Bagātais.
Vienlaicīgi ar šo sanāksmi notika arī Austrālijas vanadžu 3.
salidojums, kas bija pulcējis 22 dalībnieces. To atklāja zemes
valdes ref. V. Kalderovska, bet vadīja P. Sakne ar protokolistēm
V. Peskovu un A. Cerūzi. Atklāšanas ceremonijā bija daudz ap
sveikumu ar cildinājumiem vanadžu darbam (E. Stīpnieks: „Jums,
vanadzes, ir labā īpašība — maz runāt, daudz darīt!”). Darba
gaitā iztirzāja atziņas labākai darba sekmēšanai, noklausījās nodaļu
pārstāvju ziņojumus un lēma iet talkā ar visiem spēkiem veco
ļaužu mītnes iegādei Austrālijā, par vēlamāko vietu izraugot
Adelaidi. Sevišķi izcēla aprūpi slimajiem un citādi grūtībās nonā
kušiem tautiešiem.
Un rītdiena?
Kad jubilejas vakara dziesmas izskanēs un nāks otra gadu des
mita pirmā diena, tā, laikam, būs kā visas citas. Taču cilvēciskā
laika dalījuma dēļ vanagiem tā būs jauna darbības posma sākums.
Cilvēks, jaunā posmā ieejot, mirkli padomā par to, ko cer no nā
kotnes un ko pats grib tajā ienest.
Ivars Lindbergs
VOLCHOVAS

LEITNANTA

VĒSTULE

Esi lepna, māt, tavu dēlu raka
Divi vīri purvmalā no rīta.
Galva asinīs un sāpēs tīta,
Baltu ziedu vietā asa sēra smaka.
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Rekviēmu katjušas tam kauca,
Mīlama tām mūsu asins vieta.
Vai par velti mūsu dzīve lieta
Svešā kausā, kad mūs cīņa sauca?
Mute neskartā, kas svešos dubļos grima,
Sirds, kas bailes veikusi, nāves mierā rima,
Vai ir vienīgās, kas jēgu kaujai pāri zina?
Esi lepna, māt, kaujā tavu dēlu raka,
Lai vēl tiem, kas veltu mūsu nāvi saka,
Cauri ēnām vērtos šaura brīves taka.
Austrālijas vanagi cer, ka arī turpmāk paliks vienoti, ka spēs
darīt sākto tālāk un varbūt vēl ko vairāk. Viņi cer, ka ik gadu
ziemas saulgriežos kāda nodaļa visus aicinās — satiksimies! Viņi
cer, ka — ja kāds pāri tālumam mums veicās: ,,Kā klājas?” —
mēs varēsim atsaukt: ,,Austrālijas vanagi lido augstu!”
Rutīnas darba gadi
Pirmā delegātu sanāksme un zemes valdes pienākumu izkārto
šana iezīmēja organizēšanās perioda nobeigumu un Austrālijas
DV dzīves ieplūšanu izvēlētā gultnē. Nodaļas patstāvīgi kārto savu
iekšējo dzīvi, bet principos un darbības ārējā izpausmē pieskaņojas
zemes valdes vadlīnijām, kuŗas savukārt nosprauž ikgadējās dele
gātu sapulcēs.

1959. gada DV salidojums (decembrī) Sidnejā. Vidū E. Stīpnieks, DV
Austrālijā priekšnieks.
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1960. gads
Aprūpes darbam kopējā (LAA un DV AV) ziedojumu akcijā
1960. gadā savākts: $7294, no kā paturēts nod. $2632, DV AV
$4662. Aprūpes darbam izdots:
Latvijā un izsūtījumā
Austrijā
Vācijā
Austrālijā
Kultūrālām vajadzībām
Informācijas darbam
Kopā:
Administrātīvie līdzekļi. No nodaļu iemaksām

$2472
$ 400
$ 460
$ 440
$ 636
$ 680
$5088
$ 731

DV salidojuma dalībnieki 1960. g. 29. decembrī Melburnā. No kreisās 1.
r.: J. Masulāns, V. Ķirps, V. Aufmanis, E. Stīpnieks, V. Kalderovska un
A. Baltiņš. 2. r.: E. Bērziņš, V. Dulmanis, A. Bilkens, P. Balcers, J. Šrei
bers, V. Ādminis. 3. r.: J. Kalderovskis, J. Cīrulis, A. Blonskis un A. Za
riņš.

DV AV lielu vērību pievērsusi kopējas ziedojumu akcijas noor
ganizēšanai, lai iegūtu vairāk līdzekļu palīdzības darbam. Ziedo
jumu vākšanā lielāka aktivitāte, iesaistot ziedojumu vācējus arī
no citām organizācijām, bijusi Adelaidē un Melburnā. Citās pil340

sētās 90—100 % to veikuši tikai DV vien. Cer, ka nākošai DV AV
izdosies šo lietu labāk izkārtot.
Vākta informācija par veco ļaužu mītnes ierīkošanas iespējām.
Konkrēts un izkalkulēts priekšlikums ienācis no DV Adelaides
nodaļas. 9. DV delegātu sapulcē 29. 12. 1960. gadā Melburnā
delegāti priešlikumu izdebatēja un nolēma iepirkt apbūves gabalu
veco ļaužu mītnes vajadzībām Adelaides priekšpilsētā, Elizabetē,
no rezerves fonda līdzekļiem.

Ceturtā vanadžu salidojuma dalībnieces 1960. g. 28. dec. Melburnā.

Arī šinī sapulcē delegāti nolēma, ka advokāta I. Kavasa pār
strādātos DV Austrālijā statūtus iesniegs Austrālijas valsts iestā
dēs, lai DV organizāciju Austrālijā oficiāli reģistrētu.
Izkārtotas DV priekšnieka vēlēšanas.
Neveselības dēļ no pienākumiem valdē atteicies A. Lūks. Viņa
vietā pēdējos mēnešus darbojies J. Vilmanis. Arī A. Salnājs bija
kavēts aktīvi darboties. Viņa pienākumus valdē veica A. Baltiņš.
Biedru skaits 1358, no tiem 163 vanadzes.
Informācijas līdzekļi apsaimniekoti kopā ar LAA. Kopā ar
ASV un Kanadas DV ir radīta 1000 dol. balva pētījumiem par
komūnisma ekspansiju Eiropā. Paredzētas un ir jau piešķirtas
naudas balvas par pretkomūnistiskiem rakstiem austrāliešu presē.
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No konta līdzekļiem iegādāti latviešu dzejas tulkojums angļu valo
dā un A. Šildes „Profits of Slavery”. Šīs grāmatas valde sadalīja
bibliotēkām un austrāliešu sabiedriskiem darbiniekiem.

V. Aufmanis, DV priekšnieks
Austrālijā 1961., 1962. un 1963. gadā.

Visvaldis Aufmanis dzimis 1911. g. 16. okt. Kjachtā, Sibīrijā, kur atradās
tēva — krievu cara armijas virsnieka dienesta vieta. 1920. g. ar māti un māsu
atgriezās Latvijā. Tēvs krita 1. pasaules kaŗa laikā. 1929. g. beidzis 2. Jel
gavas valsts vidusskolu. 1930. g. kā brīvprātīgais iestājās obligātā kaŗa die
nestā Elektrotechniskā divizionā, kur palika virsdienestā. 1935. g. iestājās
Latvijas kaŗa skolā, pēc kuŗas beigšanas par pirmo dienesta vietu virsnieka
pakāpē izvēlējās 4. Valmieras k. p. 1938. g. ar Valsts Prezidenta pavēli
pārcelts uz Sakaru bataljonu. 1940. g. ar visu vienību ieskaitīts Territoriālā
korpusā un, sākoties kaŗam, piedalījies partizānu cīņās Siguldas apkārtnē.
1942. g. iestājās Latvijas universitātes būvinženieŗu fakultātē. 1944. g. pie
dalījās I Robežapsardzības pulka formēšanā, ar kuŗu kopā izgāja uz fronti.
Pēc kursu beiganas Pečoros pārskaitīts uz 15. div. prettanku dzn. kā stāba
rotas kom. un sakaru prieknieks. 1945. g. gūsta laiku pavadīja Falingbosteles nometnē un Ostfrīzlandē.
1949. g. no amerikāņu joslas izceļoja uz Austrāliju. 1952. g. biedrs-dibi
nātājs DV Džīlongas nod. Nodaļas pirmais valdes priekšsēdis. 1961.-1963. g.
DV Austrālijas valdes priekšsēdis. 1970.-1972. g. DV Austrālijas valdes
revīzijas kom. pr-sēdis, 1971.-1972. g. Latviešu apvienības Austrālijā vicepriekšsēdis.
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Daugavas Vanagi Austrālijas valdē no 1961. — 1964. gadam
Austrālijas DV delegātu 9. sapulcē 1960. g. 29. decembrī Mel
burnā ievēlēja jaunu DV AV nākošiem 3 gadiem ar sēdekli Mel
burnā: DV AV priekšsēdis — V. Aufmanis, vicepr-dis un DV CV
loceklis Austrālijā — A. Bagun-Bērziņš, sekretārs — L. Ķikuts,
kasieris — V. Eglīte, 2. sekretārs — K. Pelše, aprūpes noz. vad.
— J. Dzenis, informācijas — A. Rozenbergs un jaunatnes — K.
Raiskums. Vanadžu referente DV AV — A. Kārkliņa. Revīzijas
kom.: L. Trēziņš, J. Andersons un J. Mežaks.

1961. gads
Jaunradītās kultūrāli-sabiedriskās daļas vadību uzņemas valdes
locekļu kandidāts V. Ulms. Pēc bij. 15. divīzijas prettanku divi
ziona komandieŗa L. Trēziņa ierosinājuma no Anglijas izprasīts
min. diviziona kaujas karogs, ko bij. diviziona kaŗavīri nodeva
DV Austrālijas valdei. Nolēma, ka karogam jāatrodas pie DV AV
un tai karogs jādod glabāšanā vietējai DV nodaļai.
Noorganizētas šaušanas sacensības ar mazkalibra šautenēm ko
respondences veidā, paredzot, ka tās ilgs līdz 1963. g. beigām.
Pirmās sacensībās piedalījās 3 nodaļas ar 12 vienībām. Izstrādāts
projekts svinīgai jundai gadskārtējās delegātu sapulces laikā. No
organizēta biedru sapulce DV Kanberas nodaļā ar DV AV locekļu
piedalīšanos, kuŗas rezultātā DV Kanberas nodaļa atjaunoja dar
bību. Biedru skaits 1360, no tiem 196 vanadzes.

1962. gads
Valde darbojas iepriekšējā gada sastāvā, bet L. Ķikutu nomai
nījis E. Cekuliņš un A. Rozenbergu — R. Šenfelds.
Lai nodrošinātu nākotnē iecerētā ārējās informācijas darba
nepārtrauktu norisi, delegātu sapulcē lemts par informācijas stāba
noorganizēšanu pie DV AV, sauktu DVINFO. Par DVINFO pa
stāvīgu vadītāju apstiprināts A. Bagun-Bērziņš. Nolemts aicināt
DV priekšnieku V. Janumu viesoties Austrālijā. Biedru skaits
1348, no tiem 245 vanadzes.

1963. gads
Valde darbojās iepriekšējā gada sastāvā, bet R. Šenfeldu no
mainījis V. Rolavs. DV AV daudz laika un darba veltījusi DV
priekšnieka V. Januma viesošanās noorganizēšanai un vēlāk viņa
ieceļošanas vīzas lietā. Par spīti pūlēm sekmes vīzas iegūšanai
Austrālijas valdības iestādēs izpalikušas. Vīzas noraidīšanas iemesli
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nav zināmi, imigrācijas ministrs tos nav paskaidrojis. DV AV
ierosina vienveida tērpus DV biedriem. Biedru skaits 1305, no
tiem 234 vanadzes.
10. delegātu sapulce 1961. g. 29. dec. Adelaides latviešu namā
Tālavā, 11. — 1962. g. 29. dec. Brisbēnas latv. namā, 12. —
1963. g. 30.dec. Sidnejas latv. namā.
Aprūpes darbam kopējā ziedojumu vākšanas akcijā savākts:
Pavsam savākts Paturēts nod.
DV AV
1961. gadā
$ 5445
$2908
$ 8353
1962. gadā
$ 4964
$3278
$ 8242
1963. gadā
$ 5956
$3062
$ 9018
Kopā:
$25613
$16365
$9248
Aprūpes darbam izdots:
1961. g.

Latvijā
Austrijā
Vācijā
Austrālijā
Kopā

$1970
$ 400
$ 400
$ 90
$2860

1962. g.

1963. g.

Kopā

$2000
$ 400
$ 460
$ 100
$2960

$1600
$ 400
$ 440
$ 200
$2640

$5570
$1200
$1300
$ 390
$8460

$ 320

$ 320

Jaunatnes atbalstam:
Inf. darbam:
$ 688
LAA kultūras f.: $ 308

$1864
$ 608

$1732
$1060

$4284
$1976

Veco ļaužu
mītnei Adelaidē: $1649

$4012

$3000

$8661

Administrātīvos līdzekļus DV AV iegūst no nodaļu iemaksām
procentuāli biedru skaitam un izlieto pārvaldes vajadzībām un
maksājumiem DV CV. 1961. g. ieņemts 790, 1962. g. 881 un
1963. g. 1112dol., kopā 2783 dol.
Jaunatnes nozare. Nozares darbā nevar rādīt praktiskus panā
kumus, jo nozarei nav pašas jaunatnes. Tādas nav arī nodaļām.
Tādēļ nozares darbs vairāk izpaudies informācijas laukā. DV AV
atzinusi mūsu valodas un latviskās cīņas idejas vispār kritisko stā
vokli mūsu jaunatnē. Valdes uzdevumā nozares vadītājs šo jautā
jumu ierosināja uzņemt LAA sanāksmes darba gaitā Adelaidē.
Apzinoties jautājuma svarīgumu, DV AV vienojās, ka izlietos
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20% no visiem ziedojumiem, kas doti vispārējiem nolūkiem, jau
natnes aprūpei. Nozares vadītājs nosūtījis īpašu aicinājumu mūsu
rakstniekiem, lai tie savā jaunradē atceras arī mūsu jauno un vis
jaunāko paaudzi. Melburnas nod. ierosinātā jaunatnes rakstu darbu
sacensība par tematu „Ko es zinu par Daugavas Vanagiem”, pa
plašināta visu zemju DV mērogā. Sacensība Austrālijā beigusies.
1. godalgu saņēma 9½ g. vecā Māra Veikerte Adelaidē; 2. god
algu — 12 g. v. Lauris Jaunalksnis Ņūkāslā; 3. godalgu — 12½
g. v. Ausma Gruntē Melburnā.
Atbalstīta 1. Austrālijas latviešu jaunatnes dienu rīkošana ar
balvām un nometnes saimnieciskās puses organizēšanu. Sakarā ar
jaunatnes rakstu darbu sacensību „Ko es zinu par DV” lasīti
referāti šai jautājumā divās skolās un vienā studentu klubā.
Ārējās informācijas darbs. Polītiskās informācijas laukā orga
nizēta operācija „Zīle”, kuŗas ietvaros E. Rodze-Ķīsele apbraukā
ja ar priekšlasījumiem latviešu un angļu valodā Austrālijas lielā
kās pilsētas. Šai laikā vairākiem austrāliešu polītiskiem darbinie
kiem dāvanai pasniedza Albata grāmatu „Tomorrow sometimes
comes”, kuŗas vākā ielipināja zīmīti ar DV emblēmu un veltīju
mu: „With the Compliments of Daugavas Vanagi, Latvian Relief
Sociery, Information division”. Izsūtīti informātīva satura apkārt
raksti inf. nozares darbiniekiem un nodaļu priekšniekiem.
Ārējās inf. noz. vad. piedalījies DV rīkotos Latviešu leģiona —
Kalpaka un 18. novembŗa aktos vairākās pilsētās, kur uzrunājis
tautiešus. Notikusi sarakste ar LNFS un FLNS Zviedrijā, RSL,
CACC vadību ASV un Sidnejā, igauņu centru Zviedrijā un citām
organizācijām un persoonām.
Panākta ciešāka sadarbība ar LAA informācijas nozari. Nodaļu
rīcībā nosūtīti materiāli: RSL regulārie apskati par komūnistu
darbību Austrālijā, DV RV valdes izdotie gada ceturkšņa pārskati
par notikumiem Latvijā, FLNS rotētie Rīgas radiofona raidījumu
izvilkumi un igauņu izdotais biļetens par notikumiem Baltijas
valstīs. Iegādāts lielāks skaits grāmatu „Tomorrow sometimes
comes” un „Profits of Slavery”, kas izdalītas austrāliešu polīti
ķiem un sabiedriskiem darbiniekiem. „DV Report” 1. n-rs un 2.
n-rs, 500 eksemplāri no katra, nodoti RSL rīcībā un pa 20 nosū
tīti katrai DV nodaļai. No minētiem izdevumiem pa eksemplāram
nosūtīti Japānas bij. ministru prezidentam Kiši sakarā ar viņa
vadīto pretkomūnisma konferenci.
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Saņemta brošūra „Latvia” 2000 eksemplāros un filmas „My
Latvia” un „The Price of Freedom”, kas izmantotas lekciju ciklu
ietvaros.
Ar DV AV atbalstu 2 pēdējos gadus noorganizēta latviešu goda
konsula Melburnā pieņemšana diplomātiskā korpusa pārstāvjiem,
austrāliešu valstsvīriem un polītiskiem darbiniekiem. Šos gadīju
mus izmanto sakaru uzņemšanai un viesu iepazīstināšanai ar mūsu
problēmām.
DVINFO filmu sekcija organizējusi 2 atsevišķu programmu
filmu izrādes, kuŗās ietelp viena filma par Latviju, otra par Vāci
ju un viena par Ungāriju.
Nodibināts LAA un DV AV kopīgs ārējās inf. centrs. (ALIC).
Iekšējās informācijas nozare. Informācijas par Austrālijas DV
darbību gandrīz ik nedēļu ievietota laikrakstā Austrālijas Latvietis.
Regulāri informāciju piesūta DV Sidnejas un DV Brisbēnas noda
ļas, DV Adelaides un DV Melburnas nodaļas sūta tieši uz laikrak
stu un DVM. Atsevišķos gadījumos informācija sūtīta arī uz Lat
viju Amerikā. Divas reizes gadā izdots DV Austrālijā ar ideolo
ģiska satura rakstiem, to sūta visiem nodaļu biedriem.
Šaušanas sports. Šaušanas sportu rosīgi piekopj DV Melburnas,
Pertas un Sidnejas nodaļās. Šai sporta nozarei pēc iespējas vadība
cenšas iesaistīt jaunatni.

Jāzeps Masulāns. DV priekšnieks
Austrālijā 1964., 1965. un 1966.
gadā.
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Jāzeps Masulāns dzimis 1913. gada 27. decembrī Lielvircavas pagastā.
Beidzis Latvijas kaŗa skolu 1939. gadā, dienējis 3. Jelgavas un 2. Ventspils
k. p. Vācu okupācijas laikā darbojies pašpārvaldes dienestā. Piedalījies DV
Sidnejas nodaļas dibināšanā, bijis dažādos amatos nodaļas un zemes valdē.
No 1964. līdz 1967. g. un no 1973. gada DV priekšs. Austrālijā.
Apbalvots ar DV nozīmi zeltā.
Bijis aktīvs Austrālijas latviešu sabiedriskā dzīvē.

Daugavas Vanagu Austrālijas valde 1964.—1967. g. 28. janvārim
Austrālijas DV delegātu 12. sapulcē 1963. g. 30. dec. Sidnejā
ievēlēja nākošiem trīs gadiem jaunu DV Austrālijas valdi šādā
sastāvā: DV AV priekšsēdis un DV CV loceklis Austrālijā — J.
Masulāns, vicepr-dis un iekšējās inf. vad. V. Tauriņš, 1. sekre
tārs — J. Immurs, 2. sekretārs — J. Niedre, kasieris — J. Driba,
aprūpes noz. v. — O. Līcis, jaunatnes noz. v. — J. Ronis, grā
matvedis — R. Apelis un vanadžu noz. v. Ira Sakne. Ārējās inf.
stāba (DVINFO) vadītājs, ko ievēlēja 1962. g. 29. dec. Brisbēnā,
palika A. Bagun-Bērziņš. Revīzijas komisijā ievēlēti B. Strazdiņš,
B. Ēverts un A. Urlovskis.
Šī delegātu sapulce nolēma, ka DV AV un Latviešu Apvienības
Austrālijā (LAA) prezidija kopējās ziedojumu vākšanas sarak
stos paredzama jauna aile — jaunatnes darba atbalstam, apstipri
nāja arī DV AV un LAA prezidija vienošanos par kopēja ārējās
informācijas centra radīšanu abām organizācijām.
1964. gads
Valdes pārstāvji piedalījušies 3 nodaļu apspriedēs. Valdes prdis piedalījies DV Melburnas nodaļas 15 gadu darbības atceres
sarīkojumā, pasniedzot DV CV un DV AV piešķirtos atzinības
rakstus, kā arī apspriedēs ar vairāku nodaļu pārstāvjiem, LAA
prezidija priekšsēdi un DVINFO vadītāju.
Neizdevās noskaidrot ieceļošanas vīzas noraidīšanas iemeslus,
arī mēģinājums panākt imigrācijas ministra lēmuma atcelšanu par
vīzas noraidīšanu plkv. V. Janumam palika bez panākumiem.
Valde darbojās ievēlētajā sastāvā, bet vanadžu noz. vadītāja
Ira Sakne slimības dēļ atteicās no amata. DV AV akceptēja V.
Aufmani Austrālijas latviešu informācijas sēžu vadītāja amatā,
kuŗu izraudzījis LAA prezidijs 28. 8. 64. Biedru skaits 1377, no
tiem 250 vanadzes.
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1963. gada delegātu sapulces dalībnieki Brisbēnā. Vidū Latvijas konsulārais
pārstāvis O. Rozītis.

DV Austrālijas valde, ievēlēta uz trim gadiem 1963. gada 30. decembrī.
1. rindā no kr.: Jānis Immurs, priekšs. Jāzeps Masulāns, Ira Sakne, Volde
mārs Tauriņš, Jānis Driba; 2. r.: Jānis Ronis, Jānis Niedre, Osvalds Līcis.
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1965. gads
Darbības gada sākumā valde izraudzīja par vanadžu nozares
referenti DV AV Annu Neilandi un šaušanas sporta nozares —
Mildu Balodi. Valdes priekšsēdis un jaunatnes noz. vad. piedalī
jušies LAA prezidijas sēdēs. Valdes priekšsēdis viesojies Adelaidē
un apmeklējis veco ļaužu mītni Sidrabeni, pasniedzot dāvanu, kā
arī piedalījies DV Adelaides nodaļas valdes sēdē. Valdes locekļi
piedalījušies Sidnejas latviešu organizāciju pārstāvju sanāksmēs
un svarīgos sarīkojumos.. Biedru skaits 1367, no tiem 241 va
nadzes.
1966. gads
Valdes priekšsēdis piedalījās DV organizācijas 20 gadu darbī
bas atceres svinībās Čikāgā, ASV, kā arī DV CV, DV KV,
DV ASV un PBLA valdes sēdēs. Apmeklējis arī vairākas DV
nodaļas Kanadā un ASV, kur iepazinies ar vadītājiem DV darbi
niekiem, vērojis DV darbu citā kontinentā un ziņojis par DV
rosmi Austrālijā. Apmeklējis Brisbēnas, Melburnas un Ņūkāsles
nodaļas, kā arī piedalījies DV Austrālijas delegātu sapulcē un
LAA delegātu informācijas sanāksmē. Biedru skaits 1372, no tiem
243 vanadzes. DV nodaļu delegātu sanāksmes notika: 13. sa
nāksme 1965. g. 30. janvārī Sidnejā; 14. — 1965. g. 28. decemb
rī Melburnā, 15. — 1967. g. 28. janvārī Adelaidē. Savā laikā
valde piešķīrusi 59 atzinības rakstus.
Aprūpes darbs
Līdzekļus aprūpes darbam iegūst ik gadu: LAA un DV AV
kopējā ziedojumu vākšanas akcijā. LAA rūpējas par informāciju
un aicinājumu ziedot, bet DV AV veic techniskos sagatavošanas
darbus. DV nodaļas ar saviem biedriem, ziedojumu vācējiem izda
ra praktisko ziedojumu vākšanas darbu. Ziedojumu sarakstos ir
6 ailes: aprūpei, informācijai, kultūrai, veco ļaužu mītnei, jaunat
nei un bez sadalījuma, kuŗās ziedotāji pēc izvēles ieraksta ziedo
jumu. „Bez sadalījuma” ailē ierakstītos ziedojumus var izlietot ik
vienai no 5 ailēs norādītajām vajadzībām, ko izlemj LAA pre
zidijs un DVA valde. Valdes trīs darbības gados visvairāk ziedots
„bez sadalījuma” ailē, tad seko ziedojums aprūpei, veco ļaužu
mītnei, jaunatnei, informācijai, kultūrai. 25% no aprūpei un 50%
no „bez norādījuma” ziedotā patur nodaļas vietējām aprūpes va
jadzībām. Visa pārējā savāktā nauda tiek nosūtīta DV AV un
ieskaitīta attiecīgos kontos.
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Aprūpes darbam kopīgā ziedojumu akcijā savākts 1964. g. 8413
dol., no tā paturēts nod. 2875 dol., DV AV 5538; 1965. g. —
8359 (nod. patur. 2972 dol., DV AV 5387 dol.); 1966. g.—10335
(nod. 3708, DV AV 6627 dol.); Kopā 27107 dol. (nod. 9555,
DV AV 17552 dol.).

Aprūpes darbam izdots:
1964. g.

Latvijā
Vācijā
Austrijā
Francijā
Austrālijā
Vietnamā
Kopā

$1600
$ 400
$ 400
$ 90
—
—
$2490

1965. g.

$1400
$ 450
$ 400
—
$ 150
—
$2400

1966. g.

$1300
$ 600
$ 400
—
$ 95
$ 30
$2425

Kopā

$4300
$1450
$1200
$ 90
$ 245
$ 30
$7315

Jaunatnes pasākumu atbalstam:
Aizd. LAA skolu d.
Aizdev. tautas d. k.
Ģen. Goppera f.
Rakstu darbu sac.
Skautu jend. Austr.
NSW latv. sportam
Sporta vad. Austr.
Pertas jaun. atb.
Jaunatn. d. Sidnejā
Kopā:

$400
$260
$ 10
$ 41
—
—
—
—
—
$711

—
—
—
$ 12
$300
$900
—
—
—
$1212

LAA inf. c.-ALIC $800
„Latvian Literature” $ 60
Dažādi iesp. darbi
$127
—
Pertas inf. nozarei
—
E. Rodzei-Ķīselei
LAA prezid. Sidnejā
DV Report
—
Kopā:
$987

$200
—
$ 60
$200
—
—
—
$460

$420
—
—
—
$200
$100
$ 52
$772

$1420
$ 60
$ 187
$ 200
$ 200
$ 100
$ 52
$2219

LAA kult. fond.:
$170
Veco ļaužu mītnei
—
Sidrabene Adelaidē

$168

$604

$ 942

$1000

—

$1000

i

—

—
—
—
—
—
$480
$150
$ 12
$642

$ 400
$ 260
$ 10
$ 53
$ 300
$ 900
$ 480
$ 150
$ 12
$2565

Informācijas darbam:
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Bez kārtējās ziedojumu vākšanas akcijas 1965. g. notika divas
mazāka apmēra ziedojumu vākšanas — plkv. K. Lobes 70 gadu
atzīmēšanai savāca $222 un latviešu kaŗavīru kapu apkopšanai
Lommelē, Beļģijā, — $310.
Administrātīvos līdzekļus DV AV iegūst no nodaļu iemaksām
proporcionāli biedru skaitam un izlieto pārvaldes vajadzībām un
maksājumiem DV CV. 1964. g. ieņemts 1223. dol. 1965. g. —
1285 dol. un 1966. g. 863 dol., kopā 3371 dol.
Jaunatnes darbs. Jaunatnes nozares darbs iezīmējas it īpaši ar
jaunatnes vienību atbalstīšanu. Iespēju robežās atbalstītas skolas
un citi jaunatnes pasākumi. Latviešu jaunatnes sporta nodarbības
atbalstītas ar paprāvām summām. Ar balvu piešķiršanu veicinātas
DV CV rīkotās jaunatnes rakstu darbu sacensības. 1963. g. sacen
sību uzvarētājiem un vietu ieguvējiem M. Veikertei un A. Gruntei
piešķīra 10 dol. un žurnāla Mēs abonementu. M. Vanags saņēma
speciālu balvu — A. Rutka Latvijas ģeografiju. 1964. g. rakstu
darbu sacensībām Austrālijā valde paredzēja $150. Šai sacensībā
piedalīšanās bija vāja un Austrālijas dalībnieki godalgas neieguva.
DV AV tomēr piešķīra naudas balvu $12 M. Veikertei par cen
tību un pūlēm.
Jaunatnes nozares vadītāja ieskats bija, ka rakstu darbu temati
par grūtiem mūsu apstākļos, un tematu izvēlē būtu jāsazinās ar
latviešu trimdas skolu vadītājiem.
Nozares vadītājs piedalījās Austrālijas latviešu 4. jaunatnes
dienās Adelaidē un 5. jaunatnes dienās Melburnā, sveicot no DV
AV.
Ārējā informācija. DV Austrālijas ārējās informācijas darbu
kārtoja DVINFO Melburnā A. Bagun-Bērziņa vadībā ar infor
mācijas darbiniekiem lielākās pilsētās. Šie darbinieki uzrādīja
teicamu aktīvitāti. Tā, piemēram, P. Sakne Sidnejā noorganizēja
ļoti plašu sarīkojumu, ko atklāja DVINFO vad. A. Bagun-Bērziņš
un kuŗā piedalījās vairāki runātāji no vietējām polītiskām partijām
un pretkomūnistu organizācijām. Šis sarīkojums bija labi apmek
lēts, to kuplināja latviešu koris un tautas deju grupa. Otrs nozīmīgs
sarīkojums ar apspiesto tautu pārstāvju, vietējo politiķu un DVIN
FO vadītāja piedalīšanos tika rīkots kā pretakcija Sidnejas komū
nistu rīkotajam „miera” kongresam.
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Ar atzīstamu veiksmi ārējās informācijas laukā darbojās E.
Rodze-Ķīsele Pertā. Viņa arī piedalījās Āzijas tautu pretkomū
nisma līgas (APACL) kongresā Melburnā.
Padomju Savienības sūtniecības Kanberā sāktā un Melburnā
turpinātā melu literātūras izplatīšana un naida propaganda presē
pret Daugavas Vanagiem tika sekmīgi atvairīta. Visiem federālā
parlamenta locekļiem piesūtīja brošūru „Latvia” un dažiem arī
A. Bērziņa grāmatu ,,Unpunished Crime” ar toreizējā ALIC va
dītāja V. Eglītes pavadvēstuli, viņš sniedza arī interviju televīzijā
par nepamatotiem uzbrukumiem latviešu saimei Austrālijā.
1965. gadā Sidnejā rīkota apspiesto tautu nedēļa DV Sidnejas
nod. ārējās inf. darbinieku ierosmē. Kā runātāji piedalījās promi
nenti federālās un pavalsts valdību pārstāvji un arī mūsu aktīvā in
formācijas darbiniece E. Rodze-Ķīsele. Šāda veida apspiesto
tautu nedēļas sarīkojums notika pirmo reizi Austrālijā un prasīja
no visiem darba darītājiem daudz pūļu, bet jāuzskata par izdevušos.
1966. g. apspiesto tautu nedēļas rīcības komitejā piedalījās
DV Sidnejas nod. ārējās inf. noz. darbinieki P. Sakne, M. Balode,
V. Kanče, G. Bogdanovičs. Šis sarīkojums atbalsojās arī Austrā
lijas federālajā parlamentā, kuŗā valdības pārstāvji atkārtoti aplie
cināja, ka neatzīst Baltijas valstu inkorporāciju Padomju Savienībā.
DV Sidnejas nod. ārējās inf. nozare izgatavoja skrejlapas angļu
valodā izdalīšanai Āzijas tautu delegātiem pretkomūnisma kon
gresā Dienvidkorejā.
DVINFO filmu sekcija izrādīja vairākas polītiska satura un
kultūras filmas latviešu skolās, jaunatnes sanāksmēs, austrāliešu
atvaļināto kaŗavīru biedrībās un liberāļu jaunatnes konferencēs.
Iekšējā informācija. Iekšējās inf. nozare vākusi un sniegusi ziņas
par nodaļu dzīvi un DV AV darbu ievietošanai DVM, grāmatai
DV 20 gados, DV kalendāram un vietējam laikrakstam. Divas
reizes gadā izdots „DV Austrālijā” 1300 eksemplāros, ko nodaļu
valdes piesūtīja visiem biedriem. Šai izdevumā ievietoti ideoloģiska
satura raksti biedru stājas un ticības stiprināšanai. Sekots citu
zemju vanagu saimes dzīvei un pašu nodaļu darbam pēc saņem
tajiem protokoliem un apkārtrakstiem.
Šaušanas sports: Ļoti rosīgi šaušanas sportu piekopj Melburnas,
Pertas un Sidnejas vanagi un vanadzes kā arī jaunieši. Bez vietē
jām sacensībām pašu un citu klubu starpā reizi gadā rīkotas DV
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Austrālijas šaušanas sporta meistarsacīkstes. Tām 1965. gadā DV
AV piešķīra 2 ceļojošās balvas vienību sacensībām strēlnieku un
jauniešu klasēs.
Ar labiem panākumiem Austrālijas vanagi un vanadzes piedalās
DV globālās šaušanas sporta sacensībās, 1964. gadā iegūstot 16
un 1965. gadā 15 balvas.

Voldemārs Māliņš,
DV priekšnieks Austrālijā
1967. 1968. un 1969. gadā.
Voldemārs Māliņš dzimis 1914. g. 25. sept. Madonas apriņķa Vestienas
pagasta Celmos. Skolojies Vējavas pagasta skolā, Zilupes valsts pamatskolā,
Silenes valsts pamatskolā, Daugavpils skolotāju institūtā un beidzis Jelgavas
lauksaimniecības vidusskolu.
Obligāto dienestu pavadījis 7. Siguldas kājnieku pulkā. Beidzis instruktoru
rotu Alūksnē un virsnieka vietnieka kursus Rīgā. 1936. gada rudenī iestājies
Latvijas kaŗa skolā, ko beidzis 1938. g. rudenī. Dienējis 12. Bauskas kāj
nieku pulkā un Sapieru pulkā. 1939. g. rudenī iestājies Latvijas armijas avi
ācijas skolā. Boļševiku okupācijas laikā dienējis 227. strēlnieku pulkā Valkā.
Vācu okupācijas laikā dienējis 16. un 18. k. dien. btl. un pēc izveseļošanās
no ievainojuma Holmas kaujas laukā iestājies vācu armijas gaisa spēkos un
dienējis 12. naktskauju grupā Liepājā, Gulbenē, Rīgā un Tukumā.
Tagad dzīvo Adelaidē un vada savu uzņēmum.
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DV Austrālijas valde no 1967. g. 29. 1. — 1970. g. 24. janv.
Austrālijas DV delegātu 15. sapulcē 28. 1. 1967. gadā Adelaidē
ievēlēja jaunu DV Austrālijas valdi 3 gadiem ar sēdekli Adelaidē
šādā sastāvā:
DV AV priekšsēdis un DV CV loc. Austrālijā — V. Māliņš;
vicepriekšs. — A. Baltiņš; sekr. — O. Jefimovs; kas., — L. Ku
kurs; aprūpes noz. vad. — V. Voitkus, vanadžu referente — I.
Dance; revīzijas komisijā: E. Stīpnieks, E. Kārkliņš, J. Meiers.
Šai sapulcē ar rakstveida ziņojumu par DVINFO darbību tā
vadītājs A. Bagun-Bērziņš lūdza atbrīvot no amata un minēja kan
didātus, kas varētu stāties viņa vietā. E. Stīpnieks norādīja, ka
Austrālijas latviešu informācijas centram jābūt kopējam.
1967. gads. Pirmajā jaunievēlētās valdes sēdē no tās izstājās
A. Baltiņš. Izdarot papildu vēlēšanas sarakstes veidā, valdes darbā
iesaistīti B. Andersons — vicepriekšsēdis un iekšējās informācijas
noz. vad.; K. Lakstīgala — 2. sekretārs; I. Ozols — jaunatnes
noz. vad.; M. Bumbieris — kultūras noz. vad.
Valde šai darbības gadā izdevusi 4 apkārtrakstus un 2 biļetenus
DV Austrālijā, izkārtojusi DV priekšnieka pirmā vietnieka
V. Hāznera viesošanos Austrālijā, sagatavojusi projektu statūtu
papildinājumiem un labojumiem, kā arī sagatavojusi DV Austrā
lijas goda tiesas darbības projektu. Piešķīrusi 23 atzinības rakstus.
Valdes priekšsēdis ārpus Adelaides apmeklējis 2 reizes DV Mel
burnas nodaļu un reizi Sidnejas nod. Biedru skaits 1360, no tiem
231 vanadze.
1968. gads. Valde darbojās iepriekšējā gada sastāvā. Izkārtojusi
mākslinieces Antoninas Vaivodes koncertu turneju Austrālijā,
mantu loteriju par labu veco ļaužu mītnei Sidrabene un līdzekļu
vākšanas akciju „Dālderis DV mērķu īstenošanai”. Aicinājusi
visas nodaļas iegādāties īpašumus vai krāt līdzekļus to iegādei.
Aicinājusi apzināt latviešu kaŗavīrus Austrālijas armijā, flotē un
aviācijā, 2. pasaules kaŗa dalībniekus, kas apbalvoti ar goda
zīmēm. Mudinājusi apbalvot raženās latviešu ģimenes par latvisko
stāju svešumā.
Iegādājusies un turpmāk lietos savos salidojumos visu zemju
karogus, kurās darbojas DV organizācija. Izdevusi 7 apkārtrakstus,
2 biļetenus DV Austrālijā, piešķīrusi 14 atzinības rakstus. Valdes
354

DV Austrālijas valde no 1967. līdz 1970. gadam. Sēž no kr.: māc. V. Voitkus
(aprūpes noz. vad), I. Dance (vanadžu priekšniece), V. Māliņš (DV priekš
sēdis Austrālijā), K. Lakstīgala (valdes loc.); stāv: M. Bumbieris (kult. noz.
vad.), O. Jefimovs (sekr.), L. Kukurs (kasieris) un B. Andersons (priekšs.
vietn.).

priekšsēdis ārpus Adelaides apmeklējis DV Balaratas un DV Mel
burnas nodaļas. Mēģinājumi uzturēt DV Kanberas nodaļas dar
bību nav sekmējušies. Tā ar septembŗa rakstu paziņoja savas dar
bības izbeigšanu un lūdza biedrus pievienoties citām nodaļām.
Biedru skaits 1346, no tiem 248 vanadzes.
1969. gads. Valde darbojās iepriekšējā gada sastāvā. Izkārto
jusi plkv. A. Plensnera viesošanos Austrālijā. Sakarā ar latviešu
kaŗavīru 50 gadu atceri izsludinājusi jaunatnes rakstu darbu un
kaŗa stāstu sacensības. Izdevusi un izplatījusi latviešu kaŗavīra
50 gadu piemiņas markas visā brīvajā pasaulē pēc māksi. A. Ozo
liņa zīmējuma. Ar līdzekļiem atbalstījusi Raiņa un Aspazijas pie
minekļa celšanu Šveicē, Nacionālā fonda Zviedrijā un BATUN
ASV darbību. Atzinības rakstus piešķīrusi 20 gadījumos. Valdes
priekšsēdis ārpus Adelaides apmeklējis DV Sidnejas, DV Melbur
nas un DV Pertas nodaļas. Biedru skaits 1370, no tiem 276 va
nadzes.
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DV nodaļu delegātu sanāksmes notika: 16. sanāksme — 1967.
g. 30. dec. Adelaidē; 17. — 1968. g. 30. dec. Sidnejā; 18. —
1970. g. 24. janv. DV Melburnas nod. Vanagos.

DV Austrālijas nodaļu pilnvarotie 1969. gada salidojumā. Pirmā rindā no
kr.: L. Kļaviņš (Adelaide), J. Masulāns (Sidneja), DV priekšs. Austrālijā V.
Rolavs, A. Kenne (Melburna), A. Žēlastība (Brisbena); otrā rindā: J. Plūcis
(Perta), R. Hartmanis (Balarata), V. Leitmanis (Džīlonga).
Valentīns Rolavs

Aprūpes darbam kopējā (LAA un DV AV) ziedojumu akcijā
savākts 1967. g. 8891 dol., no kā paturēts nod. 3203 dol., DV
AV 5688 dol.; 1968. g. 9403 dol. (nod. 3470 dol., DV AV 5933
dol.); 1969. g. 8556 dol. (nod. 3244. dol., DV AV 5312 dol.);
kopā 26850 dol. (nod. 9917 dol., DV AV 16933 dol.).
Aprūpes darbam izdots:
1967. g.
Latvijā
$1055
—
Vācijā
Austrijā
$ 400
Austrālijā
$ 250
Kopā:

$1705

1968. g.
$1028
$ 900
$ 400
—

1969. g.
$1400
$ 450
$ 400
$ 100

Kopā
$3483
$1350
$1200
$ 350

$2328

$2350

$6383

Jaunatnes atbalstam izdots:
LAA skolu daļai $600
$ 30
Sporta vajadzīb.
LAA jaunatn. kurs. $ 50
Nometnei Kursa
$200
—
Sacens. un balvām
Straumēniem Sidnejā —
Skautiem un gaidām —
Minsteres ģimn.
—

—
$100
—
—
$ 80
$200
—
$100

$1000
$ 280
$ 550
$ 200
$ 200
$ 200
$ 231
$ 100

$480

$ 400
$ 150
$ 500
—
$ 120
—
$ 231
—
$1401

200

$ 250

$ 100

$ 550

100
80
120
196
—
—

$ 100
—
$ 389
—
$ 326
$ 400

$
$
$
$
$
$

$ 696

$1465

$ 100
$ 388
$ 317
—
$ 355
—
$1260

LAA kult. fond.:
—
Veco ļaužu mītn.
Sidrabene
$2662

$ 800

$1600

$2400

—

$2091

$4753

Kopā:

$800

$2761

Informācijas darbam:
Radior. Vācijā
$
Konsulārpārstāv.
Austrālijā
$
Atsevišķ. centros $
Grāmatas bibliot. $
Iespiedumd.
$
Inform. mater.
Baltiešu san.
Kopā:

300
468
826
196
681
400

$3421

Administratīvie līdzekļi no nodaļu iemaksām proporcionāli bied
ru skaitam, ieņemts: 1967. g. 1140 dol., 1968. g. 800 dol. un
1969. g. 1160 dol., kopā 3100 dol. Šie līdzekļi izlietoti pa lielākai
daļais pārvaldes vajadzībām un maksājumiem DV CV.
Jaunatnes darbs: Iespējamiem līdzekļiem atbalstīts pastāvošo
jaunatnes organizāciju darbs. Izstrādāti Austrālijas mēroga jaunat
nes rakstu darbu sacensības noteikumi. Izsludināta DV CV rakstu
darbu sacensība vietējai jaunatnei. Tā notika klases darbu veidā,
sestdienas skolu skolotāju atbalstā. Jaunākajā grupā bija 19, vecā
kajā 2 dalībnieki. Iesniegto darbu caurmēra kvalitāte bija augsta,
sevišķi jaunākajā grupā. Jaunatnes noz. vad. aktīvi piedalījies 6.
Austrālijas latviešu jaunatnes dienās. V. Hāznera viesošanās laikā
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kopā ar skautu un gaidu organizāciju rīkota jaunatnes vadītāju
sanāksme. Viņa ierosmē notika arī vietējā šaušanas sporta kluba
atjaunošana un jaunu statūtu izstrādāšana.
Iekšējās informācijas nozare: Sniegusi ziņas par DV darbu laik
rakstam Austrālijas Latvietis un DVM. Divas reizes gadā izdots
biļetens DV Austrālijā ar ideoloģisku saturu un rakstiem par
nodaļu darbību. Katrs izdevums izgatavots 1300 eksemplāros
(1968. g. — 1475 eks.) un sūtīts nodaļu valdēm izdalīšanai bied
riem, kā arī DV CV, visām zemju valdēm, visu zemju informāci
jas nozaŗu vadītājiem un DVM. Sakopoti visi pieejamie materiāli
un foto uzņēmumi DV AV albumam.
DV Adelaides un DV Pertas nodaļas abonē DVM ikvienam
nodaļas biedram. Ieteikts to darīt arī citām nodaļām. Laikraksts
Austrālijas Latvietis pa gaisa pastu piesūtīts DVM redakcijai un
DVF Anglijā priekšsēdim. Dažas nodaļas uzņēmušas sakarus ar
RSL (Atvaļināto kaŗavīru līgu). DV AV ieteica pēc iespējas to
darīt arī citām nodaļām.
Šaušanas sports: Sekmīgi šaušanas sportam nododas DV Melbur
nas, Pertas un Sidnejas nodaļās. Šai sportā izdevies iesaistīt arī jau
niešus, kas tam nododas ar lielu interesi un ar labām sekmēm pie
dalījušies daudzās sacensībās. 1969. gadā DV globālās šaušanas
sacensībās no Austrālijas piedalījās 47 šāvēji. Jaunatnes klasē
(no 15—18) 1. vietu izcīnīja K. Ronis no Sidnejas. Vienību sacen
sībās 2. vietu ieguva DV Melburnas nodaļas un 3. vietu DV Per
tas nodaļas vienība.
Ārējā informācija: LAA informācijas daļa, sadarbojoties ar DV
ārējās informācijas nozari, veido Austrālijas latviešu informācijas
centru (ALIC). 1967. gadā ALIC vadību uzņēmās LAA infor
mācijas d. vad. A. Baltiņš, izraugot piemērotus darbiniekus lielā
kās latviešu apmetnes vietās.
Par informācijas centra darbību 1967. — 1969. g. A. Baltiņš
raksta:
Austrāliešu sabiedrības informēšanai par Latvijas likteni un
komūnisma briesmām izmantotas brošūras, raksti laikrakstos un
iespēju robežās arī speciāli radio un televīzijas raidījumi. Dziļākas
intereses radīšanai dāvinātas piemērotas grāmatas. Par jubilejas
fonda līdzekļiem iegādāti 20 eksemplāri „Latvia, Country and
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People”, kas sūtīta Āzijas galveno universitāšu bibliotēkām. 30
Austrālijas nozīmīgākām bibliotēkām piesūtīti IC ieteikto grāmatu
saraksti. Novērojumi rāda, ka liela daļa mūsu ieteikto grāmatu
arī nopirkta. Jāpieņem, ka pavalstu galvenās bibliotēkas iegādātos
visas mūsu ieteiktās grāmatas, ja vien vietējie lasītāji vēl neiegādā
tās grāmatas palaikam pieprasītu. Nav šaubu, ka šo problēmu
vietējās organizācijas var viegli atrisināt. Lielākā skaitā piemērotas
grāmatas dāvinātas federālās un lielāko laikrakstu referenču biblio
tēkām. Latvijas liktenis neapšaubāmi izšķirsies Eiropā, un tur par
Baltijas valstīm arī, dabiski, ir vislielākā interese. Tomēr daudza
jās Eiropas lielākajās bibliotēkās tikpat kā nav jaunu grāmatu par
Baltijas valstīm un tautām. Lielā skaitā tur gan atrodami padomju
izdevumi. Šāda stāvokļa sekas ir pašsaprotamas. Diemžēl, Eiropas
latviešu organizācijām nav līdzekļu, un mums arī neizdevās šai
jautājumā panākt sadarbību ar Eiropas centrālajām latviešu orga
nizācijām. Tādēļ par šīs problēmas risināšanu būtu jādomā arī
nākotnē, šoreiz varbūt talkā aicinot BPLA.
Katras pavalsts valsts raidītājam par jubilejas fonda līdzekļiem
dāvinātas, mūzikas nozares rūpīgi izraudzītas, 8 latviešu mūzikas
skaņu plates. Ir vietas, kur tās tiek atskaņotas vai ik nedēļu.
Ar līdzekļiem un informācijas materiāliem apgādāta DV dele
gāte Pasaules pretkomūnistu līgas konferencēm E. Rodze. IC pie
dalījās arī aizjūras viesu E. Andersona, V. Hāznera un A. Plensne
ra ceļojumu izkārtošanā. Sevišķi atzīmējamas prof. E. Andersona
IC ierosmē rīkotās lekcijas par Latvijas vēsturi Adelaides, Kanberas
un Melburnas universitātēs. Ar piemērotu informāciju apgādāti
arī austrālieši arodbiedrību delegāti pirms to ceļojuma uz Latviju.
Kontakti nodibināti ar latviešiem — viesiem no dzimtenes. Sakarā
ar IC ieteikumu BPLA Latvijas 50 gadu jubilejas medaļu Austrālijā pasniedza ABP un Igauņu organizāciju apvienību priekšsēdim
M. Hennostem. Austrālijas lietuviešu kopības priekšsēdim S. Na
rušiem. Latviias goda konsulam Melburnā R. G. Makkomasam,
federālās valdības loceklim V. Ventvortam. immigrācijas plānoša
nas padomes priekšsēdim senātoram G. Davidsonam un demokrā
tiskās strādnieku partijas vad. vietn. senātoram F. Makmanusam.
Pagājušos trīs gados informācijas centrā A. Baltiņa vadībā dar
bojās I. Dance. V. Frickauss. L. Kļaviņš un E. Zaļums. IC pār
stāvis Sidnejā G. Bogdanovičs. Informāciias darbā vajadzības
gadījumā piedalījās arī LAA vice-priekšsēži un pārstāvji.
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Valentīns Rolavs
Valentīns Rolavs dzimis 1923. g. 19. janvārī Liepājā. Pēc valsts technikuma
beigšanas 1943. g. bijis darba dienestā Vācijā, bet 1944. g. janvārī ieskaitīts
Latviešu leģiona 15. div. papildu prettanku bat. ar novietņu un apmācību
vietām Jelgavā, Rundālē un Vecsaulē. 1944. g. martā nosūtīts uz instruktora
skolu Lauenburgā, Vācijā, bet tā paša gada jūlijā — uz virsnieku skolu Be
nešavā, Čechoslovakijā. Decembrī komandēts uz Berentu, kur iedalīts sar
džu rotā, un 1945. g. janvārī ar vācu divīziju izsūtīts uz fronti Austrum
vācijā. 28. febr. ievainots un nokļuvis Dancigā, bet vēlāk aizvests uz Kopen
hagenu. Pēc kapitulācijas vēl ilgāku laiku ārstējies vairākās dāņu slimnīcās.
Vācijā atbraucis 1947. g. rudenī un piedalījies DV Memingenas nodaļas
dibināšanā, būdams valdes sekretārs un nodaļas priekšnieks.
Kopš 1949. g. septembŗa dzīvo Austrālijā. Bijis ilggadējs DV Melbur
nas nodaļas valdes un revīzijas komisijas loceklis. 1962.-1963. g. DV Austrā
lijas valdes loceklis. 1966.-1969. g. DV Melburnas nodaļas priekšs. 1970.1972. g. DV Austrālijas valdes priekšs. un DV CV loceklis.
Apbalvots ar DV Austrālijas valdes atzinības rakstu, DV CV atzinības
rakstu un DV nozīmi zeltā.
Ārpus DV organizācijas bijis Latviešu Virsnieku Apvienības Melburnas
kopas līdzdibinātājs un valdes loceklis, bet kopas valdes priekšsēdis 1973. g.
1965.-1966. g. Melburnas Latviešu Organizāciju Apvienības valdes priekšs.
un Latviešu Apvienības Austrālijā vicepriekšsēdis Melburnā. 1973.-1974. g.
Baltiešu Padomes Austrālijā vicepriekšsēdis. Kopš 1973. g. ir Latviešu Ap
vienības Austrālijā un Jaunzēlandē vicepriekšsēdis Viktorijā kā arī Melbur
nas Latviešu Organizāciju Apvienības valdes priekšsēdis. 1973. g. oktobrī
kļuva Latviešu pensionāru dzīvokļu un aprūpes nama Melburnā padomes
priekšsēdis. Reprezentē latviešus Apspiesto tautu komitejā Viktorijā.
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DV Austrālijas valde no 1970. g. 24. janv.—1972. g. 28. dec.
DV delegātu 18. sapulcē 24. 1. 70. g. DV Melburnas nod. lauku
īpašumā Vanagos ievēlēja jaunu DV Austrālijas valdi trīs gadiem
ar sēdekli Melburnā šādā sastāvā:
DV AV priekšs. un DV CV loc. Austrālijā — V. Rolavs, vice
priekšs. un kasieris — A. Bagun-Bērziņš, sekretārs — J. Bērziņš,
2. sekr. — A. Vanags, iekš. inf. noz. v. — E. Cekuliņš, jaunatnes
lietu vad. — Z. Leitis, kultūras d. v. — M. Krusts, aprūpes noz.
vad. — J. Kaņeps, Austrālijas vanadžu vadītāja — M. Bagun
Bērziņa. Revīzijas komisijā: A. Veide, J. Dzenis, V. Aufmanis.
1970. gads. Par Austrālijas latviešu informācijas centra (AL
) un DV AV informācijas vadītāju valde pirmajā sēdē apstipri
nāja A. Auziņu Adelaidē ar tiesībām kooptēt darbiniekus un vē
lākā sēdē E. Rodzi Sidnejā par DV Austrālijā referenti pretko
mūnisma un krievu imperiālisma jautājumos. Ievērojot viņas plašo
pazīšanos un lielo pieredzi, valde pilnvaroja E. Rodzi pārstāvēt
DV AV visās pretkomūnistiskās organizācijās un piedalīties to ak
tīvitātē, kā arī akceptē, sedzot gada maksu, viņas piedalīšanos
centrālās Austrumeiropas federācijā.

Austrālijas DV 18. salidojums notika 1970. g. 24. janvārī DV Melburnas
īpašumā Vanagi. Uzņēmumā salidojuma dalībnieku kopskats.
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Valde šai darbības gadā izdevusi 6 apkārtrakstus un izsūtījusi
tos amatpersonām. Piešķīrusi 12 DV AV atzinības rakstus. DV
AV pr-dis ārpus Melburnas apmeklējis Balaratas un Džīlongas
nodaļas. Biedru skaits 1388, no tiem 294 vanadzes.
1977. gads. Valdē iekšējās inf. noz. vad. E. Cekuliņu nomainījis
A. Blonskis, bet kultūras noz. vad. M. Krustu — E. Kārkliņš.
Pārējie valdes locekļi kā iepriekšējā gadā. Valde izdevusi 6 apkārt
rakstus un gada darbības pārskatu, kas piesūtīti DV amata per
sonām.
Valdes pr-dis vadījis Austrālijas DV delegāciju DV 2. globālās
dienās no 26. jūnija līdz 4. jūlijam Toronto, Kanādā, kur pasnie
dzis DV CV Austrālijas vanagu velti—Latviešu leģiona standartu
sakarā ar organizācijas 25 gadu darbības atceri. Delegācijā bija
6 vanagi un 2 vanadzes. Valdes priekšsēdis ārpus Melburnas ap
meklējis Adelaides, Balaratas, Brisbēnas un Džīlongas nodaļas, kur
lasījis referātus, teicis runas vai apsveikumus. Darbības gadā valde
piešķīrusi 12 atzinības rakstus. Biedru skaits 1392, no tiem 291
vanadze.
1972. gads. Valde darbojusies iepriekšējā gada sastāvā. Izdevusi
un izsūtījusi 6 apkārtrakstus vai cita veida ziņojumus un informā
ciju, kā arī gada darbības un finanču pārskatus. Valdes pr-dis
ārpus Melburnas apmeklējis Džīlongas un Sidnejas nodaļas. Pie
šķirti 44 atzinības raksti. Noorganizēta loterija Nacionālās dar
bības fonda atbalstam, kas nodibināts pie DV AV. Ložu pārdo
šanā piedalījās visas DV nodaļas Austrālijā, bet laimestus sazie
doja Melburnas latviešu gleznotāji un daiļamatnieki. Loterijas
atlikums bija 500 dol., lielākā daļa izlietota organizētās latviešu
jaunatnes atbalstam. Biedru skaits 1398, no tiem 291 vanadze.
DV nodaļu delegātu sanāksmes notika: 19. sanāksme — 1970.
g. 31. decembrī Brisbēnā; 20. sanāksme— 1971. g. 28. janvārī
DV Melburnas nod. Vanagos; 21. — 1972. g. 29. decembrī
Adelaidē.
Aprūpes darbam LAA un DV AV ziedojumu akcijā savākts:
1971. g. 8938 dol., no kā paturēts nod. 3378 dol., D V A V 5560
dol.; 1971. g. 11.127 dol. (nod. 4027, DV AV 7100 dol.), kopā
20.065 dol (nod. 7405, D V A V 12.660 dol.).1972. g. minētā
ziedojumu akcija tika pārveidota no ziedotāju apmeklēšanas mā
jās uz ziedojumu piesūtīšanu vietējai DV nodaļai, Latviešu Bied
rībai, ziedojumu vākšanas komitejai un šai gadā paredzētajam
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īpašam mērķim — veco ļaužu mītnes fondam. No iesūtītām
summām 45 % palika vietējo organizāciju rīcībā, pārējais bija jā
iemaksā kopējā kasē. Pavisam šai akcijā savākti 12.513 dol. Pēc
ziedotāju norādījumiem tos sadalīja šā: LAA un DV AV rīcībā
5868 dol., Veco ļaužu mītnes fondam 2355, DV nodaļām 2123,
draudzēm un latv. b-bām 813, DV AV Nacionālās darb. fondā
70, dažādi 69 un techniskiem izdevumiem 1215 dol., kopā 12.513
dol.
Aprūpes darbam izdots:
1970. g.

1971. g.

1972. g.

Latvijā
Vācijā
Austrijā
Austrālijā

$1000
$ 450
$ 400
$ 60

$1300
$ 500
$ 400
$ 54

$1600
$ 600
$ 500
—

$3900
$1550
$1300
$ 114

Kopā

Kopā:

$1910

$2254

$2700

$6864

Jaunatn. darbam
LAA kult. f.
Inform. darb.
Veco ļaužu m.

$ 644
$ 707
$1653
$ 754

$ 845
$ 375
$1464
$ 800

$ 846
$ 919
$1080
—

$2335
$2001
$4197
$1554

Administrātīvie līdzekļi no nod. iemaksām procentuāli biedru
skaitam ieņemti: 1970. g. 847 dol., 1971. g. 974 dol., 1972. g.
1117 dol., kopā 2938 dol. Šie līdzekļi izlietoti pa lielākai daļai
pārvaldes vajadzībām, maksājumiem DV CV, iemaksām Nacionā
lās darbības fondā, komandējumiem un ceļa maksām.
Jaunatnes darbs: DV organizācijā Austrālijā nav īpaši organi
zētas jaunatnes, izņemot tautas deju kopas (2 Adelaides un 1 Mel
burnas nodaļā), kas ir DV nodaļu aprūpē. Jaunatnes nozares va
dītājs darbojas par referentu zemes valdē, ieteicot un palīdzot ar
norādījumiem lēmumos, kad izšķiŗami jautājumi par atbalstiem
jaunatnes pasākumiem. Darbības laikā piešķirti pabalsti nometnēm,
kursiem un citām vajadzībām. Tuvs kontakts nodibināts ar skautugaidu organizāciju un Latviešu Jaunatnes Apvienību Austrālijā.
1972. g. darbojusies DV CV jaunatnes nozares rīkotā jaunatnes
rakstu darbu sacensības izvērtēšanas komisijā Austrālijas mērogā,
kur četrām sacensības dalībniecēm piešķirti balvās kopā 80 dol.
1970. g. DV AV rīkotām jaunatnes rakstu darbu sacensībām bal
vās izmaksāti 100 dol. un 1971. g. 50 dol.
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Kultūras nozares darbība nelielo apmēru dēļ ietilpināta valdes
un jaunatnes darbības apskatā.
Iekšējā informācija: Sniegtas ziņas par DV AV un nodaļu dar
bību laikrakstam Austrālijas Latvietis, DVM un arī laikrakstam
Latvija Amerikā. Rakstus un ziņojumus par DV AV un dažām
nodaļām sniedzis iekšējās inf. noz. vadītājs, bet par nodaļām to
iekšējās inf. darbinieki: I. Bērzkalns — Brisbēnā, E. Eglīte —
Adelaidē, N. Gūtmanis — Pertā un V. Tauriņš — Sidnejā. Spe
ciāls uzdevums bija plašākas informācijas savākšana latviešu sa
biedriskās un kultūras rosmes izgaimošanai Latviešu nacionālā
fonda Autrālijas apstākļiem veltītā izdevumā.
Šaušanas sports. Sekmīgi ar šaušanas sportu nodarbojas DV
Melburnas, Pertas un Sidnejas nodaļās.
Ārējā informācija. Par ārējās inf. darbību pārskatu sniedz ko
pīgās LAA un DV AV ārējās informācijas nozare (ALIC) vadī
tājs A. Auziņš, Adelaidē.
Tā kā latviešu informācijas darbam visā pasaulē ir tie paši
mērķi un uzdevumi, tad ALIC centies sadarboties arī ar citu zemju
informācijas organiem. Pārskata laikā notikušas lielās pārmaiņas
trimdas augstākās organizācijas PBLA sastāvā un darbībā, un
ALIC vadītājs kā viens no LAA pārstāvjiem PBLA ir aktīvi pieda
lījies PBLA darbā. Šis darbs ir centrējies ap ārpolītiskiem notiku
miem, kas skaŗ Latvijas un Baltijas valstu likteni, un šo darbu
ALIC pārskata laikā ir uzskatījis par savu galveno prioritāti.
Sakarā ar Vācijas - Padomju Savienības (t. s. Maskavas - Bon
nas) sadarbības un draudzības līgumu ir izstrādāti kā angļu tā vā
cu teksti PBLA iesniegumiem Vācijas valdībai, opozicijas parti
jām un visiem vācu parlamenta opozicijas partiju locekļiem. ALIC
vadītājs aktīvi piedalījies visos PBLA valdes lēmumos gan attiek
smē pret Eiropas drošības konferenci, kuŗas svarīgumu atzinušas
visas latviešu centrālās organizācijas un arī DV CV priekšsēdis,
gan arī visos citos jautājumos, kas skaŗ latviešu trimdas saimi visā
pasaulē. Eiropas drošības konferences jautājumā ALIC ir ierosinā
jis latviešu kopīgā viedokļa formulēšanu un plānošanu, iesniegu
mu un memoranda autoru izraudzīšanu un arī paša memoranda
teksta pārstrādāšanu. Iespēju robežās ALIC vadītājs piedalījies arī
LAA darbā.
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Pārskata laikā uzturēti sakari ar ALAs informācijas biroju un
LNF; PBLA ietvaros ALIC piedalījies arī jautājuma izlemšanā
par kopēja visas latviešu trimdas saimes informācijas biroja dibi
nāšanu. LNF šo uzdevumu neuzņemoties, ir atbalstīta PBLA infor
mācijas biroja dibināšana. Arī ar šo biroju kopš tā dibināšanas uz
turēti sakari un informācijas izmaiņa.
Uzturēti sakari un vienota fronte ar lietuviešiem un igauņiem
gan Austrālijas Baltiešu Padomē, gan arī ar baltiešu padomēm
Sidnejā, Adelaidē un Melburnā. Bez parastajiem kopīgiem 13./14.
jūnija aizvesto piemiņas aktiem, rīkotas kopīgas demonstrācijas,
izdarīti kopīgi iesniegumi valdībai, laikrakstiem, radio un TV rai
dītājiem, izmantojot ikvienu piemērotu gadījumu, it sevišķi notiku
mus Lietuvā. Pēc ziņām par divu katoļu mācītāju apcietināšanu
Lietuvā par iesvētīšanas mācību jauniešiem Adelaides latviešu
padomes vārdā 1971. g. decembrī izsūtītas 200 vēstules austrāliešu
garīdzniekiem ar aicinājumu sūtīt protestus Kosīginam. Pēc Romas
Kalanta sadedzināšanās 1972. g. maijā nosūtīti protesti Austrā
lijas ministru prezidentam un ASV sūtnim un rīkota demonstrā
cija ar braucienu automašīnās. Pēc ziņām par nemieriem Lietuvā
un citu mocekļu nāves gadījumiem 1972. g. jūlijā rīkoti lāpu gā
jieni Melburnā un Adelaidē, kopīgs dievkalpojums Adelaidē un
demonstrācija Sidnejā, ievietojot arī sludinājumus kā vietējos, tā
nacionālos laikrakstos. Atbalstīta parakstu vākšana un izsūtītas
vēstules laikrakstiem sakarā ar 17.000 lietuviešu katoļu iesniegumu
Apvienotajām Nācijām.
Lai vienotu apspiesto tautu spēkus cīņai par brīvību, pārorga
nizēta Apspiesto tautu komiteja Adelaidē, nodibināts kontakts, rī
kotas apspriedes un iesniegti ierosinājumi par sadarbību ar līdzī
gām organizācijām Melburnā, Sidnejā un Kanberā. Sadarbības vei
cināšanai sūtīti apsveikumi visām apspiestām tautām viņu nacionā
lajās dienās. Sevišķi cieša sadarbība nodibināta ar ukraiņu saimi
Adelaidē un ar ukraiņiem citās pilsētās. Atbalstīta DV informāci
jas referentes E. Rodzes sadarbība ar ukraiņiem Sidnejā un viņas
organizētā latviešu jauniešu piedalīšanās ukraiņu demonstrācijā
Kanberā 1972. g. maijā, kā arī E. Rodzes ikgadējie braucieni uz
Pasaules pretkomūnistu līgas konferencēm.
Apspiesto tautu komitejas ietvaros rīkotas apspiesto tautu die
nas Adelaidē 1972. g. februārī ar autobraucēju demonstrāciju 190
mašīnās un masu sapulci ar 1400 dalībniekiem. Apspiesto tautu
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komitejas ietvaros savākti materiāli, izstrādāti plāni un izteikti
protesti pret sarkanarmijas koŗa paredzēto, bet nenotikušo pieda
līšanos Adelaides mākslas festivālā ar sekojošu turneju 1972. g.
martā. Sadarbībā ar Apspiesto tautu komiteju un Baltijas sieviešu
biedrību izdarīti iesniegumi un protesti pret moratorijiem un mark
sisma-ļeņinisma īsā kursa ieviešanu prof. Medlina vadītajā filozo
fijas kursā Flindera universitātē. Ar ukraiņu informācijas darbinie
ku palīdzību uzņemti sakari ar MAOZ organizāciju Telavivā pa
saules protesta akcijā par brīvību polītiskiem ieslodzītiem Pad.
Savienībā sakarā ar Cilvēka tiesību deklarācijas dienu 10. 12. 71.
un nosūtītas vēstules lielākajiem Austrālijas laikrakstiem.
Rūpējoties par informācijas materiālu sagādi ALIC ierosmē un
aktivitātē sagatavota un par Baltiešu sieviešu biedrības līdzekļiem
izdota brošūra par Baltijas valstīm.
Izdarīti iesniegumi Austrālijas valdībai tieši, tā arī parlamenta
locekļiem jautājumos, kas skaŗ latviešu intereses. Panākts, ka
Latvijas vārds, kas bija izlaists no oficiālajiem aizjūras sūtījumu
sarakstiem, atkal tajos uzņemts. Ar vairāku parlamentāriešu pa
līdzību izdarīts spiediens uz valdību, lai atbalstītu pensiju likuma
maiņu un panāktu „līdzekļu pārbaudes” atcelšanu.
Nolasīti referāti par latviešu polītiskiem un sabiedriskiem jautā
jumiem, sagatavotas runas 14. jūnija un 18. novembŗa gadījumos.
Aktīvi palīdzēts Jāņa Andrupa brauciena izkārtošanā no Anglijas
un Ulža Gravas brauciena izkārtošanā no ASV.
Noorganizēts informācijas darba seminārs ar 45 dalībniekiem
Melburnā 1971. g. no 18. — 19. septembrim un gādāts par refe
rātu sagādi un iespiešanu. Iespiesti un ar pavadrakstu izsūtīti
visiem Austrālijas kopvalsts un pavalstu parlamentāriešiem, sabie
driskiem un arodbiedrību darbiniekiem, akadēmiķiem, garīdz
niekiem, laikrakstiem, radio un TV raidītājiem 17 latviešu komū
nistu vēstules teksts. Abi šie pasākumi jāuzskata par ALIC pār
skata laikā padarītā darba izcilākajiem sasniegumiem.
Pārskata laikā ALIC vadījis A. Auziņš. Vai nu visu pārskata
laiku vai īsāku laiku ALIC darbojušies A. Ātrens, A. Baltiņš, I.
Dance, A. Dārziņš, V. Frickauss, L. Kļaviņš, L. Kukura, I. Ozols,
E. Stīpnieks, M. Svilāns un R. Zvaigzne.
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DV nodaļas Austrālijā
Austrālijā darbojas šādas nodaļas:
1)
2)
3)
3)
5)
6)
7)
8)

DV
DV
DV
DV
DV
DV
DV
DV

Melburnas —
Pertas —
Džīlongas —
Sidnejas —
Adelaides —
Brisbēnas
Ņūkāsles —
Balaratas —

dibināta
dibināta
dibināta
dibināta
dibināta
dibināta
dibināta
dibināta

1949. g. 29. jūlijā,
1949. g. 21. augustā,
1951. g. 7. jūlijā,
1951. g. 9. decembrī,
1952. g. 26. janvārī,
1952. g. 30. janvārī,
1952. g. 31. maijā,
1953. g. 22. novembrī.

Savā laikā darbojušās šādas nodaļas:
1)
2)
3)
4)

DV nod. Tasmānijā —

dibin. 1949. g. 22. jūnijā,
likvid. 1950. g. beigās;
DV Mūrbenkas nod. — dibin. 1949. g. augustā (darb.
kā kopa), likv. 1950. g. vasarā;
DV Northamas nod. — dibin. 1950. g. 5. nov.,
likvid. 1959. g. rudenī;
DV Kanberas nod. —
dibin. 1953. g. 18. janv. (kā kopa),
likvid. 1968. g. septembrī.

DV Melburnas nodaļa
Nodibināta 1949. gada 29. jūlijā. Biedru skaits pēdējo desmit
gadu laikā bijis ļoti stabils un mazliet pārsniedzis 300, 1972.
gadā 314, ieskaitot 55 vanadzes.
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Darbības laikā mūžībā aizgājuši 39 vanagi un 6 vanadzes. No
daļas pastāvēšanas laikā 14 biedri apbalvoti ar DV nozīmi zeltā,
31 ar DV CV atzinības rakstu un 74 biedri saņēmuši DV Austrā
lijas valdes atzinības rakstu. Iespēju robežās atbalstīti tautieši trū
kumā gan Austrālijā, gan arī Rietumvācijā. Jaunatnes atbalstam
līdzekļi piešķirti latviešu skolām, kas darbojas Melburnā, arī lat
viešu gaidu un skautu darbībai, stipendijas jauniešiem, dalības
naudas latvisku kursu apmeklēšanai, it īpaši Austrālijā notiekošo
kultūras dienu ietvaros.
Informācijas laukā nodaļa informējusi vietējo sabiedrību par
padomju varas darbiem Baltijas valstīs; sevišķi aktīvs darbs notika
60-tos gados, izrādot pretpadomju filmas Melburnā un Viktorijas
pavalstī. Pēdējos gados visus notikušo demonstrāciju protesta
plakātus latviešu sektoram Melburnā sagādāja DV nodaļa.
Līdzekļu sagāde aptuveni bijusi 40 % ziedojumi un 60 % nodaļas
līdzekļi; galvenais ienākumu avots sarīkojumi un biedru naudas.
Nodaļā darbojas neatkarīgas sekcijas: 1) vanadzes. Pirmā va
nadze nodaļā iestājās 1950. gadā; 2) apvienota tautas deju kopa
Daugavieši/Sakta. Daugavieši sāka darboties 1950. gadā; 3) DV
Melburnas nodaļas vīru dubultkvartets Kursa. Darbojas 14 gadu.
Ļoti aktīva un patstāvīga mūzikas vienība; 4) šaušanas sporta sek
cija. Šai sekcijā jauniešu skaits pārsniedz vecāko šaušanas sporta
dalībnieku skaitu.
1965. gadā Melburnas nodaļa iegādājās lauku īpašumu Vanagi.
Tajā ietelp divas ēkas, pirmā gulkoku būve, kas nosaukta serž. E.
Riekstiņa vārdā, un otra jaunceltne, nosaukta plkv. Fr. Brieža
vārdā. Īpašumā nodaļas biedri darba talkās uzcēla plkv. Fr. Brieža
namu un arī brīvdabas peldbaseinu. Īpašums pieejams arī citām
latviešu organizācijām un individiem. 1971. gadā nodaļa saņēma
dāvinājumā mazu koka dzīvojamo ēku Melburnas priekšpilsētā.
Viens no svarīgākajiem notikumiem nodaļas pastāvēšanas laikā
bija Latviešu leģiona piemiņas standarta izgatavošana pēc nodaļas
biedra mākslinieka O. Bisenieka meta. Standarts bija Austrālijas
vanagu dāvana Daugavas Vanagu organizācijai. Latviešu leģiona
piemiņas standarta iesvēte notika Leģiona dienas atceres sarīkoju
mā 1970. gada 7. martā Melburnas latviešu namā. Standartu
iesvētīja māc. V. Voitkus un prāv. N. Seržants.
Melburnas DV nodaļas darbība pilnīgi nostabilizējās 1950. un
1951. gadā, kad biedru skaits no 26, kas iestājās pirmajā gadā,
sasniedza 91. Šai laikā tā bija lielākā nodaļa Austrālijā, uzturot
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DV Melburnas nod. valde 1970. g. 1. r. no kr.: sarīkojumu d. v. v. J. Stu
berovskis, vanadžu pr-ces v. E. Stuberovska, vanadžu pr-ce M. Balode, nod.
pr-ks A. Kenne, vanadžu sekr. E. Rolava, pr-ža v. K. Pelše. 2. r.: sekr.darbv. J. Šiliņš, sarīkojumu d. vad. J. Balodis, sekretārs un ziedojumu akci
jas vad. A. Ložeņicins, grāmatvedis V. Aufmanis, ziedojumu akc. vad. pal.
F. Sala, aprūpes d. vad. O. Piebalgs un kasieris O. Podziņš.

sakarus ar citiem latviešu centriem un sekmējot jaunu DV nodaļu
dibināšanu. Plašākā akcija šai laikā bija līdzekļu vākšana invalidu
namam Vācijā. Pavisam aprūpes vajadzībām nodaļa šai gadā sa
vāca vairāk nekā 1400 mārc., no tām uz Vāciju nosūtot 950.
Rēgulāra ziedojumu vākšana aprūpei, nosūtot līdzekļus centrā
lajai valdei uz Vāciju, notika līdz 1954. gadam. Pēc tam, kad pa
nāca vienošanos ar Latviešu Apvienības Austrālijā (LAA) prezidi
ju, aprūpes darbs ievirzījās plašākā gultnē, un līdzekļu vākšana
katru gadu notika kopīgas ziedojumu vākšanas akcijas ietvaros ar
noteiktiem mērķiem. Līdztekus nodaļa ik gadu ievērojamas sum
mas nosūtīja palīdzībai uz Vāciju no savu sarīkojumu atlikumiem.
Kopš 1954. gada tā sniedz rēgulāru atbalstu savai krustmeitai Vā
cijā — M. Grundulei.
Nodaļa atbalsta arī dažādus kultūras pasākumus — Melburnas
latviešu skolas, latviešu namu utt. Nodaļā pastāv tautas deju kopa
Daugavieši, kas ar lieliem panākumiem uzstājusies kultūras dienu
sarīkojumos un veikusi ievērojamu reprezentācijas darbu. Šauša-
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nas sporta sekcija, kas darbojas kopš 1957. gada, izcīnījusi uzva
ru 1. Austrālijas DV meistarsacīkstēs Sidnejā.
Melburnas nodaļu kopš dibināšanas vadījuši A. Rozenbergs, A.
Lejiņš, V. Runiks, A. Lauva, A. Bagun-Bērziņš, A. Bērztīss, V.
Ķirps, V. Aufmanis, V. Rolavs un A. Kenne.
DV Melburnas nodaļas vanadžu sekcijas darbības pārskats
no 22. 7. 1952. — 31. 10. 1974.
Kad 1949. gada 29. jūnijā Melburnā nodibināja DV nodaļu,
kopā ar vanagiem sāka strādāt arī dāmas, palīdzot dažādu sarīko
jumu rīkošanā. Tomēr doma par vanadžu sekcijas dibināšanu radās
tikai 1952. g. 22. jūlijā, kad aktīvās palīdzes izziņoja vanadžu
sekcijas dibināšanas sapulci un ievēlēja savu pagaidu valdi ar
priekšnieci E. Dizenbaku. Dibināšanas sapulcē piedalījās E. Dizen
baka, A. Draška (mirusi), V. Lapiņa, Z. Bērziņa, A. Hammere
(mirusi), O. Jansone un A. Vērpele (mirusi). Vanadžu darbs kon
centrējies nodaļas dažādo sarīkojumu rīkošanā, tā gūstot līdzekļus
palīdzības darbam un uzkrājot tos nodaļas kasē. Intensīvi iesaistīti
jauni biedri. 1953. un 1954. gadā vāca lietotas drēbes, tās vairāk
kārt sūtot uz Vāciju. Apmeklēti slimnieki gan slimnīcās, gan arī
mājās. 1954. gadā vanadzes rīkoja savu biedru vakaru ar piede
rīgiem. Šai gadā radās doma par vanadžu statūtiem, iepazīstoties
ar Brisbēnas vanadžu izstrādātajiem satūtiem. 1954. gadā vanadzes
uzņēmās krustmātes pienākumus kādai Augustdorfas ģimnazijas
audzēknei. 1954. g. 31. oktobrī vanadžu sapulcē par priekšnieci
ievēlēja M. Balandiņu. Vanadžu darbs ievirzījies rutīnas sliedēs,
uzņemoties arvien jaunus pienākumus sabiedriskā dzīvē. Šai gadā
vanadzes kopā ar skolas vadību rīkoja bērnu Ziemas svētku eglīti,
vanadzēm gatavojot saldumu sainīšus bērnu apdāvināšanai. 1955.
gadu vanadzes vadīja K. Grīnberga. 1956. un 1957. gadu vanadžu
priekšniece bija A. Vērpele. Šai laikā Melburnas latvieši iegādājās
savu īpašumu, iegādē un līdzekļu sagādē piedaloties kā vanagiem,
tā vanadzēm, un tā 1957. gadā vanadžu sanāksmes jau notika Lat
viešu namā. 1958. gadā vanadzes vadīja M. Bagun-Bērziņa. Rīkoja
kā nodaļas sarīkojumus, tā arī kopā ar Melburnas Latviešu nama
kooperatīvu sarīkojumu līdzekļu iegūšanai. Šai gadā arī ievēlēja
Austrālijas zemes valdi ar sēdekli Adelaidē, kur Austrālijas vana
džu pr-ce bija V. Kalderovska. Viņa 24. septembrī viesojās pie
Melburnas vanadzēm, dodot daudz praktisku padomu vanadžu
darbam.
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1958. gada 14. decembrī par vanadžu pr-ci ievēlēja I. Āboliņu.
Otram DV salidojumam Sidnejā par vanadžu pārstāvi izraudzīja
A. Drašku. 1959. g. 15. februārī I. Āboliņa atteicās no priekš
nieces amata, jo atsāka studijas universitātē, un priekšnieces amatu
uzņēmās M. Bagun-Bērziņa. Šai gadā Melburnas nodaļa svinēja 10
gadu pastāvēšanu. Nodaļas vanadzes sagatavoja visu vajadzīgo
svētku galdam un aktīvi piedalījās citos nodaļas sarīkojumos.
1959. g. 27. novembrī par nodaļas vanadžu pr-ci ievēlēja A.
Kārkliņu. 1960. gadā notika pirmā Viktorijas pavalsts DV valžu
kopsēde Ballaratā, kuŗā piedalījās arī vanadzes. Pirmo reizi Aus
trālijas valdes atzinības rakstu piešķīra vanadzei M. Balandiņai.
Vanadzes regulāri apmeklēja slimos un no nodaļas līdzekļiem ap
rūpēja tautiešus trūkumā.
1960.-61. darbības gadu vanadzes atkal vadīja M. Bagun-Bēr
ziņa. 1961.-62. darbības gadā vanadzes vadīja E. Cābule. Šis gads
iezīmējās ar to, ka Adelaides nodaļas ierosmē Adelaidē sāka celt
veco ļaužu mītni. Līdzekļu sagādē piedalījās visas Austrālijas DV
nodaļas, it īpaši vanadzes. Rīkota arī literāra pēcpusdiena ar Ade
laides viešņas Freidenfeldas referātu par Klāru Zāli.
1962.-63. gadā vanadzes vadīja A. Vērpele. Vanadžu darbs
bija izvērties plašāks, un vanadzes sāka iepirkt savu inventāru,
sarīkojumos lietojot pašu traukus. Rīkoja arī patstāvīgu sarīkoju
mu ar teātŗa uzvedumu, tēlojot pašām vanadzēm. Šai laikā notika
Latviešu nama paplašināšanas un lieli jaunbūves darbi. Vanagi
piedalījās talkās un vanadzes bieži gatavoja no saviem līdzekļiem
talciniekiem pusdienas. Radās doma par vienveida tērpu vanadzēm.
1963.-64. gadā vanadzes vadīja M. Bagun-Bērziņa. Radās do
ma par jauniešu nodarbībām, kuŗas apņēmās izkārtot V. LiepiņaZaķe. 1964.-65. g. vanadzes vadīja E. Burkeviča. Šis gads iezīmē
jās ar to, ka nodaļas gadasvētkus rīkoja jaunceltā latviešu nama
sarīkojumu zālē. Arī 1966. gadā vanadzes vadīja E. Burkeviča.
Šai gadā Melburnas nodaļa iegādājās savu lauku īpašumu.
1966.-67. g. vanadzes vadīja V. Liepiņa-Zaķe. Šai darbības
gadā vanadzes izbeidza tradicionālo bērnu apdāvināšanu eglītes
vakarā ar saldumiem, jo sestdienas skolas vecāku padome kopā
ar skolas vadību varēja apdāvināšanu izdarīt no saviem līdzekļiem.
Sākot ar 1967. gada 19. novembri, vanadzes vadīja M. Balode,
kura sākumā solījās darboties vismaz vienu gadu, bet turpināja
DV Melburnas nodaļas vanadžu vadību 7 gadus, līdz 1974. g.
1. decembrim. Nodaļas vanadzes visus šos gadus piedalījušās visos
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nodaļas sarīkojumos, gan gatavojot ēdienu, gan sagādājot mantas
izlozēm, rūpējoties par slimo un grūtībās esošo tautiešu apmeklē
šanu un sniedzot materiālu pabalstu. Darbs neapsika, radās vēl
citas vajadzības un ieceres, ko iedzīvināja un sekmīgi turpināja.
Vietnama kaŗa laikā sūtīja sainīšus latviešu kaŗavīriem, atbalstīja
Minsteres ģimnaziju Vācijā, atvēlēja līdzekļus latviešu draudzēm,
sestdienas skolai un ģimnazijai, apdāvināja sestdienas skolas absol
ventu mātes ar puķēm. Ar līdzekļiem un darbu palīdzēja izveidot
nodaļas lauku īpašumu Vanagi. Līdzekļu iegūšanai vanadzes rīkoja
pašas savus sarīkojumus. Rīkotas gadskārtējas balles ar bazāriem,
pašām sagādājot mantas, pulcinot kuplu apmeklētāju pulku un
tiem sarūpējot bagātīgus vakariņu galdus. Rīkotas arī zaļumballes
lauku īpašumā „pie ragu mūzikas”. Izveidojās laba sadarbība ar
pārējām latviešu organizācijām Melburnā. Vanadzēm rīkojot savu
20 gadu darbības atceres sarīkojumu, apsveicēji bija no 22 orga
nizācijām, pulcinot pāri par 200 apmeklētāju. Rīkotas rēgulāras
vanadžu sanāksmes gan Latviešu namā, gan arī vanadžu mājās.
Šai laikā nodaļā iestājušās 20 jaunas vanadzes, tā viņu skaits no
8 dibinātājām sasniedzis 59.
Rīkota latviešu bērnu Ziemas svētku eglītes pēcpusdiena, apdā
vinot visus ieradušos bērnus, Lieldienu sarīkojums ar olu meklēša
nu un citām izdarībām lauku īpašumā. Par vanagu mērķu sekmē
šanu un izcilu darbu Melburnas nodaļā M. Balode saņēma DV
augstāko apbalvojumu — zelta nozīmi. 1974. gads nodaļas dzīvē
bija ļoti intensīvs un vanadzes ar savu darbu un uzņēmību sekmēja
daudzus sabiedriskus pasākumus. No saviem līdzekļiem devušas
baznīcas Rītdienas fondam, Brisbēnas plūdos cietušo tautiešu at
balstam, veco ļaužu mītnes celšanai Melburnā, Baltiešu komitejai
cīņai par Latvijas brīvību, atbalstīti Melburnas latviešu vidussko
las kursi u. c. Vanadzes uzņēmušās cienastu sagatavošanu valdības
pārstāvjiem un viesiem protesta sanāksmēs un 18. novembŗa sarī
kojumā parlamentāriešiem u. c. viesiem. Viņas piedalījušās visos
protesta sarīkojumos un gājienos gan Melburnā, gan Kanberā,
rādot savu vienotību un reprezentējot DV nodaļu vienveidīgos
vanadžu formas tērpos, ko Melburnas vanadzes bija izvēlējušās
un izgatavojušas pirmās visā Austrālijā, vadoties ar Kanadas va
nadžu tērpu paraugu.
Melburnas DV nodaļas vanadžu darbu augstu vērtējusi Austrā
lijas valde un arī DV centrālā valde, piešķiŗot atzinības rakstus
daudzām nodaļas vanadzēm un zelta nozīmi trim nodaļas vana
dzēm — A. Vērpelei (mirusi), M. Balodei un A. Kārkliņai.
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Valdemārs Grunte
KAUJAS

KAROGS

(Melburnas Daugavas Vanagiem)

Ļaudis ceļas, paliek stāvot,
Plašo telpu klusums klāj;
Svētku stundai laiku rādot,
Kaujas karogs pretim māj.
Karodznieku vīru sejās
Cietu apņemšanos redz:
Vagu dzīt reiz tēvu lejās,
Pēc lai latvju zeme sedz.
Cīņa viena pazaudēta, —
Nav vēl kauja nobeigta . . .
Modri cīņai mēs ik dien':
Mūsu zeme — latvjiem vien!
Latvju dēli, tēvu pēdās
Pulkiem steidziet šurpu nākt,
Lai ar sauli dzimtās sētās
Varam brīves dienu sākt!
DV Pertas nodaļas 25 gadi*
Izjautājot tā laika līdzgaitniekus un pārskatot vēl rīcībā esošos
dokumentus, izdevās savākt un sakopot ziņas par nodaļas pirmsā
kumu. Pulciņam bij. kaŗavīru toreiz netālu no Pertas, Pointvalteras
ieceļotāju nometnē, radās doma dibināt DV nodaļu.
1949. g. 7. jūlijā iniciātoru grupa izziņoja informācijas sapulci,
kuŗā ievēlēja pagaidu valdi: Albertu Veikertu (tagad Adelaidē),
Kārli Bērziņu un Augustu Pelegrīnu, kuŗiem uzdeva stāties sakaros
ar DV centrālo valdi, pieprasot atļauju Pertas nodaļas dibināšanai.
Labvēlīgu atbildi saņēma, un 1949. g. 21. augustā pirmajā sapulcē
ievēlēta pastāvīga valde: Alberts Veikerts, Kārlis Bērziņš, Gunārs
Sarkans, Dailonis Olmanis un Jānis Plūcis. Kandidāts Augusts
________
* Šo pārskatu sagatavojis DV Pertas nod. inform. noz. vad. Vilis Ešmanis.
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Pelegrīns. 21. augusts tādēļ uzskatāms par Pertas nodaļas „ d z i m 
šanas dienu”. 1974. gadā nodaļa ar lepnumu varēja atskatīties uz
25 gadu pastāvēšanas dienu. 25 gadi ir pietiekami ilgs, ievērojams
posms ikvienas organizācijas dzīvē. Šajos gados biedru skaits mai
nījies, un arī daudz kas noticis.

DV Pertas nodaļas šaušanas sacensības 1955. gada jūlijā.

Pirmā darbības gada beigās, 1950. gada 19. augusta sapulcē
ievēlēja jaunu valdi: H. Draviņš — priekšsēdis, A. Veikerts —
pr-ža vietn., D. Olmanis — sekretārs, J. Plucis — kasieris un P.
Ķepītis — biedrzinis. Līdzekļu vākšanu nodaļas galvenajam uz
devumam, aprūpei, varēja izvērst uz plašākas bazes, lūdzot talkā
arī pārējās latviešu organizācijas un draudzes. Tā 1952. gadā inva
lidu namam Vācijā vietējā latviešu sabiedrība saziedoja 525 mārc.
Nākošā lielākā atsaucība izpaudās 1956. gadā, kad Andreja Eglīša
apciemojuma ietekmē vergu nometnēs izsūtīto tautiešu atbalstam
savāca 563 mārc.
1952. gadā nodaļa aktīvi piedalījās vilnas adījumu vākšanas
akcijā austrāliešu kaŗavīriem Korejā. Bez tam tā sniegusi palīdzību
Augustdorfas latviešu ģimnazijai, tautiešiem Austrijā un Latviešu
nacionālajam fondam Skandinavijā. Kopš 1958. g. nodaļa ir LN
FS pārstāve Pertā. 1951. gadā līdzekļu sagādei cietušo atbalstam
un cīņai par Latvijas brīvību nodaļas ierosinājumā nodibināja
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Rietumaustrālijas latviešu fondu. Tas pastāvēja līdz LAA darbī
bas izveidošanai.
Reizē ar DV organizācijas augšanu kāpinājās interese par dažā
dām kultūras nodarbībām. 1950. g. izveidojās vīru dubultkvar
tets J. Kalniņa vadībā, bet 1957. g. vīru koris ar diriģ. B. Kalēju.
Pirmā teātŗa kopa, ko vadīja B. Blicava, izveidojās DV nodaļā
1951. gadā.
Kopš 1954. g. nodaļas biedri piedalījās Northamas noda
ļas rīkotajās šaušanas sacīkstēs ar mazkalibra šautenēm. Drīz pēc
tam šaušanas klubs noorganizējās arī Pertas nodaļā. 1957. g. kopā
ar pārējām latviešu organizācijām pagatavoja un pasniedza Pertas
latviešu jaunatnes kopai nacionālu karogu.
Cieņa pret latviešu kaŗavīru visu laiku izteikts pamatvilciens
DV darbībā. 11. novembrī katrs Rietumaustrālijas kapos guldītais
kaŗavīrs saņem ziedu velti ar lentīti nacionālās krāsās. DV jubile
jas gadā pasākta akcija, lai šeit dusošie latviešu kaŗavīri gūtu īpašu
piemiņas plāksni. Nodaļas sarīkojumos svarīgu vietu ieņem Kalpa
ka piemiņas un Leģiona dibināšanas atceres vakari martā.
Visus aizvadītos gadus nodaļa vienmēr bijusi aktīva vietējo
draudžu un organizāciju vadības sēdēs un atsaucīga līdzdalībniece
kā 18. novembŗa, tā 14. jūnija atceres aktu rīkošanā, tāpat kul
tūras dienu organizēšanā. Tā atbalstījusi ar grāmatām vietējo
bibliotēku, ar līdzekļiem svētdienas skolu, piedalījusies Andr.
Eglīša un M. Zīverta viesošanās izkārtošanā, kā arī ziedojusi
līdzekļus Tautas balvai J. Jaunsudrabiņam. Vietējās latviešu
sabiedrības informācijai un DV mērķu populārizēšanai nodaļa
kopā ar Pertas latviešu bibliotēkas biedrību kopš 1951. gada
izdod Informācijas Vēstnesi.
DV organizācijas uzdevumi pirmajos darbības gados bija pulcēt,
apzināt un sniegt nepieciešamo atbalstu bij. kaŗa biedriem. Gadiem
ritot, apstākļi mainījušies. Ievērojot DV daudzās nodaļas un biedru
skaitu pasaulē, vanagu un vanadžu darbība, uzdevumi vērsušies
plašumā. DV idejas, pasākumi guvuši un gūst arvien vairāk ietek
mes latviešu sabiedrības un organizāciju dzīvē. Viņu balsis dzird
un ir jāuzklausa.
To pašu var sacīt arī par nodaļas darbu. Sākuma gados sniedza,
iespēju robežās, atbalstu pašu biedriem, kam bija nepieciešams.
Pēdējos gados pabalsti vairs bijuši vajadzīgi tikai atsevišķos
gadījumos. Šī iemesla dēļ arī nodaļai bijusi iespēja savu darbību
un atbalstus vispārināt. Atbalstīta Pertas latviešu skolas uzturē375

šana, mācības līdzekļu iegāde, ziedojot balvas skolas beigušiem,
bērnu svētku, jauniešu vasaras nometņu rīkošana, jaunatnes paš
darbības veicināšana, sporta pasākumi, tautisko deju kopa Pērko
nītis un daudzi citi pasākumi.
Atzīmējams 1971. g. rīkotais plkv. Kalpaka un Latviešu leģi
ona vakars, kad biedriem un viesiem bija iespēja skatīt visu Austrā
lijas vanagu, vanadžu kopīgi ziedoto un iegādāto Latviešu leģiona
standartu, ko nogādāja vēlāk uz Kanadu nodošanai DV centrā
lajai valdei. Sarīkojumu nozares darbība arvien bijusi daudzpusīga
un sekmīga, par ko pateicība pienākas nozares vadītājam p-ka
vietn. Gunaram Sarkanam. Jo sevišķi rosīgs, darba pilns nodaļai
bija 1973. gads sakarā ar Pertas latviešu saimes jaunā nama cel
šanu. Mūsu nodaļa pārdeva savu apbūves gabalu un iegūtos lī
dzekļus ieguldīja visu latviešu kopīgajā pasākumā. Nodaļas p-ks
J. Plūcis bija arī viens no nama idejas ierosinātājiem, būvkomisijas
loceklis, techniskais darbu vadītājs un kopā ar Verneru Bīviņu
DV pārstāvji nama pārvaldē. Arī Sv. Pāvila Pertas latviešu draudze
savu īpašumu pārdeva, ieguldot naudu nama celšanā. Ar līdzek
ļiem vēl piedalījās Pertas latviešu biedrība, Pertas katoļu biedrība,
drāmatiskā kopa, latv. koris, studentu un studenšu korporāciju
kopas. Necerēti vienreizēji un devīgi bija visu Pertas latviešu
ziedojumi savam namam. Ar šiem līdzekļiem un darba spēku
esam savu namu arī uzcēluši. Pertas latviešu centra īpašuma vēr
tība apm. $75.000.
Atzīmējams Alberta Vaļikova vadītās sporta un jaunatnes noza
res darbs. Pirmo reizi Pertā vanagi rīkoja novusa turnīrus pieau
gušiem un jauniešiem, piedaloties kuplam dalībnieku skaitam.
Redzējām, ka šis 30-tajos gados Latvijā visai izplatītais sporta
veids arī tagad nav zaudējis cienītājus. Pārsteigums bija redzēt,
cik tiešām daudz labu šīs spēles pratēju vēl šobrīd ir mūsu vidū.
Notika arī Austrālijā visai populāro „astoņu bumbu” turnīrs.
Visu sacensību uzvarētāji saņēma godalgas, ko bija ziedojuši A.
Avens, A. Gulāns, I. Bergmanis, mūsu nodaļa un arī paši da
lībnieki (piedalīšanās maksa). Nodaļas „aizbildniecībā”, spēlējot
zem DV vārda, labas sekmes jauniešu basketbola vienībai. Rietumaustrālijas basketbola apvienības rīkotajā vasaras turnīrā mūsējie
nokļuva līdz finālam, kur zaudēja spēcīgākajai East Mayland
vienībai 39 - 44. DV paspārnē treniņus uzsākusi un sacentīsies
sieviešu basketbola vienība.
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DV Pertas nodaļas vadība 1959. gadā. Sēž no kr.: A. Pelegrīns, E. Āboliņa,
priekšs. K. Bērziņš, E. Rodze-Ķīsele, J. Grīnvalds, S. Juriņenoks; stāv: E.
Strautiņš, A. Lindbergs, J. Belte, J. Plūcis, P. Miķelsons un J. Pelšs.

Nodaļa un vanadžu nozare kopīgi sniedz materiālo atbalstu
abām vienībām, kā arī tautisko deju kopai Pērkonītis.
1974. g. liela darba slodze un pienākumi sakarā ar pirmo reizi
Pertā paredzēto visas Austrālijas vanagu, vanadžu pārstāvju sali
dojumu. Mēs arī apsaimniekojam savu klubu jaunajā Latviešu
namā. Telpas īrē no nama pārvaldes. Klubs ir nodaļas pirmais
šāda veida pasākums uz saimnieciskiem pamatiem. Tā atbildīgais
vadītājs ir Verners Bīviņš ar palīgiem Augustu Pelagrīnu, Dailoni
Olmani, pēc vajadzības piepalīdzot pārējiem vanagiem un vana
dzēm.
Jāatzīmē, ka nodaļa pēc iespējas izvadījusi mirušos biedrus
pēdējā gaitā ar goda sardzi, vai arī nodaļas pārstāvis nolicis ziedus.
Piepalīdzot vanadzēm, gādāts par bezpiederīgo vanagu kapu ap
kopšanu. Uz kapu kopām novietotas vienveida piemiņas plāksnes.
No nodaļas dibinātājiem 9 „vecie”: Kārlis Bērziņš, Gunars Sar
kans, Dailonis Olmanis, Augusts Pelegrīns, Jānis Plūcis, Imants
Bērziņš, Arvīds Miklāvs. Stanislavs Juriņenoks un Viktors Trei
guts, ir vēl šodien aktīvi nodaļas darbā. Par nopelniem vanagi A.
Lindbergs (miris), Kārlis Bērziņš, Jānis Plūcis, Matīss Purvinskis
un Jānis Pelšs apbalvoti ar DV nozīmi zeltā. Vairāki saņēmuši
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DV atzinības rakstus. Jubilejas gadā nodaļai bija šāds valdes sa
stāvs: priekšsēdis Jānis Plūcis, vietnieks un sarīkojumu noz. vad.
Gunars Sarkans, sekretārs Kārlis Bērziņš, kasieris Verners Bīviņš,
biedrzinis Augusts Pelegrīns, mantzinis un šaušanas noz. vad.
Matīss Purvinskis, sporta un jaunatnes noz. vad. Alberts Vaļikovs
un informācijas noz. vad. Vilis Ešmanis. Revīzijas komisijā —
Zigurds Titmanis, Augusts Dunsis un Kārlis Ridūzis. Nodaļas
vanagu un vanadžu skaits jubilejas gadā audzis par apm. 30 proc.
— 103 vanagi un 28 vanadzes. Tas ir lielākais biedru skaits
nodaļas 25 gadu pastāvēšanas laikā.
1974. g. vanadžu nozare varēja atskatīties uz 23 darbības ga
diem. Šajos gados arī vanadžu skaits ir mainījies, bet uzdevumi,
pienākumi un darbi palikuši tie paši: veicināt, atbalstīt DV dažādo
pasākumu īstenošanu. Kā jau minēts, laiku maiņā arī DV mērķi
un pasākumi visai paplašinājušies, tā paplašinājies arī vanadžu
darba lauks, it sevišķi pašu nodaļas apjomā. Viņas piedalījušās
ziedojumu vākšanā, saimnieciskā darbā, vecāko slimo tautiešu
apmeklēšanā, bērnu svētku un jauniešu nometņu rīkošanā, vanagu,
vanadžu piederīgo izbraukumos, eglīšu vakaros, gadskārtējos noda
ļas dibināšanas dienas sarīkojumos un latviešu sabiedrisko pasā
kumu veicināšanā. Rīkojušas ik gadu savus populāros „raibos
vakarus”. Atzīmējama vanadžu labā saprašanās un sadarbība ar
pārējo Pertas latviešu organizāciju darbiniecēm, sevišķi minot
visu kopīgi labi organizēto darba rūķu — talcinieku aprūpi.
Atsevišķas vanadzes darbojās arī 1974. g. Pertā notiekošo kul
tūras dienu komitejā, par skolotājām latviešu skolā, Stud. korpo
rāciju kopā, drāmatiskā kopā un dziedāja korī.
Iepriekšējos gados vanadžu kārtējās sanāksmes notika biedreņu
mājās. Kopš Pertas latviešiem ir savs nams un nodaļai tur klubs,
sanāksmes notiek kluba telpās. Tajās vanadzes pārrunā, izvērtē
jau padarītos un turpmāk darāmos darbus u.c. Vairākas vanadzes
ir apbalvotas ar DV atzinības rakstiem. Tāpat kā vanagiem, pēdē
jā laikā novērota iepriecinoša parādība: bij. vanadžu atgriešanās
aktīvo saimē un jaunu iestāšanās. Atzīmējams, ka no nozares dibi
nātājām aktīvas atkal ir Milda Gadini, Zigrida Tuvika, Emma
Pīlāga un Aina Zalstrova. Sakarā ar skaita pieaugumu vanadžu
pēdējā sapulcē ievēlēja paplašinātu valdi: ilggadēja noz. pr-ce Ruta
Bērziņa, viņas vietn. Velta Gailīte, sekretāre Elmīra Āboliņa-Col
lie, vietn. Irma Plūce, kasiere Zigrida Tuvika, sar. noz. vad. Anita
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Vaļikova, un par sadarbību ar jaunatni gādās Zigrida Sarkana un
Rita Džonsona.
Beidzot šo rakstu, nevar neminēt, ka visa Pertas latviešu saime
ir patiesi lepna par „savu namu, savu pili”. Nevien tikai par patī
kamo ārējo izskatu, bet arī par praktisko izkārtojumu. Namā ir
telpas ar skatuvi teātra izrādēm, koncertiem un sarīkojumiem, ar
apm. 260 vietām. Telpas latviešu skolai, grāmatu galdam, bibliotē
kai, organizāciju sanāksmēm, latviešu draudzes dievkalpojumiem
un jaunatnes pašdarbībai. Ārpuse izdaiļota kociņiem, krūmiem un
puķēm. Vēl būves stadijā laukums basketa un voleja bumbu sa
censībām. Ar gandarījumu jāatzīst, ka Latviešu nams nu ir centrs,
kas devis nepieciešamo jauno sparu un iedvēsmi visai Pertas latviešu
sabiedriskajai dzīvei. To pierāda kāpināta interese un apmeklētāju
skaits līdzšinējos sarīkojumos.
DV Džilongas nodala
Kad vairums latviešu ieceļotāju bija ieradies Austrālijā, daudz
maz apskatījušies, drusku iepazinušies ar vietējiem apstākļiem un
iespējām un daudzi beiguši savus obligātā darba divus gadus, viņi
sāka pulcēties lielākos centros un domāt arī par saimnieciskā
darba izveidošanu. Tā sāka rasties pirmās Daugavas Vanagu
nodaļas Austrālijā. Šī kustība bija aizgājusi arī līdz Džīlongai, kur
bija apmetušies ap 300 latviešu. Lielākā daļa strādātāju bija nodar
bināti Forda auto rūpnīcā vai arī International Harvester mašīnu
un traktoru rūpnīcā.
Domas par Daugavas Vanagu nodaļas dibināšanu Džīlongā bija
radušās jau 1950. gadā, bet pagāja laiks, kamēr uzņēma sakarus,
noskaidroja formālitātes un apzināja paredzamos biedrus. Sevišķu
aktivitāti šai darbā rādīja vēlākais nodaļas priekšnieks un DV
Austrālijas valdes priekšsēdis V. Aufmanis. Kad 1951. g. 7. jūlijā
rīkoja nodaļas dibināšanas sanāksmi, V. Aufmanis varēja ziņot
par priekšdarbiem un iepazīstināt sanāksmes dalībniekus ar Dau
gavas Vanagu statūtiem. Nodaļas dibinātāji vienojās iemaksāt 5
šiliņus katrs, lai pagaidu valdes rīcībā būtu līdzekļi izdevumu seg
šanai. Šai sanāksmē runāja arī par Džīlongas latviešu sabiedriskā
darba organizēšanu. J. Tāle uzņēmās dziedātāju apzināšanu un
koŗa pulcināšanu. V. Aufmanis lūdza biedrus palīdzēt meklēt
telpas rēgulārām biedru sanāksmēm. Jaunu biedru meklēšanu un
labāku sakaru uzturēšanu uzdeva sakarniekiem ar Džīlongas lielā
kajiem rūpniecības uzņēmumiem.
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1951. gada 14. jūlijā pagaidu valde pulcējās pirmajā sēdē. Par
valdes priekšsēdi ievēlēja V. Aufmani, vietnieku — K. Kannu,
sekretāra pienākumus uzņēmās K. Raiskums, biedrziņa — R.
Balodis un kasiera — J. Lazda. „Latviešu pulcēšanai un intereses
radīšanai” valde nolēma rīkot groziņu vakaru 1 .septembrī. Valde
nolēma šai un citos sarīkojumos vākt ziedojumus trūkumcietēju
atbalstam Vācijā. Pirmajā sarīkojumā ienāca $31.36.

DV Džīlongas nodaļas valde ar dāvāto (DV Melburnas nodaļas) karogu 1961.
gadā. No kr.: A. Blonskis, J. Cīrulis (nod. priekšs.), J. Klanis, A. Vanadziņš,
St. Kampāns, H. Kubils.
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Pirmā biedru sapulce notika 1951. g. 22. septembrī, piedaloties
16 biedriem. Kopīgais biedru skaits tad bija sasniedzis 31. Sapulcē
ievēlēja pirmo pastāvīgo valdi: V. Aufmani, K. Kannu, A. Blonski,
V. Nemiro un J. Lazdu. Ar to nodaļas dibināšanas un izveidošanas
darbs bija beidzies, iezīmējušies arī pirmie un galvenie nodaļas
uzdevumi: latviešu pulcēšana, sabiedriskā darba izveidošana un
trūkumcietēju tautiešu atbalstīšana.
DV Džīlongas nodaļa ar savu aktīvitāti ieņēmusi vadību Džī
longas latviešu sabiedriskajā dzīvē. Nelielā latviešu skaita dēļ Džī
longā nevarēja organizēties un pastāvēt citas lielākas latviešu orga
nizācijas, tādēļ galvenā atbildība tādu sarīkojumu kā 18. no
vembŗa, 14. jūnija, Kalpaka un Leģiona dienu atceres rīkošanā
vienmēr jāuzņemas DV nodaļai, ieskaitot arī pašas sarīkojumus un
biedru vakarus.

Džīlongas nodaļas valde 1973. gadā. Pirmā rindā vidū: nod. priekšs. V.
Leitmanis, pirmais no kreisās — valdes loc. A. Jauģietis, trešais H. Kubils,
otrā rindā: S. Kampāns, A. Vanadziņš un F. Koris.

Savu līdzekļu robežās nodaļa piedalījusies aprūpes darbā gan
Austrālijā, gan ārpus tās. Daudz gadu nodaļa ir regulāri atbalstī
jusi vienu kaŗa invalidu Vācijā.
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Nodaļā pastāv mazs pašpalīdzības fonds, kuŗā piedalās visi
vanagi. Daļu biedru naudas ieskaita šai fondā un biedra nāves
gadījumā ģimenes piederīgiem izmaksā $50.
1969./70. darbības gadā nodaļā bija 29 biedri. Valdē: Juris
Mellēns — priekšsēdis, Herberts Kubils — vietnieks, Ādolfs Oše
nieks — sekretārs, Stanislavs Kampāns — sarīkojumu d. vad.,
Fricis Koris — kasieris un Jāni Klanis — biedrzinis.
Nodaļa daudz darījusi Džīlongas latviešu kapsētas iekārtošanā
un izveidošanā gan ar darbu, gan līdzekļiem.
No DV Džīlongas nodaļas dibinātājiem vairāki vēl tagad ir
aktīvi biedri. Viens no tiem. Artūrs Vanadziņš, ir pat bijis starp
pirmās DV nodaļas Austrālijā biedriem Tasmānijā 1949. gadā.
1973. gadā nodaļas valdē darbojās: V. Leitmanis —priekšsēdis,
J. Mellēns — sekretārs, valdes locekļi — S. Kampāns, H. Kubils,
A. Vanadziņš, J. Klanis un F. Koris.
Daugavas Vanagi Sidnejā 1951 — 1972
Par DV Sidnejas nodaļas nodibināšanos un darbību V. Tauriņš
valdes uzdevumā raksta:
„Doma par DV dibināšanu Sidnejā bieži pārrunāta, kaŗa drau
giem satiekoties. Noteiktāku virzienu tā ieņēma 1951. gada otrā
pusē, kad noorganizējās iniciātoru grupa un pēc kāda sarīkojuma
jau pulcējās 20 dalībnieku. Sapulcējušies nolēma dibināt DV Sid
nejas nodaļu un uzdeva dibināšanas sapulci izziņot A. Irbītim.
A. Jaunbērzinam, S. Klauvertam un J. Liepiņam. Dibināšanas
sapulce notika 1951. g. 9. decembrī E. Liepiņa mājā, kur pieda
lījās 28 interesenti un ievēlēja nodaļas pagaidu valdi. Jaunievēlētā
valde konstruējās šā: valdes pr-dis R. Studāns, pr. palīgs J. Liepiņš,
sekretārs A. Vēveris, kasieris E. Liepiņš un biedrzinis A. Irbītis.
Uzņemoties amata pienākumus, valdes pr-dis starp citu teica:
„Mūsu pienākumi Daugavas Vanagu Sidnejas nodaļas izveidošanas
darbā būs diezgan lieli un grūti, jo pašlaik visi esam smagā darba
strādnieki ar ierobežotu brīvo laiku. Bet es ceru, ka mēs visus grū
tumus pārvarēsim, apzinādamies, ka darām šos sabiedriskos pienā
kumus latviešu tautas labā, tāpat kā to darījuši ar zobenu rokā.
Latvijas brīvības aizstāvji — Daugavas Vanagi, neprasīdami, kas
viņiem par to būs, un nekad nekurnēdami par pārciestām grūtī
bām un pazemojumiem. Ķersimies pie darba un parādīsim, ko va
ram, un novēlēsim, lai mūsu kopīgais darbs būtu lietišķs un ietu
rēts vienprātības un saskaņotības garā.”
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DV Sidnejas nodaļas 1955. gada biedru vakara dalībnieku grupa. No krei
sās sēž: O. Strauts, J. Niedre,
J. Liepiņš, O. Jefimovs, J. Masulāns, A.
Brūveris, N. Pļavenieks; stāv — V. Ādminis un L. Kančs.

Apgarota ar lielu darba prieku un nākotnes nodomiem savas
tautas un tautiešu labā, jaunā valde stājās pie savu pienākumu
pildīšanas. Pirmajā sēdē uzņēma 47 biedrus. Tautiešu interese un
atsaucība DV mērķiem bija liela. Pirmajos trīs mēnešos nodaļā jau
bija iestājušies 150 biedru. Pēc neilga laika nodaļā iestājās Kan
beras kopa ar pirmajiem 10 biedriem. Šo kopu vadīja V. Larko.
Biedru skaitam augot, Kanberā tika nodibināta patstāvīga nodaļa.
Pirmā svinīgā sanāksme un solījuma parakstīšana notika 1952.
g. 6. janvārī pēc māc. J. Lūša veco strēlnieku piemiņas dievkalpo
juma.
Viens no pirmajiem uzdevumiem bija sistēmatiska līdzekļu ra
šana palīdzības darbam. Domāja, ka tos varētu iegūt ar dažādiem
sarīkojumiem un regulārām nedēļas vai mēneša iemaksām, kuŗas
varētu ziedot nodaļas biedri un tautieši. Darbības laikā ziedojumi
vākti ar sarakstiem, vienas stundas darba algas apmērā mēnesī un
speciālām palīdzības markām. Vairākus gadus ar labām sekmēm
nodaļa ieguva aprūpes līdzekļus LAA un DV AV kopīgās ziedo
jumu vākšanas akcijas ietvaros. To gan vairs nevar teikt par pēdē383

DV Sidnejas nodaļas vanadzes un vanagi plkv. A. Krīpena 65 gadu jubilejā
1958. gadā.

jiem 2 gadiem, kad šī ziedojumu akcija pārkārtota no ziedotāju
apmeklēšanas mājās uz ziedojumu piesūtīšanu. Tomēr ir cerības,
ka ziedotāji pieradīs pie jaunā ziedojumu akcijas iekārtojuma un
rezultāti būs arvien labāki.
Iegūtie līdzekļi izlietoti aprūpes darbam Sidnejā un apkārtnē,
bet vairums pārsūtīti DV CV Vācijā sadalīšanai kaŗa invalidiem
pēc valdes ieskata un sainīšu sūtīšanai uz dzimteni. Pavisam ap
rūpes darbam izdoti $20834. Palīdzības dāvanu saiņu sūtīšanā uz
dzimteni sevišķi čakla bijusi vanadžu kopa.
Biedru nauda un sarīkojumu atlikumi, atskaitot saimnieciskos
izdevumus un ieskaitījumus bēŗu fondā, lielumties izlietoti kultūras
pasākumu un latviskā jaunatnes darba, audzināšanas un sporta
atbalstam, kā arī informācijai. Kopā šīm vajadzībām izlietoti
$7438. Sākuma gados īrētas telpas tautisko deju kopas Kamoliņa
un Sidnejas latviešu jaunatnes kopas vajadzībām. Vēlāk materiāli
atbalstīta sporta kopa Daugava, un citām sporta kopām ziedoti
līdzekļi sacīkšu balvām. Iespējamības robežās piešķirti līdzekļi
sestdienas skolām, latviešu studējošo fondam Austrālijā, jaunatnes
kursiem, zinātnisko rakstu krājuma Archīvs izdošanai, J. Jaun
sudrabiņa, Raiņa un Aspazijas piemiņas fondiem, Sidnejas latviešu
skautu vienībai, kuŗai arī nodaļas pasniedza karogu, Minsteres
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ģimnazijai, Latviešu nacionālajam fondam Zviedrijā u. c.
Pēc nolietošanās ikreiz izgatavots jauns Latvijas karogs, kas
pastāvīgi plīvo daudzu nāciju karogu starpā Kūmas pilsētas parkā,
Sniega kalnu (Snowy Mountains) gigantiskās spēkstacijas celtnieku
— daudzo nāciju piederīgo atcerei.

DV Sidnejas nodaļas valde 1959. gadā. 1. r. no kr.: J. Immurs, P. Sakne,
J. Masulāns, Vera Kanča, A. Strautnieks: 2. r.: L. Ramans, V. Tauriņš, O.
Līcis, E. Apsitis, J. Driba un G. Krīgers.

1968. g. nodaļa rīkoja jaunatnes lugu sacensību. Saņemtas 14
lugas. Iesūtīto darbu izvērtēšanas komisija par labākiem atzina un
1. godalgu $150 piešķīra par lugu „Rīgas maize” autorei Ainai
Siksnai Lanestatē, Zviedrijā, 2. godalgu $75 par darbu ,,Didzis
un sargeņģelis” saņēma Uldis Siliņš Sidnejā, 3. godalga $35 par
darbu „Raidstacija” piespriesta Lidijai Auzānei Toronto, Kanadā.
Organizēta un vadīta Sidnejā un apkārtnē līdzekļu vākšana inva
lidu nama iegūšanai Vācijā. Pēc valdes locekļa M. Tenisona iniciā
tīvas skaņu lentē ieskaņota sardzes maiņa pie Brīvības pieminekļa
un Lielā junda.
Lielāku kultūras pasākumu nodaļai nav. Tie nu darbojas pie
Sidnejas latviešu biedrības vai kā patstāvīgas vienības. Šeit var
minēt Sidnejas latv. biedrības jaukto kori, Sidnejas latviešu teātri,
sieviešu un vīru koŗus, jaunatnes tautisko deju un vairākas sporta
kopas, divas sestdienas skolas (viena pie Sidnejas ev. lut. draudzes,
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otra pie SLB) un SLB vidusskola. Gandrīz visos pasākumos indivi
duāli piedalās arī nodaļas biedri, vairums gan koŗos, ko sevišķi var
teikt par sieviešu kori Sidrabene, kuŗā dzied daudz vanadžu. Daži
nodaļas biedri ieņēmuši amatus un arī pašlaik darbojas LAAJ pre
zidijā. Lielāks vairums ir individuāli ieguldījuši ievērojamus lī
dzekļus vietējā Latviešu nama celšanā.
Gadiem ejot, sadila viena otra cīnītāja mūžs. Bija tādi, kam
šai zemē nebija neviena piederīgā un kas savā dzīves laikā nebija
arī meklējuši ne draugus, ne pieslējušies kādai organizācijai. Tāda
vientuļnieka miršanas gadījumā meklēja latviešus, kas rūpētos par
viņa apbedīšanu, tie bija draudžu mācītāji vai DV nodaļa.
Tā radās pienākuma apziņas izraisītā ideja šos bijušos kaŗavīrus
un DV biedrus vieniniekus, kam nav piederīgo, apbedīt vienuviet
— kaŗavīru kapos. Šādu A. Auniņa ierosinājumu pieņēma 1963.
g. nodaļas biedru sapulcē un valde uzdeva ierosinātājam kārtot
kaŗavīru kapu izveidošanu. Iepirka laukumu 64 pelnu urnu novie
tošanai. Urnu novietņu izbūvēšana ar plāksnēm un ierakstiem iz
maksāja $1042. Šai summā ieskaitīja mirušā vanaga Edvarda Pi
ķeļa nodaļai atstāto mantojumu $740. Kaŗavīru kapus, Ed. Piķeļa
un viņa veltījuma piemiņai atsevišķu plāksni iesvētīja 1965. g.
15. maijā, kad arī apbedīja 5 pelnu urnas, pirmās šajos kapos.
Vanadzes kapos iedēstīja rozes un citus košuma krūmus un vien
mēr gādā par to apkopšanu.
Ed. Piķelis mira 1958. g. Taunsvillē, Kvīnslendā un šinīs kapos
nav apglabāts. Dzimis 1927. g. Rucavas pagastā, Latvijā, 1944. g.
iesaukts gaisa izpalīgos un nosūtīts Oderas līnijas aizstāvēšanai.
Pēc kaŗa nokļuvis franču ārzemnieku leģionā Marokā. Vēlāk at
griezās Vācijā un izceļoja uz Austrāliju.
Nodaļā pastāv bēŗu fonds nolūkā nodrošināt biedru miršanas
gadījumā piederīgiem vai apbedītājiem daļēju izdevumu segšanu.
Fondā automatiski ieskaita visus biedrus pēc 3 mēnešiem nodaļā.
Agrāk katrā miršanas gadījumā izmaksāja $60, tagad $80. No
bēŗu fonda izmaksāti $1990.
Kādu laiku nodaļā darbojās lasāmgalds un bibliotēka, kuŗai
grāmatas un laikrakstus ziedoja biedri un labvēļi, kā arī tie iegādāti
par nodaļas līdzekļiem. Šim pasākumam nebija sekmju, jo nebija
iespējams atrast entuziastu, kas ar interesi pastāvīgi nodotos lasī
tavas un bibliotēkas darbam. Arī telpas neizdevās atrast. Šādos
apstākļos biedru sapulcē izlēma nodot grāmatas pagaidu lietošanā
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V. Hāzners, DV organizācijas priekšnieka pirmais vietnieks pēc Austrālijas
apciemojuma 1967. gada oktobrī Sidnejas lidlaukā pavadītāju vidū. Krei
sajā pusē plkv. A. Krīpens.

Sidnejas ev. lut. draudzes bibliotēkai. Pašlaik tur nodotas 414
grāmatas.
No laikrakstu abonentu pārstāvības izveidojās nodaļas grāmat
nīca. Savā laikā tās darbība bija ļoti plaša, apgādājot tautiešus
ar grāmatām, laikrakstiem, žurnāliem, skatu kartēm, daiļamatnie
cības un mākslas izstrādājumiem. Grāmatnīcas apgrozījumi pakā
peniski samazinājās, jo grāmatas pirka arvien mazāk, ko varēja
izskaidrot ar to, ka tautieši daudz līdzekļu patērēja dāvanu saiņu
sūtīšanai uz dzimteni, bija arī vēl citi apstākļi. 1970. g. grāmatnī
cu likvidēja. Laika secībā to vadījuši E. Lielkājs, E. Ēverts, E.
Kromulis un R. Renbušs.
Nodaļa regulāri rīkojusi lāčplēšu, kalpakiešu un leģiona atceres
sarīkojumus. Pēdējos gados kalpakiesu atceri rīko Korporāciju ko
pa. Bez tam vēl rīkotas veco strēlnieku atceres un divas reizes
gadā biedru vakari. Latvijas valsts dibināšanas piemiņas akti rīkoti
kopīgi ar Sidnejas Latviešu biedrību.
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Līdzekļu sagādes nolūkā vēl rīkoti deju, tautiešu tuvināšanās
vakari, Jaungada sagaidīšana, Līgo svētki, zaļumu svētki u. c.
Ikvienai nodaļas sekcijai ir viens sarīkojums gadā. Vanadžu sek
cijai (neskaitot vairākas priekšlasījumu pēcpusdienas) gadskārtē
jais lielais sarīkojums — balle par labu palīdzības darbam, un
šaušanas sporta sekcijas gada darbības nobeigums ar labāko šāvēju
apbalvošanu.
Sarīkojumos referātus lasījuši prof. K. Ābele, sen., A. Dukāts,
E. Ģērmanis, A. Iksens, V. Kalniņš, L. Kančs, A. Krīpens, P.
Laiviņš, J. Liepiņš, J. Muižnieks, E. Šmugājs, B. Strazdiņš, P.
Sudrabs, O. Baltputnis u. c ; no aizjūras — viesi V. Hāzners, A.
Plensners u. c. Nodaļa piedalījusies vairāku aizjūras viesu uzņem
šanā Austrālijā.
Kopīgam sabiedriskam darbam nodaļa savā laikā ierosinājusi
rīkot kopīgu latviešu nama akciju un pulcēt visu vietējo latviešu
organizāciju pārstāvjus sadarbības jautājumu izlemšanai, sarīko
jumu kalendāra koordinēšanai un LAA un DV kopīgās ziedojumu
vākšanas akcijas labākai izkārtošanai. Pieņemti atzinumi PBLA
pārstāvības jautājumā. Izstrādāts projekts DV organizācijas sa
biedriskās darbības vadlīnijām. Nodaļas pārstāvji piedalījušies Sid
nejas latv. organizāciju sadarbības komisijā, jaunatnes audzināša
nas padomē, baltiešu 14. jūnija komitejā, Sidnejas nama padomē
un citur.
Nodaļa izkārtojusi Austrālijas DV delegātu sapulces: trešās —
1955. g. 2. janvārī, ceturtās — 1955. g. 27. decembrī, septītās —
1958. g. 31. decembrī, astotās — 1959. g. 31. decembrī, trīs
padsmitās — 1965. g. 30. janvārī un septiņpadsmitās — 1968.
g. 30. decembrī.
Ar zelta nozīmi nodaļā apbalvoti 9 biedri, DV CV atzinības
rakstiem — 14, DV AV atzinības rakstiem 89.
Savā laikā darba sekmju pārrunām izkārtotas kopīgas valdes
sēdes ar kaimiņu nodaļām Ņukāsli un Kanberu, vienreiz pat ar
DV AV pr-ža un Melburnas nodaļas pārstāvju piedalīšanos.
Nodaļa reģistrēta austrāliešu iestādēs. Valdes priekšsēži bijuši:
R. Studāns, J. Liepiņš, L. Kančs J. Masulāns, E. Ceruzis, J.
Masulāns, M. Tenisons, R. Renbušs un O. Līcis.
Biedru skaits 1972. gadā 324, no tiem 77 vanadzes. Darbības
laikā miruši 42 biedri, no tiem 6 vanadzes.
Uzkrātie līdzekļi — Veco ļaužu mītnes fondā — 3250 dol., DV
nama fondā — 3200, rezerves fondā — 1781.78, kaŗavīru kapu
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pieminekļa fonda — 200, nodaļas zemes fondā — 161.03 dol.,
kopā 8592.81 dol.
Veco ļaužu mītnes fondā līdzekļus krāj vanadzes. Ik gadu tajā
iemaksā atlikumu no vanadžu kopas rīkotās loterijas un atsevišķu
personu ziedojumus. DV nama un rezerves fondos iemaksu lielu
mu nolemj ik gadu nodaļas valde no nodaļas līdzekļiem, un tos
apstiprina biedru sapulcē. Kaŗavīru kapu pieminekļa un zemes fon
dos uzkrātie līdzekļi ir atsevišķu personu iemaksas minētiem nolū
kiem.
Nodaļas ārējās informācijas darbā lielāka iktīvitāte sākās, kad
to savā vadībā 1961. gadā pārņēma Paulīne Sakne, vadoties ar DV
informācijas stāba Melburnā (DVINFO) norādījumiem. Viņai šai
darbā par aktīvākiem palīgiem izdevās iesaistīt vanadzes M. Balo
di un V. Kanči, no vanagiem G. Bogdanoviču, un izveidot ārējās
informācijas nozari. Vēlāk uz neilgu laiku tai pievienojās arī E.
Rodze-Ķīsele. Šī nozare plašākas darbības noorganizēšanai uzņēma
sakarus ar mūsu kaimiņiem un citu apspiesto tautu pārstāvjiem,
austrāliešu pretkomūnistu organizācijām un iespējamības robežās
ar parlamenta locekļiem un polītisko partiju pārstāvjiem. Vienmēr
tos informēja par pašreizējo latviešu tautas dzīvi krievu okupācijas
varā, izplatot attiecīgu literātūru vai personiskā satiksmē. Rīkotas
protesta demonstrācijas: Baltijas valstu zelta atsavināšanas gadī
jumā, Čechoslovakijas okupācijas gadījumā, starptautiskās izstā
des laikā, kad Padomju Savienība piedalījās ar saviem ražojumiem,
vāktti paraksti pret sarkanarmijas koŗa viesošanos. Izrādīta filma
„Mana Latvija” latviešu un austrāliešu sabiedrībai. Paskaidroju
mus sakarā ar minēto filmu iespieda vairāk nekā 1000 eksemplāros
angļu valodā izdalīšanai izrāžu apmeklētājiem sveštautiešiem. Plkv.
V. Januma vīzas noraidīšanas lietā rakstītas protesta vēstules par
lamenta locekļiem. Informātīva satura grāmatas ievietotas austrā
liešu bibliotēkās Sidnejā un Kanberā. 1963. g. pēc 14. jūnija akta
rīkota sanāksme austrāliešu viesiem, igauņu, lietuviešu un mūsu
sabiedriskiem darbiniekiem, lai iepazītos un pārrunātu sadarbību
baltiešu tautu brīvības centienu ietvaros.
Nolūkā reprezentēt latviešus austrāliešu sabiedrībai un ap
spiesto tautu pārstāvjiem, sagatavots sarīkojums „Freedom for
Nations” ar Sidnejas Latviešu Biedrības jauktā koŗa diriģenta V.
Ruļļa vadībā un tautisko deju kopas piedalīšanos. Runas teica 6
parlamenta un polītisku partiju runātāji, arī DVINFO vadītājs A.
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Bagun-Bērziņš no Melburnas. Visi izteicās par sadarbošanos ko
mūnisma apkaŗošanā un apspiesto tautu brīvības atgūšanā.
Kopīgi ar citu apspiesto tautu pārstāvjiem un ieinteresētām per
sonām nodibināta polītisko studiju grupa, kuŗas darbībā radās
apspiesto tautu nedēļas rīcības komiteja (Captive Nations Week
Committee). Šī komiteja rīkoja pirmo apspiesto tautu nedēļu Sid
nejā 1965. g. Notika gājiens un vainaga nolikšana pie kritušo
kaŗavīru pieminekļa; sekoja sapulce, kuŗā ar runām piedalījās
austrāliešu prominentas personas, kā: federālās valdības darba
ministrs V. Makmahons (vēlākais ministru prezidents), Jaundien
vidvelsas (NSW) pavalsts tieslietu ministrs J. Madisons, atvaļināto
kaŗavīru līgas pārstāvis A. Langs un citi. No latviešiem runāja
mūsu polītiskā darbiniece E. Rodze-Ķīsele. Apspiesto tautu ne
dēļas ietvaros vēl notika starptautisks kultūras festivāls ar 8 tau
tību piedalīšanos: koŗa dziesmām, solistiem, instrumentālistiem,
tautas dejām un citiem priekšnesumiem. Programma bija izplānota
katrai nedēļas dienai, bija mākslas, daiļamatniecības un grāmatu
izstādes, radio un televīzijas intervijas un politisko pārrunu vakars.
Šai apspiesto tautu nedēļai sekoja citas, ik gadu pa vienai. Sidne
jas organizāciju izraudzītie pastāvīgie latviešu pārstāvji nedēļas
rīcības komitejā ir P. Sakne un G. Bogdanovičs. Kādu laiku tajā
darbojās arī E. Rodze-Ķīsele.
Informācijas nozare ierosināja sūtīt delegātu, kas pārstāvētu
latviešus Pasaules un Āzijas tautu pretkomūnisma līgas konferen
cēs. Sagatavoti informācijas materiāli un aizsūtīti izdalīšanai līgas
konferenču dalībniekiem Seulā, Dienvidkorejā un Taipejā — For
mozā.
Bez šiem veikumiem bijuši vēl daudzi citi, kuŗus visus īsā dar
bības raksturojumā nav iespējams minēt.
1967. g. Austrālijas latviešu kopīgā informācijas centra (ALIC)
vadība (Adelaidē) par savu pārstāvi Sidnejā izraudzīja G. Bogdanoviču. Jāpiemin, ka DVINFO Melburnā vairs nedarbojas. Bez
jau minētā šeit vēl darbojas DV CV un DV Austrālijas valdes
(Melburnā) 1970. gadā izraudzītā ārējās informācijas nozares
referente E. Rodze-Ķīsele. Ievērojot to, nodaļas valde atzina, ka
nodaļas informācijas nozarei kā atsevišķai vienībai vairs nav nozī
mes un norādīja, ka atsevišķie nozares darbinieki var pēc vēlē
šanās pievienoties minētajiem iestādījumiem.
Biedru informēšanai par valdes darbu un notikumiem nodaļas
dzīvē izdots informācijas biļetens pēc vajadzības. Pastāvīgi snieg390

tas ziņas ievietošanai agrākos gados iznākušajā biļetenā „DV Aus
trālijā” un līdz šim laikam laikrakstam Austrālijas Latvietis, DV
Mēnešrakstam u. c.
Nolūkā veicināt šaušanas sportu nodaļā 1957. g. sāka organizēt
šaušanas sporta sekciju, ko uzņēmās vadīt A. Paegle. Darbs sek
mējās un sekojošā gadā šaušanas sacensībās piedalījās jau 78
šāvēji, to starpā arī sieviešu un jauniešu grupas. Izstrādāti sekcijas
darbības un dāvināto ceļojošo balvu izcīņu noteikumi. Vadoties
ar tiem, ik gadu īstenota sezonas darbības programma, kuŗā ietelp
dažādas sacensības, piem., coļojošo kausu, priekšā došanu, distanču
sacensības sekcijas biedriem kā arī treniņi. Sacensībās lieto maz
kalibra šauteni. Jaunieši līdz 14 gadiem šauj ar saspiesta gaisa
šauteni. Bez biedru savstarpējām sacensībām tie individuāli vai
vienībās piedalās DV globālās un Austrālijas DV meistarsacīkstēs.
Vairākkārt sekcija arī pati noorganizējusi Austrālijas DV meistar
sacīkstes. Bez šīm sacensībām sekcijas vienības vai biedri pie
dalās vietējo latviešu sporta klubu un Jaundienvidvelsas sporta
padomes rīkotās Austrālijas un pavalsts latviešu meistarsacīkstēs.
Sacensības notikušas arī ar igauņu un autrāliešu sporta šāvējiem.
1961. g. trīs sekcijas dalībnieces ieskaitītas Austrālijas reprezen
tantu vienībā par „Rendall Trophy” dāmām. Sekcija ar 2 vienī
bām piedalījusies austrāliešu „Grade shooting” un 4 vienībām
„Postal shooting” un 1962. g. ,,Out-Door Grade”, kā arī Austrā
lijas meistarsacīkstēs, bez tam vēl 1966. g. NSW „Smal Bore
Rifle” sacensībās. Jaundienvidvelsas latviešu sporta padomes or
ganizētajā Sidnejas kausa izcīņā rīkoja un vadīja sacensības šau
šanas disciplīnās. Kā redzams, sekcijas darba lauks ir ļoti plašs,
un dažs labs entuziasts ir piedalījies 15 sacensībās vienas sezonas
laikā (9 mēnešos).
Laika gājumā izcīnīti vairāki DV vienību, sporta draugu un
labvēļu dāvinātie ceļojošie kausi un liels daudzums citu balvu.
Sekcija ar saviem līdzekļiem izbūvējusi šautuvi J. Flugina saim
niecībā Valeišā (Wallacia), uzņemta par biedru Austrālijas mazkalibra šāvēju apvienībā (Small Bore Rifle Club Union Eastern
Command) un 1968. g. ar saviem pārstāvjiem piedalījās NSW maz
kalibra sporta šāvēju kongresā.
Visā darbības laikā sekcija apliecinājusi lielu rosību šaušanas
sporta iedzīvināšanā un veicināšanā, kā arī guvusi redzamas sekmes, vairākkārt iegūstot meistarnosaukumu vienību un individuā
lās sacīkstēs.
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Sekcijas biedru skaits gan samazinājies apm. uz pusi, bet rosība
nav zudusi. Sekciju vadījuši A. Paegle, J. Auziņš, P. Balodis, J.
Flugins, A. Rašmanis, M. Balode, J. Eizenbergs un J. Puriņš.
Sidnejas nodaļas vanadzes 1951. — 1972. g.
Vanadzes nodaļā uzņemtas jau pirmajā valdes sēdē 1951. g. de
cembrī. Jau no pirmajām dienām tās aktīvi piedalījušās nodaļas
darbā, it īpaši sarīkojumu saimniecības izkārtošanā.
Lai vanadžu darbību vairāk aktivizētu arī citās nozarēs, izvir
zīta doma dibināt vanadžu sekciju jeb, kā to tagad dēvē, vanadžu
kopu. Šī doma kļuva īstenība, kad sekciju uzņēmās organizēt un
vadīt Paulīne Sakne 1955. gada 22. septembrī.
Savā darbības laikā sekcija parādījusi izcilu rosību līdzekļu sa
gādē palīdzības darbam, piedaloties LAA un DV AV ziedojumu
vākšanas akcijā, gan arī sagādājot tos ar savu rūpīgi sagatavoto
gadskārtējo sarīkojumu un mantu izlozēm. Ieņemtie līdzekļi izlie
toti palīdzības saiņiem aiz dzelzs aizkara, Vācijā, kā arī vietējai
aprūpei. Apmeklēti cietēji — tautieši slimnīcās un mājās. Atvē
lēti līdzekļi latviskās jaunatnes audzināšanai, kultūras pasāku
miem, ārējās informācijas darbam un sporta balvām. Nodaļu sa
rīkojumos viņas piedalījušās saimnieciskos un dekorātīvo vaja
dzību izkārtošanā, arī kaŗavīru kapu izdaiļošanā un apkopšanā.
Savā laikā bija populāras vanadžu rīkotās priekšlasījumu pēcpus
dienas, kuŗos speciālisti referēja par dažādiem praktiskās dzīves
un mākslas jautājumiem, kā arī par ceļojumu iespaidiem.
Dažkārt vanadzes arī rīkoja svētdienas atpūtas izbraukumus un
organizēja grupu apmeklējumus labām filmu un teātŗa izrādēm.
1959. gadā vanadzes piedalījās Sniega upes (Snowy River)
spēkstaciju tīkla atklāšanas svinībās, kur 28 tautību starpā iekār
toja latviešu daiļamatniecības izstrādājumu novietni, par ko inte
resējās ārzemju diplomāti un austrāliešu vadītājas personas.
1964. gadā pie vanadžu kopas nodibināts Veco ļaužu mītnes
fonds, kuŗā līdzekļi krājas no ik gadu šim mērķim rīkotās loterijas
un labvēļu ziedojumiem. 1972. gada beigās fondā uzkrāti 3250
dol.
Kopa noorganizējusi Austrālijas vanadžu delegātu sanāksmes
1958., 1959., 1963. un 1968. gadā. DV Austrālijas valde pie
šķīrusi kopai atzinības rakstu 1958. un 1965. gadā.
Kopu vadījušas: Paulīne Sakne — 7 gadus, Milda Detlava —
1 gadu, Elvīra Masulāne (mirusi), Skaidrīte Zaķe un Elga Rodze Ķīsele — katra 3 gadus. 1972. gada beigās kopā bija 77 vanadzes,
no tām aktīva apm. viena trešā daļa.
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DV Adelaides nodaļa
Nodaļas priekšsēdis M. Miezis stāsta:
„Daugavas Vanagu Adelaides nodaļa dibināta 1952. gada 26.
janvārī. Dibināšanas sapulcē piedalījās 33 personas. Ievēlētā valde
izraudzīja biedru apzināšanas, aprūpes, informācijas, sarīkojumu
un sporta kopas. Uzņēma sakarus ar citām Adelaides latviešu
organizācijām un DV CV. Rīkoti vairāki svinīgi vakari un balles,
lai rastu kontaktu ar sabiedrību, biedri savstarpēji iepazītos un
rastos līdzekļi nodaļas darbam. Tā paša gada septembrī nodibinā
jās vanadžu kopa un dubultkvartets Daina. Darbības gadam bei
dzoties, nodaļā bija 260 biedru.
Nākošā gadā valde pildīja arī DV AV pienākumus. Izkārtota
ziedojumu vākšanas akcija invalidu namam Vācijā un gadskārtējā
ziedojumu vākšana aprūpes, informācijas, jaunatnes, kultūras un
veco ļaužu vaadzībām.
1955. gada janvārī vanadžu kopa pasniedza nodaļai karogu.
Lai rastu līdzekļus, nodaļa uzņēmās aģenta pienākumus dažās
Adelaides apdrošināšanas sabiedrībās. Nodaļas biedrs H. Gelsens
ar palīgiem vāca krāsainos metallus.
Daudz pūļu un līdzekļu ielikts gruntsgabala pirkšanā un ēku
būvē, izveidojot veco ļaužu mītni Elizabetē, sevišķi sabiedriskās
ēkas celšanā un iekārtošanā. Šodien veco ļaužu mītnē izbūvēti 15
vieninieku un 3 pāŗu dzīvokļi. Ikviens dzīvoklis ir pilnīgi atsevišķs
ar savu saimniecības un labierīcību iekārtu. Nodaļas valde, ar
ieceltas komisijas starpniecību, apsaimnieko veco ļaužu mītni
Sidrabeni.
Nodaļas valde 1968. g. maijā iepirka namu tai pašā ielā, kur
pārējie latviešu sabiedriskie īpašumi. Iepirktā ēka bija dzīvokļu
nams. Daudz darba un līdzekļu ieguldīti, lai to izveidotu mūsu
vajadzībām piemērotu. Esam izveidojuši zāli ar 80 sēdvietām,
bāra telpu, bufeti un virtuvi. Esam ieguvuši atļauju tirgoties.
Kluba lasāmgaldā pieejami daudzi mūsu trimdas periodiskie izde
vumi, vēstures grāmatu bibliotēkas emīcc .:
novusa spēles. Klubu bez atlīdzības apsaimnieko nodaļas valde
ar palīgiem, virtuvē saimnieko vanadzes.
Kopš sava nama iegādāšanas nodaļas sabiedriskā dzīve stipri
paplašinājusies. Rīkojam 2 — 3 sarīkojumus mēnesī, kas ļoti labi
apmeklēti, dažreiz pat viesu ierodas vairāk, nekā telpas spēj uz
ņemt. Kārtojam zāles paplašināšanu. Zālē ir mūsu mirušo nodaļas
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biedru piemiņas plāksne, veidota pēc nodaļas biedra mākslinieka
A. Ozoliņa-Ozola zīmējuma.
Vairākus gadus nodaļai bija savs ragu orķestris ar nodaļas iegā
dātiem instrumentiem. Bez darbīgas vanadžu kopas nodaļai vēl
ir savs vīru koris 30 dziedoņu sastāvā. Koris ik gadu koncertē un
dzied ne tikai nodaļas, bet arī citu organizāciju sarīkojumos. No
daļai ir dziesmu ansamblis Jautrie vecīši piecu vīru sastāvā, kas
ļoti iecienīts ar savām jautrajām dziesmām.
Tautas deju kopā Auseklītis mazā grupā no 14 — 18 gadiem
un lielā grupā virs 18 gadiem kopā 60 dalībnieku. Auseklītis pie
dalījies arī daudzos sveštautiešu sarīkojumos. Nodaļas atbalstā ir
Adelaides latviešu skautu un gaidu vienības un Adelaides latviešu
teātra jauniešu drāmatiskā kopa.
Nodaļa daudz palīdzējusi gan ar darba talkām, gan līdzekļiem
Adelaides latviešu kopējās sabiedriskās mājas Tālavas iegādes un
celšanas laikā. Esam 260 paju īpašnieki. Esam palīdzējuši mūsu
ev. lut. Sv. Pēteŗa baznīcas tapšanā.
Informācijas laukā esam pasnieguši vai sūtījuši grāmatu u.
c. literātūru valsts un pašvaldību vadītājām personām, bibliotē
kām. Sevišķi daudz grāmatu devām skolotāju institūtiem un kole
džām, lai informētu audzēkņus par komūnistu viltus mācību un
pašreizējiem polītiskajiem apstākļiem okupētajā Latvijā. Izkārto
jām mūsu pretkomūnisma cīnītājas E. Rodzes-Ķīseles lekciju ciklu
Adelaides austrāliešu sabiedrībai. Atbalstījām ar līdzekļiem Lat
viešu nacionālo fondu Zviedrijā. Piedalījāmies apspiesto tautu ne
dēļu rīkošanā. Rīkojām pretkomūnistu demonstrācijas un piedalī
jāmies citu tautību rīkotajās. Polītisko aktuālitāšu referātus lasī
juši V. Dulmanis, O. Strauts, prof. E. Dunsdorfs, V. Hāzners, A.
Melliņš, A. Eglītis, A. Auziņš.
Aprūpes laukā jau kopš sākuma gadiem piešķirti līdzekļi slimī
bu vai citu apstākļu dēļ trūkumā nonākušiem un daudzbērnu ģi
menēm. Vecie ļaudis apdāvināti svētkos un ģimenes dienās. Ap
meklēti slimie gara slimo slimnīcās. Atbalstīti kaŗa invalidi vai
viņu piederīgie Vācijā.
Sākot ar nodaļas dibināšanu, katru gadu ar prāviem līdzekļiem
atbalstām mūsu latviešu skolu. Atbalstījām LAA studentu stipen
diju fondu. Kādam Minsteres ģimnazijas audzēknim devām ikmē
neša pabalstu visu skolas laiku. Vairākkārt atbalstīti mūsu spor
tisti, gaidas un skauti, tautas deju kopa. Kopš jaunatnes kursu
dibināšanas ik gadu esam devuši 2 — 5 stipendijas. Daudzbērnu
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1955. gadā DV Adelaides nodaļas vanadzes dāvāja nodaļai karogu. Uzņē
mumā no kreisās pirmā rindā vanažu pārstāves V. Kalderovska, N. Strauta
un V. Holcmane.

ģimeņu bērniem sedzām izdevumus bērnu vasaras nometņu apmek
lēšanai. Atbalstījām Minsteres ģimnaziju.
Katru gadu svētdienas latviešu skolas izlaiduma aktā absol
ventiem pasniegtas grāmatas vai kāda tautiska balva. Piešķiŗam
līdzekļus grāmatu iegādei vidusskolu un universitāti beigušo jau
niešu apbalvošanai 18. novembŗa svinīgajā aktā. Latviešu skolas
un ALB bibliotēkām dāvinām grāmatas vai līdzekļus to iegādei
Draudzīgā aicinājuma dienas atcerei. Nodaļas kluba lasāmgaldam
abonējam daudzus mūsu trimdas periodiskos izdevumus.
Nepārtraukti, ik gadu, esam rīkojuši Veco latviešu strēlnieku,
Pulkveža Kalpaka, Latviešu leģiona Kurzemes cīņu un cīnītāju,
Lāčplēša ordeņa kavalieŗu, citu brīvības cīņu, mūsu valsts, armijas
vadītāju svinīgus atceres vakarus. Šos svinīgos vakarus ar dekla
mācijām un mūzikas priekšnesumiem kuplinājuši daudzi Latviešu
skolas audzēkņi, gaidas un skauti, ar dziesmām mūsu mākslinieki
— G. Janmeija, A. Sapale, V. Svilāne, E. Veikerte un E. Šulcs.
visiem dziedoņiem klavierpavadījumus spēlējusi E. Ezergaile. Ar
mūzikāliem priekšnesumiem iepriecinājuši J. Laurs, M. Osītis, M.
Svilāne, I. Svilāne, M. Tumula, M. Krūma, Ezergaiļu trio un
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nodaļas vīru koris diriģenta S. Līvmaņa vadībā. Nodaļas gada
svētkus kuplinājuši ALB jauktais koris, nodaļas koris, J. Laura
stīgu orķestris un Melburnas DV dubultkvartets Kursa. Esam
izkārtojuši koncertus H. Rutupam, A. Sapalei, V. Liepiņai-Zaķei,
V. Skujiņai, A. Vaivodei un L. Sepei-Ešei, pianistam Treimanim.
Lekcijas un referātus lasījuši prof. K. Ābele sen., E. Stīpnieks, plk.
A. Plensners, V. Voitkus, Dr. P. Grieniņš, K. Apinis, J. Kalde
rovskis, M. Miezis, E. Kārkliņš, L. Kļaviņš, V. Akermanis, B.
Andersons, Porietis, E. Karlsone-Bērziņa.
Nodaļu vadījuši: E. Stīpnieks 1952. un 1953. g., A. Baltiņš
1954. g., A. Skalde 1955. g., E. Stīpnieks 1956. un 1957. g., A.
Skalde 1958. un 1959. g., J. Kalderovskis 1960. g., E. Kārkliņš
1961. g., A. Skalde 1962. g., J. Kalderovskis 1963. g., E. Kārk
liņš 1964. un 1965. g., M. Miezis kopš 1966. g. Pašreiz nodaļā
465 biedri.
Adelaides nodaļa pa šiem gadiem izaugusi par lielāko DV no
daļu ne vien Austrālijā, bet visā brīvajā pasaulē. Lai gan Adelaidē
dzīvo daudz mazāk tautiešu nekā Sidnejā vai Melburnā, tomēr zie
dojumu vākšanas akcijas katru gadu devušas vislabākos rezultātus.
Pa daļai tas izskaidrojams ar to, ka Adelaides nodaļa jau kopš
darbības sākuma izveidoja ciešas un draudzīgas attieksmes ar
pārējām latviešu organizācijām. Nodaļas darbības attīstībā, sevišķi
pirmajos gados, liela nozīme bija daudzajiem valdes sakarniekiem,
kas uzturēja ciešu kontaktu ar sava rajona biedriem un tos sīki
informēja par valdes darbību un nākotnes nodomiem. Pats vērtī
gākais sakarnieku nopelns ir gandrīz visu bijušo kaŗavīru iesaistī
šana nodaļā. Pēdējos gados sakarnieku darbs sevišķi nozīmīgs
gadskārtējās ziedojumu vākšanas akcijās.
DV Adelaides nod. vanadžu kopa dibināta 1952. g. 15. sep
tembrī. Dibinātājas bijušas: N. Strauta, B. Ozola, V. Holcmane,
M. Dzilna, V. Immure, S. Adolfa un M. Deģe.
Vanadžu skaits kopā 20 gados pieaudzis uz 70 loceklēm, no
kuŗām tomēr ne visas aktīvi piedalās vanadžu dzīvē. Pāršķirstot
pagājušo gadu protokolus un albumus, jākonstatē, ka Adelaides
vanadzes veikušas daudz. Jau pirmās vanadžu priekšnieces laikā
viņas pasniegušas Adelaides vanagu nodaļai karogu, kas gatavots
pēc vanadzes - gleznotājas M. Stīpnieces un māksi. Ozoliņa meta.
Visus pagājušos gadus vanadzes vienmēr atbalstījušas DV Adelai
des nodaļas valdes darbu. Viso vanagu valdes sarīkojumos vana
dzes gādājušas par saimniecisko pusi un pēdējos gados katru nedē396

ļas nogali gatavojušas ēdienus DV kluba vajadzībām. Vanadzes
piedalījušās kārtējās ziedojumu vākšanas akcijās, rūpējušās par
daudzbērnu ģimenēm un slimniekiem. Viņas rīkojušas vairākas
loterijas, vienu visas Austrālijas mērogā, un tādā veidā palīdzēju
šas sagādāt līdzekļus veco ļaužu ēku būvei Elizabetē. Vairākas
reizes gadā vanadzes apmeklē vecos ļaudis, kas dzīvo Sidrabenē,
un apdāvina ikvienu Sidrabenes locekli Ziemas svētkos un Ģimenes
dienā. Katras ciemošanās laikā vanadzes klāj kafijas galdu un
kopīgi ar vecajiem ļaudīm pavada patīkamus brīžus. Savā laikā
atbalstīta bārene Vācijā ar nelieliem naudas sūtījumiem. Pašreiz
vanadzes pieņēmušas par krustdēlu zēnu Adelaidē, kuŗa tēvs miris,
un atbalsta to ar ikmēneša nelielu maksājumu. Visus šos gadus viņas
regulāri apmeklējušas slimos latviešus, kam nav piederīgo, garā
vājo slimnīcās; viņas atbalstījušas jaunatni, ziedojot ceļa naudu
braucieniem uz kultūras dienām citās pilsētās, stipendijas jaunatnes
kursiem un ik gadu ziedojušas latviešu sestdienas skolai un grā
matu iegādei vidusskolu un universitātes absolventu apbalvošanai
18. novembŗa aktos. Vanadžu kopai ir pašai savs gada budžets.
Lai sagādātu līdzekļus savu mērķu īstenošanai, rīkotas teātŗa izrā
des un balles. Teātŗa izrādēs režiju vada un tēlo pašas vanadzes.

1961. g. 28. decembŗa vanadžu salidojuma dalībnieces ar viesiem Adelaidē.
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Sākot ar 1959. gadu, rīkoti reizi gadā rakstnieku vakari, kuŗos
vanadzes sagatavo un lasa referātus par kādu latviešu rakstnieku.
Viens no galveniem ienākumu avotiem ir Ziemas svētku tirdziņš;
rokdarbus šim tirdziņam vanadzes, ziedojot savus līdzekļus un lai
ku, gatavo visu gadu.
DV Brisbenas nodaļas darbs
Trešā lielākā pilsēta Austrālijā ir Brisbena, Kvīnslendas pavalsts
galvaspilsēta piektā kontinenta ziemeļaustrumos. Kā latviešu centrs
šī subtropiskā metropole tālu atpaliek aiz Melburnas, Sidnejas,
Adelaides un Pertas: priekš kādiem 15 gadiem oficiālo statistiku
publicējumi minēja 883 latviešus, vai Latvijā dzimušas personas,
bet mūsu draudžu un organizāciju reģistri tolaik aptvēra kādus 700
mūsu cilvēkus. Tagad sabiedriskie darbinieki rēķinās ar kādiem
divi vai trīs simtiem tādu ļaužu, kam vēl ir kaut kāda interese
par latviešu lietām. Brisbenas DV nodaļa salīdzinājumā turas
daudz stiprāka. Savā 21. darbības gadā, par spīti kapos un krema
torijās izvadīto ievērojamam skaitam, tā savās rindās vieno vēl
98 vanagus un vanadzes. Biezākais biedru reģistrs savā laikā uz
rādīja 116 vārdus, tā kā bez pamata nav brisbeniešu ziņojumu
parastā frāze Austrālijas DV delegātu salidojumos par paļāvīgu
raudzīšanos nākotnē. Brisbenā gan nav saskatāms nekāds īstais
atrisinājums novecošanās problēmai: lai saskaitītu biedrus, kas
jaunāki par 30 gadiem, nevajaga daudz pirkstu . . .
DV nodaļai Brisbenā ir universiālbiedrības loma. Saticīgā kon
kurencē ar Brisbenas Latviešu Biedrību vanagi un vanadzes gādā
par visu iedomājamo veidu sarīkojumiem, maksā stipendijas un
pabalstus jauniem un veciem, sūta aprūpes līdzekļus uz Eiropu,
gādā par sportu, skolām, jauniešu nometnēm, garantē vietējā sa
biedriskā centra, Latviešu nama, pastāvēšanu un kā autonomas
vienības pārjumj vanadžu sekcijas un DV drāmas kopu.
Nodaļas vēsturi atspoguļo valdes sēžu protokolu biezās grāma
tas, sapulču protokolu kopsējums un nodaļas regulārā Apkārt
raksta kopojums. Uzņēmumos daudz iemūžinājis nodaļas „galma
fotogrāfs” A. Maskalāns. Viņu pēdējos gados nopietni konkurē va
nags inž. L. Kalniņš, kuŗš zibina savus aparātus katrā brisbēniešu
sarīkojumā un sabiedriskā notikumā, uzņemdams krāsu diapozitī
vus. Tos vienmēr izrāda biedru vakaros. Piekrišana tādām izrādēm
tik liela, ka pašam meistaram jau sāk pielipināt Indriķa un chro
nista pavārdus.
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Pirmais ieraksts pirmajā protokolu kladē vēstī:
„30. janv. 1952. g. Daugavas Vanagu interesentu sanāksmē pie
dalījās 54 tautieši un tautietes. Darba kārtībā: 1) pagaidu valdes
vēlēšanas, 2) dažādi jautājumi.”
Lēmums par nodaļas dibināšanu šinī dienā nav rakstveidā for
mulēts, bet par to ir paskaidrojums kādā vēlākā protokolā. Pagaidu
valdes darbs sākās ar nodaļas izveidošanu un biedru uzņemšanu.
Pirmais priekšsēdis bija P. Sprincis, kas pārcēlies no Tasmānijas,
kur bija nodibinājis DV organizācijas sākuma bazi Austrālijā.
Viņam palīgos ievēlēti J. Semeiks, J. Rubis, R. Kārkliņš un Z.
Draviņš — visi vēl šobaltdien nodaļas dalībnieki un darbinieki.
3. protokolā minēts 31 nodaļā uzņemts biedrs, un no šī saraksta
līdz šai dienai izsvītroti tikai 7. Formēšanās pabeigta 1952. g.
maijā, kad nodaļas valde varēja atmest priedēkli ,,pagaidu”. Pir
mais sarīkojums, ko valde nolēma izkārtot, bija svinīgā solījuma
vakars. No tā vēl saglabāts E. Strautmaņa zīmēts iespaidīgs solīju
ma rullis. Augustā rīkoja pirmo DV balli, kas vēlāk kļuva par
gadskārtēju notikumu latviešu saviesīgajā dzīvē un aprūpes līdzek
ļu kontā ienesa ievērojamas summas. Vēlāk ballēm pietrūka popu
lāritātes, bet par DV nodaļas pienākumu un privilēģiju izveidojās
ikgadēja Jāņu vakara rīkošana. Kopš 1966. gada šī sarīkojuma
vieta ir nodaļas biedru Pētera un Intas Milnu lauku saimniecība
skaistā pakalnā, netālu ārpus Brisbenas. Tur tad sprēgā milzu
sārts, deg muca kārtsgalā un līgo skan cauri visai garajai Austrā
lijas ziemas naktij.
Savas darbības pirmajā gadā nodaļas valde izkārtoja Brisbenas
DV sporta kopas noorganizēšanu. To vadījuši A. Delviņš, J. Driba,
Z. Draviņš, E. Rozentāls un pašreiz tās priekšnieks atkal ir Z.
Draviņš. Sportisti iekārtoja volejbola un basketbola laukumus Bris
benas pilsētas valdei izprasītajā Bankrofta parkā.
Vanadžu sekcija DV Brisbenas nodaļā nodibināta 1957. g. 17.
martā. Tās vadību uzņēmās aizsargu organizācijas darba pieredzē
bagātā A. Lindemane. Viņa vienmēr pastāvējusi, ka viņas „mei
teņu” pienākumiem un rosmei jāsniedzas pāri un ārpus sviestmaižu
sagādes uzdevumiem. DV zelta nozīme ir pierādījums tam, cik
sekmīgi viņa pratusi ievirzīt vanadžu darbošanos un interesi cildi
nāmu mērķu virzienā. Brisbenas vanadzes gan savas sekcijas pre
zidēšanas pienākumus uztic gandrīz vai visām vanadzēm pēc kār
tas, taču A. Lindemanei paliek nerakstītas eminences tiesības un
gods. Pirms pašreizējās priekšnieces I. Kūkumas vanadžu sekciju
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Brisbenā vēl vadījušas H. Vaivariņa, M. Rube, I. Krūmiņa, T.
Volgasta un E. Šīrova. Dāmas jau ilgus gadus vanagu sarīkojumos
un sapulcēs parādās vienveida tērpos, taču viņu čaklā darbošanās
izceļas tieši ar daudzveidību. Viņu interešu aploce sniedzas no
jauniem līdz veciem latviešu ļaudīm, no slimniekiem līdz skaistum
kopšanai un modes lietām, no teātŗa un literātūras līdz mūzikai un
dančiem. Kamēr vien Brisbenā turējās pietiekams skaits jaunu
latviešu, kas mācījās mūziku un baletu, tikmēr vanadzes tiem gā
dāja uzstāšanās iespēju savos ikgadu jaunatnes koncertos. Jaunieši
un skolas no vanadzēm arī saņēmuši stipendijas un pabalstus gan
kursiem, nometnēm, ceļam uz Minsteres ģimnaziju, gan tautas
deju kopšanai. Katru gadu vanadzes Brisbenā rīko īpašu pēcpus
dienu „lūgtiem viesiem” — tā nosaucot visus vecos ļaudis, kas
labprāt sarodas pēc vanadžu aicinājuma Latviešu namā uz mielas
tu, priekšnesumiem un mājīgu pasēršanu. Tā par kādu nieku tiek
atvieglots vientulības grūtums. Pēdējos gados Brisbenas vanadzes
saņēmušas 14. jūnija aktu rīkošanu savā pārziņā. Arī Latvijas
valstssvētku atzīmēšana Brisbenā kādreiz notikusi vanadžu pro
tektorātā. Brisbeniešos populāri vanadžu rīkotie literārie vakari,
un apmeklētāji vienmēr pārpilda Latviešu namu vanadžu vakaros,
kad dāmas uzvedušas skatuviskas vakarēšanas, īslugas, dziedāju
šas un griezušās pašu aranžētos sievu dančos. Dziesmu ansamblis
bija pazīstams ar skaisto nosaukumu Pilskalna lakstīgalas. Jājiemin arī modes skates, Ziemsvētku tirdziņi un jaunais pasākums —
patstāvīga vanadžu drāmatiskā kopa ar režisori M. Rubi. Tā jau
paguvusi iestudēt un izrādīt G. Griezes komēdiju Te runā Stariņš
un nedomā pie tā vien apstāties. Reizē ar visu to gādāts arī par
maizītēm un cepumiem vanagu vajadzībām, ziediem un pušķoju
miem, jā, arī par DV Brisbenas nodaļas karogu, ko vanadzes
saviem vīriem pasniedza nodaļas 10 gadu jubilejā. Šampanieti,
ko vanagi pēc nerakstīta likuma ceļ galdā savām dāmām katrā
biedru vakarā, vanadzes Brisbenā pelnījušas zeltītos pokālos.
Vanagi Brisbenā varējuši pamatoti lepoties arī ar savu teātri.
Brisbenas DV drāmas kopa ir vienīgā vanagu teātra vienība Aus
trālijā un savā darbībā kopš 1954. gada sagatavojusi vairāk nekā
30 skatuves darbu, ieskaitot izrādes kultūras dienās un uzstāšanos
Austrālijas latviešu teātŗu festivālos. Populārākais autors Brisbenas
skatuvē bijis M. Zīverts, jo rādītas ap 11 viņa lugu. Tulkojumi
bijuši tikai pieci. Par režisoriem DV drāmai Brisbenā kalpojuši
J. Zolte, T. Lundbergs un A. Ozols. Pēdējo arī skaita par Bris400

Brisbenas vanadzes savos vienveida tērpos ar citpilsētu viešņām vanadžu
sanāksmē Brisbenas latviešu namā 20. Austrālijas latviešu kultūras dienu
laikā 1970. gadā. Labajā stūrī Brisbenas vanadžu pirmā ilggadējā priekš
niece — ar DV zelta nozīmi apbalvotā A. Lindemane; viņai blakus tagadējā
Austrālijas vanadžu priekšniece E. Rodze-Ķīsele.

benas latviešu skatuves premjēru, bet par sava teātŗa pirmo dāmu
brisbenieši ilgus gadus godināja M. Ansuli, kas tagad kļuvusi sidnejiete un galveno lomu tēlotāja Sidnejas latviešu teātrī. Visvairāk
dekorātīvo ietērpu izrādēm gatavojis gleznotājs O. Stenders, bet
pēdējos gados sevišķi aktīvs dekorātors bijis gleznotājs T. Krūm
kalns. Masīvu dekorāciju meistars bija E. Strautmanis, un ar
savu ķērienu izcēlušies architekti J. Rubis un E. Krams. DV
nodaļai teātris savā laikā devis arī krietnu materiālu guvumu, bet
svarīgākie DV drāmas nopelni saskatāmi nopietnajā kalpošanā
vietējai teātŗa publikai un arī jaunatnei. Izrādes vienmēr pulcē
jušas lielāku apmeklētāju skaitu nekā citi sarīkojumi, un teātrī
vairāk redzami jauni ļaudis nekā citur.
Brisbenas latviešu sabiedriskās dzīves centrs — Latviešu nams
iegādāts galvenokārt ar DV darbinieku iniciātīvu. Formālais nama
īpašnieks gan ir oficiāla paju sabiedrība Saule Ltd., bet tās kapi
tāla ievērojamu daļu savākusi DV nodaļa. Aizdevumu nama pirk
šanai banka deva sakarā ar DV nodaļas labo reputāciju. Vēlākos
gados nama pārbūvēm un piebūvēm līdzekļus vācot, Brisbenas DV
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nodaļa piesolīja un arī samaksāja subsidiju — vienu dolāru no
savas kases par katriem diviem, ko saziedoja vietējā latviešu saime.
Nama darbu talkās galvenie strādnieki bijuši vanagi, nama sa
biedrības valdē vienmēr amatos ir vairāki DV nodaļas darbinieki.
Nama paklāji, aizkari un drapērijas ir vanadžu pirkums un dā
vanas.
Latviešiem Brisbenā nav savas krājaizdevu sabiedrības, bet va
nagiem pa daļai tādu aizstāj pie nodaļas pastāvošais Pašpalīdzības
fonds. Tas piešķiŗ līdzekļus ne tikvien aprūpes vajadzībām un
dažkārt bēŗu reizēs, bet nodaļas biedriem izsniedz arī nelielus
aizdevumus.
Plkv. O. Kalpaka atceres un Latviešu leģiona dienas dievkal
pojumos vanagu un vanadžu goda sardze ar savu karogu stāv
baznīcā blakus korporāciju karogiem. Latvijas karogu Brisbenas
vanagi klāj uz šķirsta, kad pēdējā gaitā izvada mirušos nodaļas
biedrus — bijušos kaŗavīrus. Pie šķirsta vienmēr liek goda sar
dzes. Draugu mirstīgās atliekas goda sargi ienes un iznes uz saviem
pleciem. Kapsētā pēc trīs zemes sauju atvadām nodzied DV dzies
mas pēdējo pantu un paši aizbeŗ kapu. Obligāts ir sēru sludinā
jums vietējā latviešu laikrakstā. Apziņā, ka pie vecajiem kauju
draugiem visilgāk dzīvos viņu piemiņa, vairāki Brisbenas vanagi
savu nodaļu testamentos iecēluši par mantinieci. Varoņu piemiņas
dienai tuvākajā svētdienā nodaļas pārstāvji parasti dodas svētce
ļojumos pa Brisbenas kapsētām un uz mirušo draugu atdusas
vietām noliek pa ziedam. Kur nepieciešams, tur vanagi arī kopuši
bijušo kaŗavīru kapus.
Nav tomēr tā, ka vanagi Brisbenā darbotos tikai ierastos un
noteiktos ietvaros un rutīnā. Vanagus palīgā sauc vienmēr un
visur: tie iet demonstrācijās, dāvina grāmatas polītiķiem, univer
sitātei, latviešu un austrāliešu bibliotēkām, sūta savus pārstāvjus
komisijās un kongresos, vāc ziedojumus Austrālijas latviešu centrā
lo organizāciju un LNF vajadzībām, atceras arī lāčplēšus un vecos
strēlniekus, apmeklē slimnīcas un palīdz grūtdieņiem citos kon
tinentos. Kur kāda vajadzība — tur arī vanagi!
DV Brisbenas nodaļas valdes sastāvā pārmaiņas atgadās reti.
Vairākiem valdes locekļiem ir desmit un vairāk gadu „izdiena”
dažādos amatos. Nodaļu pašreiz vada K. Žagars, bet pirms viņa
priekšsēži vismaz vienu gadu un ilgāk bijuši L. Lācis, V. Janovs,
J. Rubis un Z. Draviņš. Arī Brisbenā uzticība ir vanagu lepnums
un gods!
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Daugavas Vanagu Ņūkāsles nodaļas 20 gadu darbības pārskats
Nodaļa dibināta 1952. g. 31. maijā. No Ņūkāslē un apkārtnē
apmēram 120 apzinātiem latviešiem (ieskaitot bērnus) nodaļas
biedru skaits svārstījies no 26 līdz 45. Par spīti samērā mazajam
biedru skaitam nodaļa 20 gadu pastāvēšanas laikā darbojusies
rosīgi. Pie nodaļas pastāvējušas vairākas kopas, sekcijas un nozares.
Drāmatiskā kopa, kas sešu gadu pastāvēšanas laikā iestudējusi un
uzvedusi Zīverta „Divkauju” un „Kāds, kuŗa nav”, Blaumaņa
„Zagļi” un „Pēc pirmā mītiņa” viesojās arī Sidnejā ar divām
lugām. Tāpat dažus gadus darbojās koŗa sekcija kas ar dubult
kvartetu piedalījās nodaļas sarīkojumos.
Jaunatnes sekcija, kas pulcēja latviešu jaunaudzi, darbojās līdz
1964. gadam, kad nodibinājās atsevišķa jaunatnes organizācija.
Nodaļā pastāvēja svētdienas skola, kas sākumā bija kopā ar ev. lut.
draudzi, bet vēlāk nodaļas paspārnē, kas arī algoja skolotājus un
maksāja telpu īri. Jaunieši piedalījās vasaras nometnēs Sidnejā,
dejoja tautas dejas un kuplināja savus sarīkojumus ar deklamā
cijām un uzvedumiem. Ziemsvētku vecītis savā maisā atnesa kat
ram latviešu bērnam saldumus un citas dāvanas. Nodaļa vēl jo
projām materiāli pabalsta jaunatnes darbu.
Sporta kopa, kas pastāvēja nodaļas sākuma gados, iesaistīja
jauniešus un vecāko paaudzi dažādās sporta spēlēs un izbraukumos.
Informāciias nozare izdod biļetenu un uztur sakarus ar baltiešu
un citām trimdinieku organizācijām. Nodaļas pārstāvji piedalās
Baltiešu komitejā, kas rīkoia 14. jūnija piemiņas aktus ar vainagu
nolikšanu pie karā kritušo karavīru nieminekla, „Captive Nations
Week” organizēšanā un Lion's Club internacionālos sarīkojumos.
Nodaļā pastāvēia grāmatnīca līdz 1972. g. beigām, un vēl ta
gad darboias bibliotēka ar aomēram 350 grāmatām.
Rīkoti kalpakiešu. lāčplēšu un leģionāru piemiņas vakari. Lat
vijas valsts dibināšanas atceres akti un koncerti. Jāņu sarīkojumi,
referātu - pārrunu un biedru vakari. Sarīkoiumus labi apmeklē
arī cittautieši, un tie ir vienīgais nodaļas ienākumu avots. Sarīko
jumus kuplinājuši Sidneias un aiziūras viesi, kā arī vietēije māksli
nieki. Rīkotas viesizrādes ar Melburnas un Sidnejas teātru pieda
līšanos, koncerti ar Sidnejas vīru, sieviešu un jauktiem koriem.
Ņūkāsles nodaļa vairākus gadus bija un arī vēl tagad ir palikusi
vienīgā laicīgā organizācija, kas pulcina tautiešus un viņu draugus
kopīgās atcerēs un svinībās. Biedru mazais skaits izskaidrojams
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ar latviešu aizbraukšanu no Ņūkāsles un vietējiem darba apstāk
ļiem.

DV Ņūkāsles nodaļas vadība ar tālu ciemiņu — DV priekšnieka pirmo
vietnieku 1967. gadā. Sēž no kreisās DV Sidnejas vanadžu priekšniece S.
Zaķe, V. Hāzners, Ņūkāsles nod. vanadžu priekšniece S. Puriņa, stāv —
nodaļas biedrzinis L. Šņore, priekšnieks J. Zods, priekšnieka vietnieks J.
Rasmanis un sekretārs un sarīkojumu noz. vad. J. A. Zods.

No mūžībā aizgājušiem apkārtnes latviešiem nodaļas vanagi at
vadās ar vainagu, nešķirojot biedrus no pārējiem tautiešiem.
Nodaļu 20 gadu pastāvēšanas laikā vadījuši: E. Vasers (miris),
T. Kalniņš, B. Miķelsons (miris), E. Putnis, E. Millers, A. Ozoliņš,
T. Ķipste, E. Pelle, O. Rubis, J. Rasmanis, E. Bērziņš, J. Zods
(miris) un E. Aire.
Daudzi nodaļas biedri apbalvoti ar DV Austrālijas valdes atzi
nības rakstiem un nelaiķim LKOK Jānim Zodam piešķirts DV
centrālās valdes atzinības raksts.
Gadskārtējās LAA un DV ziedojumu vākšanas akcijās nodaļa
piedalījusies aprūpes līdzekļu pavairošanā, nosūtot tālākai gādī
bai $1.627.30.
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DV Balaratas nodaļas vēsture līdz 1973. gadam
DV Balaratas nodaļa dibināta vēlāk nekā citas Austrālijas no
daļas. Pirms dibināšanas nodaļas biedri bija sabiedriski darbinieki
Balaratas latviešu organizācijās un draudzēs. Doma par DV nod.
dibināšanu bija jau sena, bet tās īstenošana arvien atlikta, lai nesaskaldītu pārslogoto organizāciju darbību. Samērā mazajam
Balaratas latviešu skaitam (apm. 350) bija par daudz biedrību,
kopu un draudžu.
Nodaļas dibināšanu izraisīja nejaušs gadījums, kad Latviešu
Biedrības sēdē kāds tautietis negribēja atzīt ziedojumu vākšanu
Bērzainei. Lai ziedojumus tomēr vāktu, vecie kaŗavīri beidzot
nolēma organizēties un tā nodibinājās Balaratas DV nodaļa, Bēr
zaines iemesls bija it kā pēdējais pamudinājums tam.
1953. g. 22. nov. dibināšanas sapulcē ieradās 20 latvieši bijušā
kalpakieša un leģionāra Kārļa Trēziņa iniciātīvā. Pagaidu valdē
par priekšsēdi ievēlēja K. Trēziņu, locekļiem: Z. Leiti, E. Baueru, M. Vīksni un E. Gravu. Pagaidu valde centās apzināt visus
Balaratas bijušos kaŗavīrus un mēģināja viņus iesaistīt nodaļā.
Valde izveidoja netraucētu sadarbību ar visām pārējām Balaratas
organizācijām. Labi sakari bija ar tuvāko Melburnas DV nodaļu,
kas daudz palīdzēja nodaļai techniskajā laukā.
Aizgājušajos gados mainījušies kā priekšnieki, tā arī paši vanagi.
1961. g. nākušas klāt vanadzes. Nodaļas darbības spars, latviskais
gars un palīdzēšana tautiešiem tuvu un tālu tomēr nav mainījušies.
Kaut arī Balaratas nodaļa ir viena no mazākajām Austrālijā, tomēr
ar savu darba gribu tā cenšas iet līdzi savām lielajām Austrālijas
māsām.
Vienīgā sekcija nodaļā ir vanadžu sekcija, kas darbojas ļoti
aktīvi. Vanadžu skaits ir apm. trešā daļa no nodaļas biedru skaita.
Nodaļa saņēmusi 3 zelta nozīmes un daudz atzinības rakstu.
Darbība visvairāk izpaužas līdzekļu vākšanā, latviskā gara turpi
nāšanā, Latvijas atdzimšanai kā arī pašu tautiešu atbalstam kā
materiāli, tā garīgi. Nodaļai ir ļoti laba sadarbība ar visām pārē
jām latviešu organizācijām Balaratā un Austrālijas DV nodaļām,
sevišķi ar kaimiņu Džīlongas un Melburnas nodaļu. Melburnas
DV nodaļai dāvāja Latvijas karogu 10 gadu jubilejā.
Melburnas, Džīlongas un Balaratas nodaļas, būdamas Viktorijas
pavalstī, sirsnīgi sadarbojas savā starpā. Ik gadu rotācijas veidā
tās rīko Viktorijas DV nodaļu salidojumus, kuŗos nodaļu valdes
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pārspriež aktuālos jautājumus, kā arī iepazīstas tuvāk, tā radot
draudzību un labu sadzīvi.
Balaratas DV sarīkojumos vai aktos vienmēr ir pārstāvji vai
draugi no Melburnas vai Džīlongas vanagiem, vanadzēm. Tāpat
arī balaratieši piedalās viņu sarīkojumos.
Balaratas nodaļas valde strādā samazinātā sastāvā. Valdē ir tikai
4 locekļi un viena vanadžu kopas vadītāja. Tas tādēļ, ka nodaļas
biedru skaits ir daudz mazāks nekā pirms 10 gadiem, kad Bala
ratā bija apmēram divreiz tik daudz tautiešu nekā pašreiz. Katru
gadu kāds balaratietis aiziet uz lielajām pilsētām.
Bez svinīgajiem aktiem nodaļa vienreiz gadā rīko Mārtiņu
vakaru, kas ir nodaļas galvenais ienākumu avots.
Aiztecējušajos 20 gados nodaļā bijuši šādi priekšnieki: K. Trē
ziņš — 1953., 1954., A. Erdmanis — 1955., 1956., M. Vīksne—
1957., 1958., A. Gulbis— 1959., 1960., J. Šreibers — no 1961.
— 1963. un no 1970. — 1973., E. Grava — 1964., 1965., 1968.,
1969., A. Āboliņš — 1966., 1967. g.
Trim nodaļas biedriem piešķirtas zelta nozīmes: A. Vanagam,
M. Vīksnem un R. Hartmanim.

Balaratas DV vadība 1971. gadā: sēž no kreisās — S. Vīksne (vanadžu kopas
kasiere) J. Šreibers (nodaļas priekšnieks), I. Hartmane (vanadžu priekšnie
ce) un R. Balmaka (vanadžu sekretāre); stāv — R. Hartmanis (nodaļas
valdes sekretārs), A. Kvins (nod. kasieris), M. Vīksne (priekšs. vietn.) un
A. Erdmanis (rev. kom. priekšs.).
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Jāsaka, ka nodaļa 20 gados ir strādājusi sparīgi un strādās lat
viskajā sabiedrības laukā tāpat arī turpmāk, kaut biedru skaits
pašreiz ir tikai 18 vanagi un 10 vanadzes.
Par vanadžu kopas darbu Balaratā tās vadītāja I. Hartmane
stāsta:
Vanadžu kopa nodibinājās 1961. g. 23. jūlijā (7 vanadzēm
klātesot). Vanadžu kopas priekšnieces: 1961. g. A. Vanaga, 1962./
63. g. S. Vīksne, 1964./65. g. A. Stone, 1966. g. S. Vīksne, no
1967. — 1973. g. I. Hartmane.
A. Vanagai 1968. g. piešķīra CV atzinības rakstu par nopelniem
kopas veicināšanas darbā. DV AV atzinības rakstu vanadžu kopai
pasniedza DV Balaratas nodaļas 10 g. jubilejas sarīkojumā 1963.
gadā.
Materiāli vanadzes atbalsta Minsteres ģimnaziju, Balaratas latv.
sestdienas skolu, Balaratas sporta kopu Ventu, LKOK, LNF, jau
natnes kursus, kā arī vietējo austrāliešu veco ļaužu mītni, kuŗā
pajumti atraduši vairāki mūsu vecie tautieši. Palīdzību sniedzam
arī tautiešiem, kas nonākuši materiālās grūtībās negadījumu dēļ.
Vanadzes atbalstījušas materiāli Insulas vecos ļaudis, kaŗavīru
kapu uzkopšanu Beļģijā, Raiņa un Aspazijas fondu un veco ļaužu
mītni Sidrabeni Adelaidē. Kopā ar vanagiem dāvināja Latvia
Country and People vietējai austrāliešu bibliotēkai. Kopa abonē
International News Digest, kā arī Mazputniņu un Archīvu, kuŗus
nodod Sestdienas skolas bibliotēkai.
Vanadzes palīdz vanagu sarīkojumos, biedru vakaros, 14. jūnija
atceres sarīkošanā un referātu vakaros (prof. E. Andersons, V.
Hāzners, R. Freidenfelde). Kopā ar citām Balaratas latv. org. rīko
bērnu svētkus, bērnu Ziemsvētku eglītes vakarus, kā arī piedalī
jās Latvijas 50 g. jubilejas sarīkojumā, kuŗā bija aicināti Austrā
lijas valdības pārstāvji, pašvaldību darbinieki, darba vietu vadītāji,
skolu pārziņi u. c.
Melburnas daiļamatnieku kopas ierosinājumā vanadzes noor
ganizēja rokdarbu pēcpusdienu, aušanu kursus un viesību galdu
greznošanu.
Apmeklējam slimnīcās tautiešus, un veco ļaužu mītnē mēģinām
iepriecināt tautiešus, apsveicot viņus dzimšanas dienās un Ziem
svētkos. Bēŗu gadījumos kopā ar vanagiem piedalāmies izvadīšanā,
kā arī noliekam ziedus aizgājējiem. Mātes dienā katru gadu sirmās
māmuļas apsveicam ar ziediem, ko tām pasniedz mazās tautu
meitas, un tā iemantojam daudz mīļu siržu.
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Balaratas vanadzes pirmajā pastāvēšanas gadā (1961. g.), saņemot DV
nozīmes. Sēž no kreisās: H. Skapare, J. Šreibers (nodaļas priekšsēdis), A.
Kārkliņa (Austrālijas vanadžu priekšniece), V. Aufmanis (Austrālijas DV
priekšs.), A. Vanaga (nodaļas vanadžu priekšniece), Z. Šreibere un S. Vīksne;
stāv: L. Gulbe, G. Tillere, E. Vintere, I. Hartmane, R. Balmaka, M. Āboliņa,
H. Šreibere un A. Stone.

1971. g. 31. jūlijā vanadzes atzīmēja 10 g. pastāvēšanu ar
biedru vakaru, kuŗā piedalījās Austrālijas vanadžu priekšniece
M. Bagun-Bērziņa un Austrālijas vanagu priekšnieks V. Rolavs.
Šai jubilejā ar DV AV atzinības rakstiem apbalvoja R. Balmaku,
I. Hartmani, H. Šreiberi un S. Vīksni.
1972. g. salidojumā Adelaidē ar šādu atzinības rakstu apbalvoja
A. Kupči, P. Jakubāni un A. Vanagu.
Sākot ar 1972. g., rīkojam saviesīgas pēcpusdienas sirmajām
māmuļām, un šie sarīkojumi vienmēr ir ļoti labi apmeklēti.
Vanadžu kopā pašreiz ir 9 vanadzes un 1 jauniete, no tām 5
vanadzes bija klāt dibināšanas sēdē. Visas vanadzes iespēju robe
žās darbojas aktīvi. Zaudējam daudz vanadžu dzīves vietas maiņas
dēļ, sevišķi jaunie gadagājumi pārceļas uz dzīvi lielajās pilsētās.
Kaut esam maz skaitā, tomēr ceram, ka arī turpmāk darbā nepa
gursim.
DV Nortamas nodaļa
DV Nortamas nodaļa dibināta 1950. g. 5. novembrī un pagaidu
valdē ievēlēti: priekšnieks E. Stīpnieks, biedrziņi P. Ozols un A.
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Avens, sekretārs A. Paegle. 1950. g. 25. novembrī ievēlēta pirmā
valde: priekšnieks K. Šķēle, vietnieks P. Krimelis, sekretārs A.
Paegle, kasieris A. Avens un biedrzinis P. Ozols.
Pēc sapulces protokola Nr. 5/59 darba secībā 2. pants ir noda
ļas slēgšana vai darbības turpināšana. Minētā sapulcē piedalījās
9 biedri un ar 6 balsīm nolēma nodaļu likvidēt biedru neaktīvitātes
dēļ. 8. DV delegātu sapulcē 1959. g. 31. dec. Sidnejā DV AV
priekšs. E. Stīpnieks ziņoja, ka DV Nortamas nodaļa likvidēju
sies un pastāv kā kopa pie DV Pertas nodaļas. Darba līgumam
izbeidzoties, jaunieši aizceļoja uz lielākām pilsētām, un tā nodaļā
biedru skaits arvien samazinājās. Lielākais biedru skaits bija 33.
Savā laikā DV Nortamas nodaļa uzrādījusi ļoti aktīvu darbību.
Pirmā Austrālijā uzsākusi šaušanas sportu, kuŗā iesaistījusi arī
vanadzes un jauniešus. 1956. g. jau beidzās pirmā ceļojošā kausa
turnīrs Rietumaustrālijā. Kausu savā īpašumā ieguva A. Rudiņš
no DV Pertas nodaļas, izcīnot to piekto reizi. Šī kausa izcīņai
pavisam rīkotas 8 sacensības, kuŗās piedalījušies 257 šāvēji. Šau
šanas sacensībās pulcējušies daudzi tautieši, arī nebiedri, tā
starpēji tuvinot. Šaušanas sporta sekciju vadījis G. Babulis un
A. Celmiņš.
Nodaļa piedalījusies LAA un D V AV kopējā ziedojumu vākša
nas akcijā, palīdzības darbā un citās aktivitātēs, izveidojot ap sevi
Nortamas tautiešu sabiedriskās dzīves centru. Aktīvi darbojušās
arī vanadzes A. Kacas vadībā.
DV Kanberas nodaļa
Kontinenta dienvidaustrumu vidienē, lielu kalnu ieslēgta, slēp
jas Austrālijas galvaspilsēta Kanbera. Ar 35.000 iedzīvotājiem
tā ir visas zemes lepnums. Pilsētas daļas, izbūvētas patālu viena no
otras, savieno sarežģīts satiksmes tikls, kas vijas cauri krāšņiem
apstādījumiem un dažviet arī cilvēka roku neskartiem apgabaliem.
Katru gadu pilsētā nāk klāt jaunas iestāžu ēkas, ceļas lieli dzīvokļu
bloki un ģimenes mājas, kas, koku un zālāju ieslēgtas, rada īstu
mājību un drošību par brīva cilvēka tiesībām savas dzīves veido
šanā pēc sava prāta un saprašanas. Bet, nevērojot nodrošināto nā
kotni, jaunos draugus un brīvo darba izvēli, latviešos tomēr neat
stājas izjūta, ka atrodas svešā vidē.
Doma par DV organizācijas izveidošanu Kanberā radās reizē
ar pirmo latviešu bijušo kaŗavīru apmešanos šeit. Taču viņu skaits
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piešķi

sākumā bija par mazu, lai varētu uzsākt patstāvīgu darbību. 1953.
gada 18. janvārī notika pirmā interesentu sanāksme, kuŗā vienojās
par kopas dibināšanu, iekļaujot to Sidnejas nodaļā. Dibināšanas
dienā kopā bija 15 biedru, par tās vadītāju ievēlēja V. Larko.
Kopas pirmajā pastāvēšanas gadā darba dēļ Kanberu vajadzēja
atstāt V. Larko un otram valdes loceklim Z. Mediķim. Arī vairāki
citi kopas dalībnieki dažādu apstākļu dēļ šķīrās no Kanberas.
Atlikušie kopas biedri 1954. g. 19. augustā sasauca jaunu sapulci
un atzina, ka uzsāktais darbs tomēr jāturpina, neļaujot kopai izirt.
Par priekšnieku ievēlēja H. Panderu, sekretāru D. Zepu un kasieri
Kanberā atkal atgriezušos V. Larko. Pēc tam kopas darbība atdzī
vojās, biedru skaits auga. No tālās Sidnejas, kopas aicināts, iera
dās latviešu teātris. Izrādē pirmo reizi visa Kanberas latviešu sai
me bija vienkopus. Tā paša gada 31. oktobrī H. Pandera un V.
Larko ierosinājumā kopa pulcējās pirmā ārkārtējā kopsēdē, kuŗā
vienprātīgi lēma par nodaļas dibināšanu. Valdi ievēlēja šādā sastā
vā: priekšnieks H. Panders, vietnieks V. Larko, kasieris M. Ozer
skis, biedrzinis I. Znatnajs un sekretārs J. Bembers.
Ar to grūtākais posms Kanberas DV organizēšanās darbā bija
pārvarēts. Piecu gadu laikā nodaļa izveidojās par stabilu organi
zāciju. Kaut biedru skaits bija tikai 37, tomēr nodaļa savu vaja
dzību Kanberā attaisnoja. Labākais pierādījums tam ir vietējās
latviešu sabiedrības morālais un materiālais atbalsts DV mērķu
īstenošanā. Kanberas vanagi un vanadzes centās populārizēt Latvi
jas vārdu austrāliešu sabiedrībā, materiāli atbalstīt grūtībās nonā
kušos tautiešus, ar ikmēneša pabalstu palīdzēja kādam latviešu
jauneklim pabeigt studijas Vācijā, rīkoja dažādus priekšlasījumus
un sarīkojumus. Tad negaidīti nodaļas darbībā iestājās klusuma
periods, un par sevi tā lika runāt tikai 1960-tos gados.
1961. gads. DV Kanberas nodaļā 36 biedri; notikusi 1 sapulce.
LAA un DV AV kopējā ziedojumu vākšanas akcijā ziedojumus
vākuši Kanberas Latviešu Biedrība. Savākti 114 dol., kas iemak
sāti DV AV. 10. DV delegātu sanāksmē 1961. g. 29. dec. Adelai
dē nodaļu pārstāvēja R. Šēnfelds, par nodaļu ziņojot, ka tā savu
darbību atjaunojusi pirms apm. 2 mēnešiem; sākumā paredz grū
tības, bet cer, ka darbs nākotnē būs ar panākumiem.
1962. gads. 11. DV delegātu sanāksmē Brisbenā 1962. g. 29.
decembrī DV Kanberas nodaļu pārstāvēja M. Tenisons (DV Sid
nejas nodaļas valdes priekšsēdis). Nodaļā 29 vanagi un 12 vana410

dzes. Notikušas 5 valdes sēdes un 1 sapulce. Sarīkojumi nav bijuši.
1963. gads. 12. DV delegātu sanāksmē Sidnejā 1963. g. 30.
janvārī nodalu pārstāvēja H. Panders. Nodaļā 36 biedri. Notikušas
3 valdes sēdes.
1964. gads. 13. DV delegātu sanāksmē 1965. g. 30. janvārī Sid
nejā nodaļu pārstāvēja H. Panders.
1965. gads. 14. DV delegātu sanāksmē 1965. g. 28. dec. Mel
burnā nodaļa nebija pārstāvēta. Nav ziņu, ka būtu bijusi kāda
valdes sēde vai sapulce. Biedru skaits 24.
1966. gads. 15. DV delegātu sanāksmē 1967. g. 28. janvārī
Adelaidē nodaļa nebija pārstāvēta. Nodaļā 24 biedri. Notikusi 1
valdes sēde.
1967. gads. 16. DV delegātu sanāksmē 1967. g. 30. decembrī
Adelaidē nodaļu pārstāvēja J. Juškevics, kuŗš norādīja, ka nodaļas
darbība stipri klibo, bet cer nākotnē stāvokli uzlabot. Nodaļā 25
biedri. Noticis 1 priekšlasījums un 1 valdes sēde. Darbībā pie
minēts, ka sakarā ar zelta atsavināšanu izdarīta protesta akcija 16.
maijā sadarbībā ar Kanberas Latviešu Biedrību, lietuviešu un
igauņu pārstāvjiem. Ievēlētie 3 baltiešu pārstāvji iesnieguši pro
testa notu Britu High Commission Commercial Counsellor, Mr.
S. C. Stout. Protesta notas noraksti izsūtīti visām Kanberas ārval
stu sūtniecībām, pievienojot Canberra Times ievietotos rakstus.
1968. gads. Septembrī nodaļas biedru sapulcē ieradušies 9
biedri. Sakarā ar biedru neaktīvitāti sapulce nolēma DV Kanberas
nodaļu likvidēt, uzaicinot biedrus pievienoties DV Sidnejas noda
ļai. DV AV izteica nožēlu par Kanberas nodaļas likvidāciju. Visas
pūles panākt kaut kādu aktīvitāti DV Kanberas nodaļas dzīvē
palikušas bez sekmēm.
LAA un DV AV kopējā ziedojumu akcijā Kanberā savākti
$1637, paturēts nod. $371, nodoti DV AV $1266. Nodaļā paturē
tā summa izlietota vietējām aprūpes vajadzībām.
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Arģentīna
Vecākā nodaļa Dienvidamerikā nodibināta Arģentīnā 1949. g.
22. augustā, bet pie CV reģistrēta tā paša gada 13. septembrī.
Sākumā galvenie uzdevumi bija biedru idejiskā vienošana un pa
līdzība grūtībā esošiem tautiešiem Vācijā. Pirmais nodaļas priekš
nieks bija F. Pāvulāns. 1950. gads bija rosīgs nodaļas darbā. Zie
dojumos savākti 3000 peso. Nodaļa rīkoja divas teātŗa izrādes,
abas deva atlikumu, to izlietoja sainīšu sūtīšanai uz Vāciju. Valdē
atkārtoti ievēlēti F. Pāvulāns, F. Gaišais un E. Jansons, bet par
nodaļas revidentu ievēlēja K. Kļaviņu. Nodaļa rīkoja arī vairākus
izbraukumus tuvākā apkaimē, lai iepazītos ar Arģentīnas dabu
un ļaudīm. 1951. gadā notika nodaļas plašāks biedru vakars un
biedru sapulce.
1952. gada 8. martā nodaļa rīkoja plkv. Kalpaka piemiņas
vakaru. To ievadīja valdes priekšsēdis F. Pāvulāns ar īsu uzrunu,
pēc kuŗas sekoja nesen Arģentīnā ieradušos mācītāja A. Liepiņa
referāts par plkv. Kalpaka darba nozīmi. Pārējo vakara daļu aiz
pildīja Griķa vadītā vīru koŗa dziesmas un A. Buļa deklamācijas.
Vakarā arī vākti ziedojumi DV invalidu nama iegādei Vācijā;
pirmie savus ziedojumus deva kaŗa invalids G. Bērziņš un piecu
ģimenes galva Leonīds Bērziņš, tā rādīdami jauku priekšzīmi DV
palīdzības darba nozīmībai. Pavisam kopā DV invalidu nama iegā
dei īsā laikā saziedoti 6510 peso. Akcija, kuŗu vadīja Georgs
Bērziņš, beidzās ar 10.045 peso savākšanu. Ziedojumus vāca, ap
meklējot tautiešus mājās, kas prasīja lielu uzņēmību, jo visi dzīvo
izklaidus lielajā Buenos Aires pilsētā.
1952. gada 12. jūlijā notika paplašināta valdes sēde, kuŗā radās
doma dibināt Invalidu nama atbalsta fondu. Tā mērķis būtu turpi
nāt ziedojumu vākšanu šai vajadzībai, fondā iemaksājot arī atliku
mus no sarīkojumiem. Vēl lēma atbalstīt nodaļas biedrus un to
ģimenes locekļus slimības un nāves gadījumos.
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DV Arģentīnā draudzības vakarā ar bij. igauņu kaŗavīriem 1953. gadā.

1953. gada jūnija beigās DV nodaļa rīkoja Eiropas apvienības
Arģentīnā telpās Latviešu leģiona cīņu atceres vakaru. Kā lūgti
viesi piedalījās vice-admirālis Licmanis (Litzmann), korvetkapteinis
Lels (Lell), igauņu kaŗavīru pārstāvji H. Vari un V. Joks (Jock),
valoņu kaŗavīru pārstāvis Šērs (Scheer) un flāmu pārstāvis Bons
mērs (Bonssemaere).
Svinīgo aktu ievadīja ar īsu uzrunu kaŗa invalids G. Bērziņš,
sekoja nodaļas priekšsēža F. Pāvulāna referāts par latviešu jaunat
nes un kaŗavīru cīņas jēgu un nozīmi Otrā pasaules kaŗā. Klāt
esošie ar klusuma brīdi pieminēja kaŗā kritušos un nebrīvībā
esošos cīnītājus. Pēc tam par latviešu un igauņu ieroču brālību
kopīgās cīņās runāja H. Vari. Vēl runāja vice-admirālis Licmanis,
sirsnīgā, kareiviskā uzrunā cildinādams latviešu kaŗavīru cīņas
garu. Latviešu kaŗavīru vārdā pateicības vārdus sanāksmes dalīb
niekiem teica K. Kļaviņš, uzsvērdams vienotības gara paturēšanu
nākotnē tiem, kas cīnījušies pret komūnismu.
1. augustā tajās pašās telpās notika latviešu un igauņu bijušo
kaŗavīru draudzības vakars. To kuplināja mākslinieciski priekš
nesumi, kuŗu lielāko daļu aizpildīja igauņu mākslinieki. Vispār
igauņi Buenos Airesā ir bagātāki ar māksliniekiem nekā latvieši.
Par sarīkojumu bija rakstījusi arī vietējā vācu avīze „Freie Presse”:
„Tālu no savām dzimtenēm, šeit brīvā Arģentīnā satikušies, lat413

vieši un igauņi sasniedzas rokām, lai veidotu ciešu vienību cīņā
pret komūnismu”.
1953. gadā DV nodaļa rosīgi piedalījās arī pārējā sabiedriskā
dzīvē. Atbalstīja arī Igauņu - latviešu - lietuviešu apvienības nodi
bināšanu.
1954. gada 10. janvārī biedru sapulcē Arģentīnas DV nodaļa
ievēlēja jaunu valdi: priekšsēdis F. Gaišais, sekr. J. Akmens, ka
sieris J. Bērziņš un valdes loceklis F. Pāvulāns. Rev. komisijā
ievēlēti: priekšsēdis K. Kļaviņš un sekretārs D. Zariņš. Šai laikā
nodaļā bija 55 biedri, no tiem sešas vanadzes. Sapulcē vienprātīgi
pieņemtas DV CV izstrādātās sabiedriski - polītiskā darba vad
līnijas.
Tā paša gada aprīlī notika ārkārtas biedru sapulce. Tās gal
venais darba punkts bija pāriešana no Latvju Savienības Arģen
tīnā (kuŗā nodaļa kopš dibināšanas darbojās kā patstāvīga sekcija)
uz Arģentīnas latviešu Augšāmcelšanās draudzi, arī kā sekcijai.
Biedru sapulces dalībnieku vairākums izšķīrās par pāriešanu
pie Augšāmcelšanās draudzes. Pēdējais apstāklis radīja nesaska
ņas biedru starpā, kas vēlāk izpaudās otras nodaļas nodibināšanā
Arģentīnā.
Šajā sapulcē arī ievēlēja jaunu valdi šādā sastāvā: priekšsēdis
J. Bērziņš, vietnieks F. Gaišais, sekretārs M. Petrovičs, kasieris
J. Akmens un biedrzinis V. Briedis. Revīzijas komisijā ievēlēti:
priekšsēdis G. Tīrelis, sekr., N. Mikitinskis un loc. J. Bumbulis.
1955. gadā ievēlētā valdē iegāja: priekšsēdis J. Bērziņš, viņa
vietnieks F. Gaišais, sekretārs N. Mikitinskis, kasieris J. Bumbulis,
biedrzinis J. Bulis. Revīzijas komisijā priekšsēdis J. Pipris, sekr.
H. Zēbergs un loc. V. Siliņš.
Pēc tam nodaļas dzīvē un darbā sākās atplūdi. Tā par sevi arvien
mazāk lika dzirdēt, un viss tās darbs saistījās ap Arģentīnas ev. lut.
Augšāmcelšanās draudzi. Šī nodaļa likvidējās 1966. gada 6. sep
tembrī. Pēdējos darbības gados arī nodaļas biedru skaits bija pa
visam niecīgs.
1958. gada 26. janvārī Buenos Airesā nodibinājās jauna DV
nodaļa, ievēlēta rīcības komiteja — F. Pāvulāns, O. Eglītis un
J. Klišāns. Nodaļu DV CV prezidijs apstiprināja 1958. gada 25.
jūnijā. Tajā pirmajā laikā jau bija reģistrēti 36 biedri, visi vairu
mā bijušie kaŗavīri.
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Apspiesto Eiropas tautu delegācija, 1957. gadā apmeklējot Arģentīnu, nolika
vainagu pie San Martina pieminekļa Buenos Airesā. Uzņēmumā no kreisās
Rumānijas pārstāvis K. Visoianu, Dr. V. Māsēns un S. Korbonskis (Polija).

Jaunā nodaļa darbojās kā sekcija pie Latvju Savienības Arģen
tīnā. Šī savienība ir vecākā latviešu organizācija Arģentīnā, nodi
bināta jau divdesmitajos gados. Organizācija un pie tās radītā
imigrācijas komisija bija pirmie, kas jaunos iebraucējus sagaidīja
un daudzkārt palīdzēja iekārtoties jaunajos dzīves apstākļos. Tai
visu laiku pievēršas latviešu bij. cīnītāju draudzība un uzmanība.
LSA bija arī tā, kas lūdza archibīskapu iecelt latviešu ev. lut. mācī
tāju Arģentīnā; tāds kļuva māc. A. Liepiņš 1951. gada beigās.
Latviešu ev. lut. draudze nodibināta 1952. gada 27. aprīlī.
Nākamā nodaļas biedru sapulce notika 1961. gada 16. aprīlī,
valdē ievēlēja F. Pāvulānu (priekšsēdis), J. Klišānu, T. Klīvi un
H. Siliņu. 1962. gada 7. jūlija biedru sapulcē valdē ievēlēja visus
līdzšinējos.
1962. gadā Latvijas valstssvētku akts Buenos Airesā bija pulcē
jis neparasti lielu apmeklētāju skaitu. Svinību vakaru ar uzrunu
atklāja Latviešu Savienības Arģentīnā valdes priekšsēdis Ž. Stanga,
svētku runu teica DV nodaļas priekšnieks F. Pāvulāns. Sekoja
pārējo apspiesto nāciju pārstāvju apsveikumi. Svinīgā akta nobei
gumā DV nodaļas biedrs A. Eichenbaums runāja par latviešu kaŗa
vīru nopelniem Latvijas izcīnīšanā, kaŗavīru gūsta gaitām, DV or415

Fricis Pāvulāns
Fricis Pāvulāns dzimis 1918. gada 4. maijā. Dienējis 11. Dobeles kājnieku
pulkā, Latvijas okupācijas laikā 1940. gadā pārskaitīts uz Territoriālo kor
pusu, piedzīvojis Litenes traģēdiju, pēc tam cīnījies kā partizāns pie Vec
beltes, vēlāk austrumu frontē. Ievainots, pārvietots uz Vāciju, pēc tam Dā
niju, no turienes izceļojis uz Arģentīnu. Apbalvots ar DV nozīmi zeltā
1962. gada 27. augustā.

ganizācijas rašanos, mērķiem un darbību, pēc referāta pasniedzot
DV CV piešķirto zelta nozīmi F. Pāvulānam. Pēc akta, kā parasts,
atkal iemaksāti ziedojumi palīdzības darbam Vācijā.
1963. gada 24. jūlija biedru sapulcē par priekšsēdi ievēlēja F.
Pāvulānu, valdes locekļi — T. Klīve, J. Klišāns un H. Siliņš, bet
revīzijas komisijā — J. Eichenbaums, M. Stanga un V. Draudziņš.
Šajā biedru sapulcē arī atzina, ka Arģentīnā stipri pasliktinās dzī
ves apstākļi (sakarā ar nedrošo politisko stāvokli), kas ļoti jūtami
atsaucas uz latviešu sabiedrisko rosmi. Ikdienas rūpēm samazinot
sabiedrisko darbinieku skaitu, arī līdzekļi ienāca arvien mazāk.
Sapulces konstatējums arī vēlākos gados iedarbojās uz DV noda
ļas darbu un patiesībā tas apsika. Palika vienīgi dibināšanas sā
kumā spraustais uzdevums — biedru idejiskā vienošana.
1964. gada 16. septembrī biedru sapulcē valdi ievēlēja šādā
sastāvā: F. Pāvulāns (priekšsēdis) , H. Siliņš, J. Klišāns, A. Zariņš
un E. Laksbergs. Pēc tam nodaļa atkal par sevi lika runāt arvien
mazāk.
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Arģentīnas latviešu tautu deju kopa Laima 1960. g.

1971. gadā DV nodaļā Arģentīnā bija apvienoti 34 biedri, no
tiem 12 vanadzes. Visi sarīkojumi pēdējos gados rīkoti kopā ar
citām latviešu organizācijām.
1973. gadā nodaļā 27 biedri, no tiem 8 vanadzes. Nodaļas
aprūpē ir viens invalids un seši citi aprūpējamie. Lielā mērā
savus biedrus atbalstīt nodaļai palīdzējusi DV ASV valde. Tā paša
gada 10. novembŗa biedru sapulcē uz trim gadiem ievēlēja jaunu
valdi: priekšsēdis F. Pāvulāns, valdē Jānis Klišāns, Fricis Gaišais
un Aina Vītola. Revīzijas komisijā: Jānis Kļaviņš un Tālivaldis
Klīve. Sapulcē piedalījās 13 biedri. 1973. gadā labi bija apmeklēts
valsts svētku sarīkojums.
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Austrija
Uzsākot darbību R-Vācijā, jau pašā sākumā radās nepiecieša
mība aprūpes un bijušo kaŗavīru tiesību kārtošanas dēļ Daugavas
Vanagu darbu izvērst arī ārpus Vācijas, citās Eiropas valstīs, kur
pēc kaŗa jukām patvērumu atrada daudzi bijušie kaŗavīri, to piede
rīgie vai citi tautieši, kuŗus bēgļu gaitas bija novedušas toreiz Vāci
jas pārvaldītās zemēs. Viena no tām bija Austrija, kaut tūdaļ pēc
kaŗa tā kļuva atkal neatkarīga no Vācijas.
Bijušie kaŗavīri, kas mita ārpus Vācijas, arī paši meklēja saka
rus ar DV vadības centru R-Vācijā, interesējoties par iespējām
nodibināt DV nodaļas savās dzīves vietās. Tas radīja vajadzību
vispirms izveidot DV Rietumvācijas (toreizējās centrālās valdes)
pārstāvības. Par tās pārstāvi Austrijā iecēla Alfredu Eglīti. Viņa
iniciātīvā Austrijā arī 1949. gada 30. oktobrī nodibināta DV no
daļa Zalcburgā, A. Eglīti ievēlot par pirmo valdes priekšsēdi.
DV nodaļu Zalcburgā vēlāk pārdēvēja par DV nodaļu Austrijā,
jo citās šīs zemes vietās neradās iespēja dibināt DV nodaļas, kā
sākumā bija iecerēts. DV nodaļa Austrijā administrātīvā ziņā ie
kļāvās DV amerikāņu joslas valdes pārzināšanā. Sākumā nodaļā
bija 14 biedri, bet jau 1950. gada 1. martā to skaits sasniedza 23.
Austrijā tai laikā mūsu tautiešiem materiāli klājās ļoti grūti,
kaŗa invalidiem pensijas nepiešķīra, tas pats attiecās uz viņu ģime
nes piederīgajiem un vecajiem vai slimajiem ļaudīm. Kaŗā izpostī
tajā Austrijā arī nebija nekādu darba iespēju, sevišķi ārzemnie
kiem, bez tam savu zīmogu Austrijai uzspieda krievu okupācijas
vara. Un tā jau pašā DV darbības sākumā viss smagumpunkts
gūlās uz aprūpi, jo bēgļu nometnēs sakopotā ārzemnieku masa bija
savā iztikā ierobežota ar Austrijas niecīgiem sociāliem atbalstiem.
Kaut arī Vācijā valdīja grūtības, tomēr jau pašos sākuma mēnešos
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Zalcburga Austrijā. Skats uz vecpilsētu.

tika sniegta iespējamā palīdzība un, jau sākot ar 1949. gadu, mūsu
kaŗa invalidi, slimie bij. kaŗavīri, kaŗa atraitnes un daži citi sāka
saņemt regulārus pabalstus ar DV amerikāņu joslas valdes starp
niecību. Izmaksāti arī atsevišķi pabalsti dažādu grūtību pārvarē
šanai, protežu iegādei un citām vajadzībām. 1950. gadā, piem.,
no R-Vācijas Austrijai izmaksātas pabalstos DM 2.400.
Bez aprūpes kārtošanas DV Austrijā nodaļas valde uzsāka arī
sabiedriskas rosmes. 1950. g. nodaļas valde pulcējās 15 valdes
sēdēs un divās biedru sapulcēs, rīkoja Draudzīgā aicinājuma va
karu, plkv. Kalpaka piemiņas aktu, 14. jūnija atceri, Līgo vakaru,
novembrī — Varoņu piemiņas sēru aktu, kapos pie mirušiem cīņu
draugiem noliekot ziedus, tāpat sarīkojot valstssvētku aktu 18.
novembrī. Nodaļā no 23 biedriem bija viens aprūpējamais un 6
kaŗa invalidi. Pastāvēja DV fonds, kuŗā 1950. gada 1. oktobrī
bija uzkrātas DM 195.
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1951. g. 17. jūnijā Peršas nometnē DV nodaļa rīkoja sēru
aktu. Par 14. jūnija upuŗiem runāja nodaļas valdes loceklis V. Rai
kovskis, bet par 1940. gada 17. jūnija notikumiem valdes priekš
sēdis A. Eglītis. Šajā laikā Austrijā visas sabiedriskās rosmes bija
DV nodaļas ziņā, kuŗā bija 20 biedri. Tā arī sarīkoja 23. jūnijā
Zalcburgā (Paršas nometnē) Līgo vakaru, kuŗā bez latviešiem
piedalījās arī igauņi un lietuvieši, bija arī citu tautību viesi. Šajā
gadā no DV ASV pārstāvības nodaļa ik mēnesi aprūpes vajadzī
bām saņēma $50 (1270 Austrijas šiliņus). Tos valde sadalīja pabal
stiem kaŗa invalidiem, trūcīgiem bijušo kaŗavīru piederīgiem un
atsevišķos gadījumos arī citiem tautiešiem trūkumā. Pavisam
Austrijā bija palikuši ap 250 latviešu, liela daļa no tiem veci, kaŗa
invalidi, slimi, viņu dzimtu locekļi, kuŗiem izceļošanas iespēju
nebija, un viņu saimnieciskais stāvoklis bija vājš.

Viktors Raikovskis, viens
no aktīvākiem Austrijas DV
nodaļas valdes locekļiem.

1952. gadā valdē ievēlēti A. Eglītis (priekšsēdis), O. Rūtiņš,
T. Ragovskis, J. Zemzars un J. Zvirbulis, revīzijas komisijā —
A. Upenieks, K. Neilis un H. Zariņš. Tā paša gada rudenī izceļoja
valdes priekšsēdis A. Eglītis, un biedru sapulcē ievēlēja jaunu
420

valdi šādā sastāvā: J. Zemzars (priekšsēdis), K. Neilis, O. Rūtiņš,
T. Ragovskis un J. Zvirbulis.
No jauna reģistrēja visus aprūpējamos, kuŗu skaits bija 105.
Paplašināja aprūpes darbu, jo apstākļi Austrijā neuzlabojās, bet
pat pasliktinājās un no R-Vācijas un citām labāk situētām valstīm
ienāca 38.609,80 šiliņi (apm. DM 6.400). Nevērojot redzamo palī
dzību, 1953./54. gados laikrastos parādījās apvainotāji raksti
pret DV organizāciju, it kā tā nerūpētos atbilstot vajadzībām un
negribētu palīdzēt tautiešiem Austrijā. Rakstus bija parakstījis
Latviešu centrālās padomes Austrijā pārstāvis Arvīds Driķis, kuŗš
arī trimdas dažādām organizācijām sūtījis apsūdzības vēstules.
DV organizācija uzsāka pretakciju par šo nesaprotamo rīcību un
novērsa sabiedrības maldināšanu ar nepamatotiem pārmetumiem.
1954. g. sākumā DV nodaļas valde darbojās līdzšinējā sastāvā,
bet revīzijas komisijā bija tikai divi locekļi — H. Zariņš un V.
Mednis. Biedru skaits — 19. Darbības aktivitāte sāka apsikt. Lai
iepazītos ar apstākļiem, DV CV 1955. g. vasarā komandēja uz
Austriju DV CV aprūpes noz. vad. A. Bērziņu. Viņš Zalcburgā
uzturējās no 20. līdz 23. augustam un par savu apmeklējumu
ziņoja šā:
„Austrijā mīt vēl 180 mūsu tautiešu, no kuŗiem apm. 50 dzīvo
Zalcburgā. Pārējie dzīvo ļoti izkaisīti pa visu Austrijas rietumu
daļu. Zalcburgā dzīvojošie mīt divās nometnēs, vienā veco ļaužu
mītnē un privāti.
Daļa zalcburgiešu atraduši darbu pie ASV armijas, bet, Austrijai
atgūstot suverenitāti, tie visi, sākot ar 1955. gada 15. septembri,
darbu zaudē, tādēļ mūsu tautiešu materiālais stāvoklis vēl vairāk
pasliktināsies. Līdz šim veicamie darbi gandrīz bija viegla rakstu
ra, ko spēja strādāt arī tikai viegla darba spējīgie, vai arī tādi,
kam ir daļējas darba spējas. No Austrijas latviešiem tikai ap 50 %
pieskaitāmi strādāt spējīgiem. Apmeklējot novietojumus, redzēju
diezgan lielu trūkumu. Galvenā kārtā tas attiecināms uz tiem, kas
līdz šim nebija varējuši iestāties darbā un tomēr no austriešu
iestādēm atzīti par viegla darba spējīgiem. Kā tādi viņi nav tiesīgi
saņemt pat sociālu pabalstu, kas ir 250 līdz 300 šiliņu mēnesī.
Vispār sociālā apdrošināšana, šķiet, Austrijā ir ļoti slikti nostādīta.
Tā, piem., strādājošais pēc darba saistību izbeigšanās var saņemt
bezdarba pabalstu tikai sešus mēnešus (600 šiliņu mēnesī). Pēc
tam pabalsts izbeidzas un pašam jāgādā par sevi. Pilnīgi darba
nespējīgiem kādu laiku piešķiŗ sociālo pabalstu, bet tas pēc laika
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atkal jālūdz no jauna. Kāds mūsu invalids Antons Madžulis ar
amputētu roku virs elkoņa atzīts par viegla darba spējīgu un
viņam sociālo pabalstu nemaksā. Par piemērota darba sagādi aus
triešu darba pārvalde tomēr nerūpējas, un tā kāds mūsu invalids
ar tbc slimu sievu un četrus gadus vecu bērnu būtu nonācis pilnīgā
bezizejas stāvoklī, ja mūsu tautieši citās zemēs viņu neatbalstītu.
Neskatoties uz visām materiālajām grūtībām, mūsu ļaudis nelab
prāt vēlas Austriju atstāt. Izceļošanas iespējas gan ir tikai nedaudz
personām, jo Austrijā, tāpat kā Vācijā, palikuši tādi, kas neatbilda
izceļošanas noteikumiem. Pašreiz notiek kāda Zviedrijas labdarī
bas akcija strādāt nespējīgo uzņemšanai Zviedrijā, tāpat ir iespē
jams, ka veciem ļaudīm paveras iespējas izbraukt uz Beļģijas veco
ļaužu mītnēm. Bet šajās grupās ietilpstošo skaits būs ļoti niecīgs.
Vairāki mūsu invalidi dzīvo veco ļaužu mītnēs. Tur dzīvojošie
saņem brīvu uzturu, dzīvokli un nelielu kabatas naudu (26 šili
ņus mēnesī). Tā Rīdas nometnē atrodas arī Austrijā dzīvojošais
latviešu kaŗa invalids Anatolijs Bērzkalns, kam no ievainojuma
galvā paralizēta ķermeņa labā puse. Turpat dzīvo arī otrs kaŗa
invalids Rūdolfs Bauers, kam kontuzēts viss ķermenis. Abi šie
invalidi, krājot šiliņu pie šiliņa, pēc gaŗiem gadiem iegādājušies
radio aparātu, kas viņiem dod arī vienīgo izklaidēšanos.
Kaŗa invalids Valerians Krumbergs, kam amputēta kāja zem
ceļa un kas slimo ar tbc, saņēmis atļauju trīs gadus uzturēties
Vācijā, kur viņš cer ar kredita palīdzību atvērt kādu darbnīcu.
Ļoti enerģiska ir Marija Bērziņa. Viņai deformēts ķermenis,
amputēta kāja un staigāšana iespējama vienīgi ar kruķu palīdzību.
Viņas gādībā ir 87 gadus veca māte, kas ir gandrīz neredzīga un
pilnīgi kopjama. Bet Bērziņa apkopj veco māmuļu, gatavo ēdienu,
uzkopj istabu, gatavo dažādus izšuvumus, kuŗus pārdodot pelnās,
un atrod arī laiku gleznošanai! M. Bērziņa ir R. Sutas audzēkne
un piedalījusies Zalcburgā vairākās izstādēs. Neraugoties uz visu,
viņa ir dzīves priecīga un nesalauzta.
Jāpiemin arī tbc slimā atraitne Leontīne Rozenfelda, kuŗa ar
četriem bērniem (no 4 — 11 gadu vecumā) dzīvo Spitāles bēgļu
nometnē. Viņas vīrs kādā negadījumā miris.
Latvieši ASV, Kanadā un Austrālijā šos grūtdieņus nav aizmir
suši un ziedo tiem līdzekļus. Sevišķi nozīmīgs ir DV sniegtais
regulārais pabalsts. Apstākļiem pasliktinoties, palīdzība būs vēl
jākāpina, un vairākas ģimenes būs regulāri atbalstāmas, sevišķi
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pēc tam, kad Sabiedroto armijas atstās Austriju un daļa atkal
paliks bez darba un līdzekļiem.”
Šī DV CV aprūpes noz. vad. A. Bērziņa apmeklējuma laikā
darbu pārtrauca arī DV nodaļa Austrijā. Šis gadījums bija zīmīgā
kais DV organizācijas vēsturē. Jau 1953. gadā, pēc krievu okupā
cijas spēku vadības protesta, ka neitrālā Austrija atļauj darboties
it kā slepenai latviešu kaŗavīru organizācijai (kas nodarbojās vie
nīgi ar aprūpes darbu!), Austrijas iestādes pieprasīja DV nodaļu
slēgt. Latvieši dabūja atļauju Austrijā dibināt jaunu organizāciju
— Latviešu savienību Austrijā, kas tad būtu bijusi vienīgā latviešu
organizācija Austrijā. Tās dibināšanas sapulce notika 1955. gada
21. augustā. DV nodaļa Austrijā savu likvidēšanos jau bija pietei
kusi 1955. gada 30. jūlijā. Jaunās savienības dibināšana varēja
notikt tikai pēc tam, kad bija apstiprināti tās statūti Austrijas
iestādēs. Dibināšanas sapulcē bija ieradušies latvieši no visas Aus
trijas, tā notika lielā vienprātībā, par priekšsēdi ievēlot bijušo
DV nodaļas priekšs. J. Zemzaru, bet valdē par vicepriekšsēdi St.
Baltaci, sekretāru A. Driķi un kasieri R. Lovānu. Jaunā organizā
cija oficiāli saucās Latviešu Savienība Austrālijā. Sakarā ar jaunradušos stāvokli DV CV visus aprūpes līdzekļus sūtīja jaunās sa
vienības valdei.
Likvidētās DV Austrijas nodaļas priekšs. J. Zemzars DV CV
piesūtīja šādu rakstu: „Daugavas Vanagu Austrijas nodaļas biedru
un visas latviešu saimes vārdā sirsnīgi pateicos DV organizācijas
biedriem un visiem ziedotājiem par līdz šim sniegto lielo palī
dzību Austrijas aprūpējamiem tautiešiem, un lūdzu neatteikt arī
turpmāk atbalstu jaunajai Latviešu Savienībai Austrijā. No savas
puses apsolu visciešāko sadarbību ar Daugavas Vanagiem, jo šī
organizācija ir tā, kas vislabāk saprot un palīdz aprūpējamiem
tautiešiem Austrijā”.
DV organizācijai ar Latviešu Savienību Austrijā pastāvēja vis
labākā sadarbība, un aprūpes vajadzībām Austrijā pavisam DV
organizācija līdz 1972. gada beigām bija nodevusi noapaļotos
skaitļos $21.750. Galvenie līdzekļu devēji bija DV ASV un Aus
trālijā. Ievērojot samērā mazo aprūpējamo skaitu Austrijā, šī
summa vērā liekams lielums.
Latviešu Savienībai Austrijā bija arī ļoti labas attieksmes ar
vietējām iestādēm līdz 1972. g. jūlijā tā saņēma no Austrijas dro
šības policijas norādījumu savienību likvidēt. Līdzšinējās labās
sadarbības dēļ ar iestādēm bija grūti norādījumu ignorēt, un tā
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J. Zemzars
J. Zemzars, pēdējais DV priekšsēdis Austrijā. Dzimis 1912. gada 1. maijā.
Vidusskolas izglītība. Iesaukts kaŗa dienestā 1943. gada 30. janvārī un die
nestu pildījis 19. divīzijas zenītartilerijā. DV Austrijas nodaļas biedrs dibinātājs.

1972. g. 13. augusta sapulcē arī nolēma Latviešu Savienību Aus
trijā likvidēt. Lai izvairītos no sarežģījumiem, sapulcē arī nolēma
visus dokumentus, saraksti, zīmogus un citus materiālus iznīcināt.
Savienība to varēja darīt, jo statūtos šādas tiesības bija minētas.
Ja dokumenti nebūtu iznīcināti, tad tie, saskaņā ar valsts noteiku
miem, būtu bijuši jāatdod Austrijas valsts iestādēm, ko savienības
biedri (drošības dēļ) nevēlējās darīt.
Par savu pārstāvi latviešu saime Austrijā izraudzīja bij. DV
nodaļas valdes locekli T. Ragovski, kuŗš arī uztur sakarus ar DV
organizācijas vadību, viņam sūta un ar viņa starpniecību arī sa
ņem norēķinus par aprūpes līdzekļu izlietošanu.
DV nodaļa Austrijā pastāvēja nepilnus sešus gadus, un tās
darbības panākumos būtu jāmin divi izkārtojumi: 1) aprūpes no424

organizēšana un ievadīšana Austrijā un 2) latviešu sabiedriskās
dzīves iedzīvināšana Austrijas latviešu saimē. Abi šie uzdevumi
ir arī rakstīti DV organizācijas ideju un mērķu programmās, un
mazā latviešu saime Austrijā tiem bija sekojusi ar sekmēm, kādas
vien varēja gūt šai maza skaita latviešu un okupācijas varu ietek
mētā neitrālā patvēruma valstī, kuŗa par visaugstāko uzdevumu
uzskata pildīt savu solījumu — ievērot pilnīgu neitrālitāti.
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Amerikas Savienotās Valstis
DV vieta latviešu sabiedrībā ASV
Visaktīvāk DV ASV darbojas jaunās pasaules austrumu malā
un zemes vidienē, kur arī vairāk DV apvienību; tāpat vairāki DV
cietokšņi (vārda patiesā nozīmē) atrodas Klusā okeana krastā,
kamēr zemes dienvidu daļa ir ,,pilnīgi tukša un neapdzīvota”.
Fakts ir tas, ka latviešu trimdinieku vairums apmeties tieši zemes
vidienē un austrumu malā, laba tiesa arī rietumu krastā, bet maz
latviešu palicis dienvidu daļā.
DV loma latviešu sabiedrisko poziciju iekaŗošanā un noturēšanā
atkarīga no vadītāju darbinieku aktīvitātes un sabiedriskās stājas.
Vietās, kur apvienības un kopas pastāv jau vairākus gadus un kur
tās vada pieredzes un ideāliem bagāti cilvēki, pamazām arī rodas
saskare un sakari, kas, DV pozitīvo darbību objektīvi vērtējot, lai
ka tecējumā pārvēršas atziņā, ka — lūk! šīs organizācijas ietvaros
veic lielu un svētīgu darbu latvietības uzturēšanā un likteņa pie
mirsto tautas piederīgo morālā un saimnieciskā aprūpē kā šeit,
brīvajā pasaulē, tā arī dzimtenē un verdzībā. Tikai — DV darbi
niekiem arī jāapzinās, ka darba uzsvars liekams ne tikvien uz zie
dojumu vākšanu, bet organizācijas pienākums ir arī dot kaut ko
labu un latvisku pretim. Tad panākumi neizpaliks. Lasot un pār
domājot DV zemes valdes locekļu deklarācijas par DV ASV darbu,
jāliecina, ka tas gadu no gada vēršas dziļumā un plašumā kā
biedru skaita pieauguma ziņā, tā arī kultūrāli-sabiedriskās darbības
un palīdzības apmēru kāpinātības virzienā.
Pētījot DV apvienību biedru sarakstus, vērojams, ka mūsu
rindās darbojas gan latviešu intelliģence — žurnālisti, rakstnieki,
skolotāji, mākslinieki, zinātnieki un mācītāji, gan arī daudzu citu
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profesiju darbinieki.
Protams, grūtāk pašdarbības ziņā ir mazajām apvienībām nelielejās latviešu kolonijās, bet arī tur var atrast veidus darbības un
uzdevumu pildīšanai, kā to spējusi kāda neliela apvienība rietumu
krastā, kas paprāvus aprūpes līdzekļus gūst ar savu grāmatu galdu,
reizē ar to arī atbalstot latviešu grāmatu izplatīšanu.
DV saimei ASV pieder latviešu uzticība un atbalsts, kas manāmi
arvien pieaug. Par to liecību sniedz kupli apmeklētie DV sarīko
jumi, ziedojumu vākšanas akciju panākumi un labvēlīgā atsaucība
katram DV pasākumam. Sadarbība ar citām latviešu organizāci
jām un draudzēm ir laba, un tas vērtējams par sevišķi svarīgu
latviešu kopējās lietas un kultūrāli-sabiedriskās dzīves veidošanā.
Bieži vien gandrīz visu vietējo organizāciju vadītāji ir DV apvie
nības biedri. Šis stāvoklis parasti izslēdz katru organizāciju nesaprašanos un nolīdzina ceļu iecietīgai sadarbībai, kas savukārt ceļ
vietējās latviešu kolonijas sabiedrisko dzīvi.
Apvienībās nemitīgi audzis arī vanadžu darbs, bez kuŗa tās vairs
nevar iztikt. Prakse rādījusi, ka daudzu lietu izkārtošanā vispie
mērotākās ir sieviešu rokas un padoms.
DV ASV pārvaldes augstākā lēmēja organa —
delegātu sapulces notikušas:
1951. g. 13. oktobrī Ņujorkā,
1952. g. 5./6. aprīlī Ņujorkā,
1953. g. 15. oktobrī Klīvlendā,
1954. g. 15. maijā Ņujorkā,
1955. g. 28./29. maijā Čikāgā,
1956. g. 7./8. aprīlī Vašingtonā, DC,
1957. g. 6./7. aprīlī Kalamazū,
1958. g. 12./13. aprīlī Filadelfijā,
1959. g. 11./12. aprīlī Linkolnā,
1960. g. 23./24. aprīlī Ņujorkā,
1961. g. 15./16. aprīlī Indianapolē,
1962. g. 7./8. aprīlī Čikāgā,
1963. g. 20./21. aprīlī Bostonā,
1964. g. 18./19. aprīlī Klīvlendā,
1965. g. 3./4. aprīlī Vašingtonā, DC,
1966. g. 16./17. aprīlī Grand Rapidos,
1967. g. 29./30. aprīlī Ročestrā,
1968. g. 27./28. aprīlī Milvokos,
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1969.
1970.
1971.
1972.
1973.
1974.
1975.

g.
g.
g.
g.
g.
g.
g.

12./13. aprīli Kalamazū,
25726. aprīlī Detroitā,
24./25. aprīlī Čikāgā,
22./23. aprīlī Kenilsvortā,
28./29. aprīlī Mineapolē,
20. un 21. aprīlī Indianapolē,
19. un 20. aprīlī Vašingtonā, DC.

DV ASV delegātu sapulces dalībnieki Kalamazū. Pirmā rindā no labās —
V. Hāzners, A. Vanags, A. Eglītis, R. Jankavs, māc. J. Turks.

DV kultūrālās pašdarbības sasniegumu demonstrēšana un sa
biedriskās stājas parādīšana notiek ik gadu rīkotajās DV dienās,
kuŗas pārmaiņus organizē lielākajos latviešu centros vienā vai otrā
zemes malā. DV dienas ar daudzveidīgo programmu saista plašu
latviešu aprindu uzmanību, un tās ik gadu apmeklē arvien vairāk
tautiešu pat no visattālākajiem ASV un Kanadas apgabaliem.
Reizē ar to šie svētki izvēršas par nozīmīgiem tautas svētkiem,
kuŗu degpunktā ir Lielā junda. DV dienās par tradiciju kļuvis
vīru koŗu kopkoncerts mūsu pazīstamāko diriģentu vadībā. Koŗi
dzied latviešu komponistu jaunākos darbus, to vidū iepinot arī
mūsu vecāko meistaru iecienītākās dziesmas. Bez tam DV dienās
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rīko jaundarbu koncertu ar pazīstamu solistu piedalīšanos un
teātŗa trupu uzvedumus, kā arī gleznu un daiļamatniecības skates
un tautas deju priekšnesumus. Summējot visus DV dienu sniegu
mus, jāatzīst, ka DV nav tikai ņēmēji vien, bet arī devēji.
Rezumējot visu minēto, jākonstatē, ka DV ASV latviešu sa
biedrībā nostiprinājuši nozīmīgu un paliekamu vietu, kuru tie nav
lūguši, bet izcīnījuši ar savu darbu un aktivitāti.
Pirmie soļi ASV krastā
Latviešu „pārvietotās personas”, kā mūs smalki mīlēja dēvēt
mūsu izvietotāji, ASV sāka ierasties jau 1948. gadā, bet īstenībā
ieceļošana sākās tikai 1949. un 1950. gadā. Kuģi ar ieceļotājiem
iebrauca Ņujorkas, Bostonas un Ņūorlīnas ostās, un jaunatbraucēji sadalījās pa visām plašajām Savienotajām valstīm. Cauri prēri
ju apgabaliem, kuŗos kādreiz uzņēmīgie pinonieŗi nikni un asiņaini
cīnījās ar zemes pirmiemītniekiem indiāņiem, strauji vilcieni aiz
veda ieceļotājus tūkstošiem kilometru. Un tā viņi domās pēc ga
riem DP nometņu gadiem Vācijā nometa piedēvēto „pārvietoto
personu” apzīmējumu. Latviešu ģimenes un arī vieninieki izklīda
pa visu jauno pasauli, bet lielais vairums patvērās lielākajās pil
sētās — Ņujorkā, Čikāgā, Bostonā, Detroitā, Milvokos, Indianapolē, Mineapolē un citur. Lielās ģimenes ar bērniem un veciem
cilvēkiem nokļuva darbā lauksaimniecībā, kur nereti, nepārzinot
vietējos apstākļus, daudzi kļuva par lētu un aizstāvēties nespējīgu,
tātad, iekārojamu un vēlamu darbaspēku. Pirmā laikā daudziem
trūka arī angļu valodas zināšanu, un tā bieži vien atbraucējiem
nācās samierināties ar nesamērīgi zemu atalgojumu. Grūti klājās
tiem, kas nokļuva dienvidu valstīs, kur citām grūtībām vēl pievie
nojās nepierastais karstums. Daudzi, nenokalpojuši solīto gadu un
apstākļu spiesti, drīz pārvietojās uz pilsētām — tuvāk radiem,
draugiem un paziņām. Sevišķi populāra šī pārvietošanās un apvie
nošanās bija pirmajos ieceļošanas gados, bet tagad šī kustība iz
beigusies, jo nu latvieši iekārtojušies uz ilgāku palikšanu. Dau
dzās izraudzītajās dzīvesvietās saista arī privāti īpašumi, „izdiena”
darba vietās un jaunas radniecības, bet lielu daļu — sabiedriska
darbības latviešu organizācijās.
Pēdējos gados gan novērojama latviešu pensionāru pārvieto
šanās uz mūžīgās vasaras zemēm — Kaliforniju un Floridu. Šo
ideju latvieši pārņēmuši no amerikāņiem, jo pastāv uzskats, ka
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Kalifornijā un Floridā labāki un lētāki dzīves apstākļi, it sevišķi
tiem, kas nemeklē darbu.
Šķiroties no nometnēm Vācijā, aizbraucējiem parasti piekodi
nāja: „Nu, raušot vērtīgos dolarus, neaizmirsti aizšautos vanagus
un mūsu saimi.” — „Ko nu, par to nebēdā! Kā visu dalījām līdz
šim, tā dalīsim arī turpmāk,” apsolīja aizbraucēji. Jaunais lauk
strādnieks tomēr nebija bagāts vīrs. Arī jaunajam pilsētas proletā
rietim vajadzību izrādījās vairāk nekā iespēju. Sākuma algas ne
bija lielas, bet draugu atvadvārdi skanēja ausīs kā nepildīts solī
jums, kas saista ar veco pasauli.
Vēlās vakara stundās pēc smaga darba tīrumos vai rūpnīcās vīri
rūpīgi pētīja latviešu laikrakstus, meklējot draugus un cīņu bied
rus, kas izklīduši visās pasaules malās. Par tiem, kas Anglijā,
Austrālijā vai palikuši Vācijā, pagaidām nebija laika domāt, jo
vispirms nācās apzināt tos, kas dzīvoja kaut kur šai krastā vai arī
vēl tikko ieradās.
1950. gada sākumā laikrakstā parādījās DV CV pilnvarotā
Arvīda Līdača aicinājums DV biedriem sasaukties. Vīri sāka rak
stīt un saņēma atbildes. Tā jau drīz laikrakstos parādījās ziņo
jumi, ka DV apvienība nodibinājusies Ņujorkā (pirmā ASV), Va
šingtonā, Filadelfijā, Bostonā, Čikāgā, Milvokos, Detroitā, Klīvlendā, Linkolnā, Mineapolē, Indianapolē uc. Pirmie soļi bija grūti,
jo daudzās vietās jau darbību bija uzsākušas latviešu biedrības,
kopas un līdzīga rakstura vienības, kas uz DV pilnvarotā rīcību
un aicinājumiem reaģēja visai noraidīgi, dažkārt pat naidīgi. Tomēr
„kanaks” no grūtībām nevairījās un turpināja pasākto ar lielu
sparu. Un tā pamazām radās kodols jaunajai „kanaku biedrībai.”
Pamazām darbību uzsāka DV teātŗi, vīru koŗi, tautas deju tru
pas, sporta kopas. Latviešu trimdas jaunatne ar savu organizāciju
— Amerikas latviešu jaunatnes apvienību — sniedza drauga roku
DV, reizē ar to izveidojās sadarbība ar jauniešiem uz gadiem.
Pirmais darbs visās apvienībās gan bija palīdzības sniegšana
aprūpējamiem Vācijā un Austrijā. Tam vēlākos gados pievienoju
sies palīdzības nepieciešamība cīņu biedriem un to piederīgajiem
dzimtenē un izsūtījumā, kā arī palīdzības darbs uz vietas. Apvie
nību pirmajos organizēšanās gados notika pazīstamā ziedojumu
vākšana invalidu namam Bērzainē, kas deva krietnus panākumus,
kā rezultātā ASV DV bija iespējams ievērojami atbalstīt minētā
nama iegādi Vācijā.
430

1952. gada 29. oktobrī DV ASV valde pārsūtīja DV CV uz Rietumvāciju
savāktos līdzekļus invalidu namam Bērzaine. Čeku par $22.500 bankas pār
stāvim nodod DV ASV kasieris Kārlis Ķuzulis, asistējot DV ASV priekšsē
dim Arvīdam Līdacim, DV ASV valdes loceklim Jānim Bērziņam un DV
ASV valdes darbvedim Donātam Maļinovskim.

Stājoties pie līdzekļu sagādes aprūpei, sākumā valdīja skepse,
jo visi labi zināja, cik katrs cents smagi un grūti nopelnāms. Tomēr,
gadiem aizritot, DV darbinieku sejas ar katru jaunu ziedojumu
vākšanas akciju kļuva smaidīgākas un priecīgākas, jo atsaucība iz
rādījās liela un cildena. Gadījās paretam gan tādi, kas atteicās
dot, bet tos ļāva piemirst prieks par tiem, kas pelnīja maz, tomēr
ziedoja 10 dolaru, it kā būtu bagātnieki. Arī bērni, kas agrās rīta
stundās sniegā un salā iznēsāja avīzes, atvēra savas krājkasītes un
iebēra visu saturu ziedojumu vācēja saujā. Šādu aizkustinošu mirk
ļu ārtavu vācēju gaitās nebija mazums, un tie mācīja saprast,
ka pat lielākais upuris upurētājam rada apmierinājumu un prieku.
Viņi negaidīja pateicību, bet patiešām vēlējās palīdzēt.
Apvienības pamazām auga, biedru skaits pavairojās ar katru
gadu. Parasti DV apvienību priekšnieki un vadītāji darbinieki
dienās strādāja fizisku darbu, bet atpūtas stundas veltīja
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DV uzdevumiem. Sēdes, sarīkojumi, ziedojumu vākšanas, biedru
apmeklējumi — tas viss prasa vadītāju darbinieku klātieni, kaut
arī bieži derētu atpūta un miers, lai nākošā rītā varētu ierasties
darbā svaigs. Bet kanaks tā nedomā. Viņš ceļas, pieliek savu pro
tezi un dodas DV gaitās, jo lielā brālība negaida. Tā prasa nepār
trauktu sardzi un modrību par tiem, kuŗiem vairs nav nekā.
Bet ne tikai bijušie kaŗavīri vien veic svētīgo ideālisma darbu,
negaidot par to atlīdzību, vienīgi jūtot gandarījumu, ja ar idejām
un pašaizliedzību atkal izdevies kaut ko paveikt kopīgā uzdevuma
labā. Tas pats sakāms arī par vanadzēm, no kuŗām daža jau tāpat
gadiem rosās DV darbā. Tādēļ jāpriecājas, ka šādu vīru un sievu
nav mazums, kas visu atdod lielajai idejai un pienākumam pret
tautieti un dzimteni. Še uzskaitīti, kaut arī vārdā nesaukti, tikai
daži no tiem, kas ilgāku laiku darbojas DV organizācijā un kuŗus
neatbaida nekādas grūtības vai kavēkļi. Arvien par jaunu, ja va
jadzīgs, viņi pulcina savējos jaunam darbam un jaunai cīņai.
Kā īsti notiek šāda kodola darbība? Mazai illustrācijai lai noder
īss raksturojums par kādas DV ASV vienības vadības sastāvu,
sadarbību, attieksmēm un darbības izpaudumiem. Tūlīt gan jāpie
zīmē, ka šī grupa nav vienīgā DV saimē, bet, varbūt, raksturīgākā.
Šie vīri dzīvo krietni patālu viens no otra. Katram ir sava vide,
savi draugi un savs smags, reizēm arī netīrs maizes darbs. Ikdienā
viņi neko neatšķiras no pārējiem latviešu trimdiniekiem, kas ik
dienu dodas savā darbā. Tikai dienās, kad šie septiņi vīri sanāk
kopā reizi mēnesī, lai pārrunātu un izlemtu organizācijas lietas,
tie nomet savas pelēkās ikdienas vienaldzības čaulas un pārvēršas
pilnīgi citos cilvēkos, kuŗos nu var saskatīt cienījamus cīnītājus
kauju laukos, kas bezbailīgi vadījuši savējos cīņu ugunīs, bet miera
laikā tagad turpina cīņu sabiedrības organizēšanā un veidošanā —
par svētību cīņu biedriem un dzimtenes brīvībai.
Liels bijīgums un savstarpēja cieņa viņus vieno un saista kopī
gam mērķim — palīdzēt tiem, kam atņemts viss: veselība, locekļi,
piederīgie un dzimtenes zeme zem kājām. Nav robežu viņu kop
darbībai, un palīdzēt tie sniedzas pat tālu ārpus savas darbības
loka, jo zina, ka visi, kas skaitās viņu rindās, stāv aiz tiem un dāvā
uzticību — ne tikai morāli,bet arī atvērdami sastrādātās saujas un
dalīdamies ar mūsu cietušajiem un likteņa pamestajiem brāļiem
un māsām kā šeit, tā tālajos moku ceļos pie polārā loka un vārdzi
nātajā dzimtenē.
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Redzot šo kodolu kopā brīdī, kad tas atveŗ Ziemsvētku upuru
traukus un izbeŗ galdā bagātīgo devu, rodas bijīgs prieks un dziļš
gandarījums. Katrs zina, ka šī deva nav tikai skaitāma nauda, bet
tautiešu sirdsvēlmēm apdvests sveiciens un uzmudinājums tiem,
kuŗiem liktenis nav izrādījies veltīgs.
Kāds no kodola saka dedzīgus vārdus par DV darbu un sūtību,
un viņa vārdi nav tikai tukša skaņa. To zina katrs no klātesoša
jiem, jo runātājs izgājis un piedalījies visās cīņās — kā kaujas
laukos, tā gūstā pārdzīvojis badu un salu, kad arī deva sev solī
jumu nepamest cīņu biedrus. Un šo solījumu viņš arvien bijīgi
pilda, atrodot DV darbā domu biedrus un pašaizliedzīgus darītājus.
Otrs cēdelgemietis, kam dzīves normālās gaitas pārtrūkušas kaŗa
sākuma dienās un kas dzīves saturu atrod savu koristu vidū, kā
arī DV sabiedriskās un kultūrālās darbības rosināšanā, saka:
„Mums jāskatās uz priekšu un jāved savējie pa latviešu kultūras
ceļiem. Katrs pašdarbības pasākums ir labs, — vai tā ir dziesma,
teātris vai cita nodarbība. Bet pār visām lietām lai neaizmirstam
latviešu skolu, jo tā ir saite, kas mūs sien pie pagātnes un ved uz
nākotni.”
Slaids vīrs ar mūžīgu smaidu kalsnajā sejā un iesirmiem deni
ņiem, kuŗu tālu pazīst kaŗavīru cilts, ir vienmēr spara un cīņas gara
pilns. Bezbailīgi un ar jautru uzmudinājumu viņš vadījis savu batal
jonu cīņās cauri Pad. Savienības purviem, Pomerānijas klajumiem
un sabrukuma laikā sargājis un savācis sašautos vanagus ap sevi.
Šodien viņš darbos, rakstos un vārdos tikpat neatlaidīgi cīnās pret
kopīgo ienaidnieku kā kaujas dienās. Viņa sauklis ir: „Vēl cīņa
nav galā un nebeigsies!”
Vecākais un klusākais šai vīru grupā ir kaŗavīrs, kuŗa galva
metas balta, bet griba palīdzēt aug gadu no gada. Visu gaŗo mūžu
viņš pavadījis kaŗavīru vidū, tādēļ arī labi saprot viņu domas
un vajadzības, lai zinātu īstā laikā un vietā par tām iestāties. Viņa
vaigs atmirdz brīžos, kad ir vairāk ko dot un visus var apmierināt.
Galda galā, atspiedies uz savas vienīgās rokas, sēž vīrs, kam
dienu un nakti jādomā par visiem, kas kādreiz bijuši kopā ar
viņu un pametuši cīņās savu veselību un locekļus. Sirds viņam
sāp arī par tiem, kas palikuši varmāku varā. Tāpat miera nedod
kritušo biedru vecās mātes un pamestie bāreņi. Viņš jūtas laimīgs
tikai tad, kad atkal var kādam palīdzēt asaru noslaucīt. Ar katru
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jaunu gadu viņš jūtas arvien labāk, savu sūtību pildot, un šī apziņa
viņa sejā vieš gandarījuma smaidu.
Jaunākais no vīriem kaŗā aizgājis tieši no skolas sola. Maz viņš
redzējis no dzīves, no jaunības. Šie likteņa laupītie jaunākie gadi
atstājuši savas pēdas un padarījuši šo vīru nesamērīgi vecāku un
nopietnāku. Tagad viņš ar lielu rūpību un dedzību veic savus
pienākumus un ir neatņemama kodola sastāvdaļa.
Septītais vīrs šai vienotajā grupā mūža labāko daļu pavadījis
sabiedriskā darbā un tagad veltī savas pūles DV uzdevumiem, lai
tā kaut cik atlīdzinātu tiem, kuŗi savu jaunību, veselību un pat
dzīvību atdevuši par citiem.
Šis kodols un šie vīri nav vienīgie. Tādu tagad DV rindās ir
daudz, un tas ir DV organizācijas stiprums un varenums, jo darba
pamatā ir mērķis — palīdzība tuvākajam un dzimtenes nākošās
brīvības dienas.
Seši darba posmi
1949. — 1953.
Par DV pirmo darba posmu DSV pastāsta tā organizētājs un
rosinātājs Arvīds Līdacis:
„Daugavas Vanagu organizēšanas darbs ASV nebija kādas jau
nas organizācijas radīšana, bet jau pastāvošas darba turpināšana
un izveidošana svešā zemē, piemērojot to jaunajiem un svešajiem
apstākļiem. Organizācijas mērķus DV darbinieki paņēma līdz,
ieceļojot svešajās zemēs, — arī tie, kas nokļuva ASV.
Sākums DV darbam ASV meklējams Longailendas būvvietās,
kur pulciņš bijušo kaŗavīru un tautiešu sāka vākt līdzekļus, lai
palīdzētu mūsu invalidiem Vācijā. Savākto naudu nosūtīja uz
Vāciju DV valdei, un šis brīdis uzskatāms par DV darbības sā
kumu ASV.
Organizētais veidošanās darbs sākās 1949. gada novembrī, kad
ar Ņujorkas luterāņu draudzes mācītāja R. Zariņa laipno atļauju
draudzes namā notika pirmā iniciātoru sanāksme. 1950. gada
janvāŗa sanāksme kļuva par pamatu DV apvienības Ņujorkā di
bināšanai, reizē ar to arī par pamatu DV organizācijas darbam
visās ASV.
DV sākuma darbs šai zemē atdūrās pret pastāvošo latviešu
draudžu, organizāciju un klubu atturību, lai nebūtu jāsaka —
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pretestību, divu galveno iemeslu dēļ. Pirmkārt, daudzi baidījās
no latviešu bijušā kaŗavīra vārda, kas pārējiem varētu nodarīt
ļaunumu. Otrkārt, jau esošo organizāciju dalībnieki ikvienu jau
nu biedrību vai apvienību uzskatīja par konkurentu savam dar
bam. DV tomēr bija un ir skaidrs, ka neviens cits nevar saprast
tik labi ne latviešu invalida, ne kaŗavīra mātes, nedz arī kaŗavīra
atraitnes vai bāreņu likteni un ikdienas rūpes kā tieši cīņu biedrs,
kas, riskējot ar savu dzīvību, iznesis latviešu invalidu no ienaid
nieka uguns, kas aizspiedis acis, noskaitījis pēdējo lūgšanu vai
uzlicis bērza krustu kritušajam cīņu līdzgaitniekam, vai arī pēdējā
brīdī drošinājis cīnītāju, ka rūpēsies par tā māti, sievu vai bēr
niem.
ASV nebija nevienas organizācijas, kas rēgulāru aprūpes darbu
uzlūkotu par savu galveno uzdevumu. Tas nav pārmetums citām
organizācijām, bet vienīgi atšķirības konstatējums starp DV un
citiem. Tādēļ šāda plānveidīga aprūpes darba tūlītēja organizē
šana izrādījās nepieciešama, jo Vācijā bija palikuši mūsu trimdas
saimes nelaimīgākie locekļi, kuŗus kā darba nespējīgus nepieņēma
neviena emigrācijas zeme.
DV organizācijas darbs nesākās ar sapulču sasaukšanu un ap
vienību dibināšanu, bet ar lūgumiem patiesajiem vanagiem un
īstiem latviešiem — uzņemties DV pilnvarotā pienākumus, vākt
ziedojumus aprūpei, ieinteresēt citus kalpot DV mērķiem, dibināt
kopas un, ja biedru skaits pietiekami liels, arī apvienības. Šādā
veidā DV organizācija ASV no atsevišķiem pašaizliedzīgiem DV
biedriem izaugusi par lielu un spēcīgu organizāciju.
DV organizācija kā ASV, tā arī citās valstīs bijusi pietiekami
stipra, lai pārdzīvotu iekšējās augšanas krizes, atšķirtu graudus
no pelavām un atdalītu savus vadītājus no polītisku ambīciju ap
sēstiem cilvēkiem vai grupām. Šīs cīņas stiprā mērā kavējušas DV
patieso darbu, taču vanagi palikuši uzticīgi saviem mērķiem, cīņu
biedriem un vadītājiem.
Ne mazāk veikumu kā aprūpes darbā ASV vanagi var uzrādīt
arī latviešu kultūras laukā, rūpēs par jaunatni un cīņā par mūsu
zemes un valsts atgūšanu. Tādēļ esmu pateicīgs DV centrālajai
valdei par uzticību, uzdodot man organizācijas izveidošanu ASV.
Tāpat esmu pateicīgs visiem daudzajiem DV atbalstītājiem un
DV darbiniekiem, kas bijuši ar mani kopīgā darbā, tā arī stājā
Jo sevišķu pateicību tomēr vēlos izteikt plkv. Vilim Janumam,
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Dr. Hugo Vītolam un Kārlim Ķuzulim par lielo un neaizstājamo
palīdzību, uzticību un draudzību DV organizēšanā ASV.”
1953. — 7956.
DV panākumu stāstu turpina, apgaismojot otra darba posma
veikumus, nākošais zemes valdes priekšsēdis Alfreds Puķīte:
„Daugavas Vanagu organizācija bija, ir un būs viena no lielā
kajām latviešu organizētajām nacionālām vienībām. DV nav po
litisks nogrupējums ar veidotu iekšpolitisku partijas platformu.
Dabiski, DV kā organizācija, aiz kuŗas stāv liels biedru skaits un
vēl lielāka atbalstītāju masa, vienmēr bija un ir polītisko grupu
un virzienu kārdinošs ietekmes objekts, cenšoties panākt atbalstu
saviem specifiskajiem mērķiem, kas vienīgie it kā attaisnotu šo
grupu pastāvēšanu, vismaz šajos apstākļos, kad galvenais mērķis
ir tikai viens — Latvijas atbrīvošana. Sākot ar Amerikas latviešu
apvienības (ALA) nodibināšanos, polītiskās grupas kļuva ļoti ak
tīvas savu mērķu sasniegšanā. Atklājās, ka DV organizācijas rin
dās ar slepenu nolūku iekļuvuši arī cilvēki ar polītisko grupu mēr
ķiem, vēlēdamies ietekmēt biedru masu vienas vai otras grupas
sīko pašmērķu aizstāvēšanai. DV organizācijas biedru saimes tika
pārvērstas par šo grupu cīņas arēnām — par šausmām DV dibi
nātājiem un lielajam biedru vairumam, kas organizācijā iestājās
tieši mūsu vienkāršo un skaidro mērķu dēļ. Sākās polītisku kom
bināciju lietošana, juridiski manevri, demagoģija, apmelošana,
amatu solīšana. No tā cieta DV vārds, cieta arī aprūpes darbs,
un vietām DV vienības atradās likvidēšanās priekšvakarā. ASV
vanagiem nācās grūti turēt paceltu DV karogu un stāju.
Šādos apstākļos 1953. gada 25. jūlijā konstruējās jaunievēlētā
DV valde ASV: priekšsēdis un informācijas noz. vad. — A. Pu
ķīte, vicepriekšsēdis un aprūpes noz. v. — A. Vanags, vicepriekš
sēdis un kultūras noz. v. — J. Gedrovičs, vicepriekšsēdis un saim
nieciskās noz. v. — H. Bagātais, sekretārs — H. Karlsons, kasie
ris — K. Ķuzulis un biedrzinis — J. Bērziņš. Valdes darbvedis
D. Maļinovskis, bet pārstāvis ALA valdē A. Līdacis.
Polītiskā plēšanās bija notikumu degpunktā, par to rakstīja
prese, un tā kļuva par dienišķo pārrunu un strīdu objektu, kur
vien satikās latvieši. Viss zināmā mērā gāja uz DV rēķina. Cil
vēki sāka dalīties pa simpatiju grupām. Sākās arī tiesāšanās, drau
gi kļuva par ienaidniekiem. ASV DV goda tiesa (R. Poruks, J.
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Šāberts un K. Vanags) starp citu rakstīja ASV DV zemes valdei:
„Tiesa atzīst par vajadzīgu pievērst valdes uzmanību nepiecie
šamībai kaut ko sākt DV organizācijas ASV biedru sabiedriskās
stājas un morāles stiprināšanai.” Še dziļākā pateicība pienākas
DV apvienībām un to valdēm — īstenajam mugurkaulam, kas
kā klints stāvēja par DV karogu un stāju. Varam iedomāties, kā
das pūles prasīja DV pasākumu — teātŗu, sporta kopu un koŗu
kopā saturēšana, tāpat sarīkojumu un ziedojumu vākšanas akciju
organizēšana.
Jaunā zemes valde pirmajā darba sēdē 8. augustā nolēma cieši
ievērot pamatprincipus — taisnību un godīgumu. Pirms varējām
domāt par savu mērķu izvēršanu plašumā, bija nepieciešams atjau
not DV vienību un atgūt iedragāto uzticību organizācijai. Valde
vienojās pēc iespējas bieži izdot apkārtrakstus, atreferēt sēžu lē
mumus un dažādo problēmu attīstības gaitu. Valdes locekļi ap
ņēmās viesoties apvienībās un tiešā saskarē pārrunāt sasāpējušos
jautājumus un izkliedēt baumas. Pirmais šāda veida brauciens bija
uz Bostonu 18. jūlijā, lai tur sāktu kārtot t. s. „Bostonas jautāju
mu”. ASV zemes valde lūdza DV centrālo valdi saskaņot ASV DV
statūtus ar pārējo valstu DV statūtiem, jo sakarā ar ASV liku
miem Beļģijā izstrādātie statūti bija tikai provizoriski pielāgoti dar
bībai ASV, tādēļ kļuva par juridisku strīdu objektu. Septembrī
valde apstiprināja aprūpes nozares vadītāja A. Vanaga izstrādāto
DV ASV aprūpes plānu, bet 20. oktobrī akceptēja pagaidu no
teikumus DV ASV goda tiesām. Zemes valdes sēdē 7. novembrī
par DV mācītāju ASV izraudzīja māc. D. Graudu. Konstruējās
arī DV revīzijas komisija ASV: priekšsēdis V. Matuzelis, sekretārs
L. Bērziņš un loceklis J. Sproģis. Zemes valde ieaicināja DV CV
priekšsēdi plkv. V. Janumu viesoties ASV un iesāka Ziemsvētku
ziedojumu akciju. DV CV piešķīra krūšu nozīmes zeltā diviem
izciliem DV darbiniekiem ASV — darba uzsācējam šai zemē A.
Līdacim un A. Vanagam. 1954. gada 29. janvārī no Vācijas Ņu
jorkas ostā beidzot ieradās DV priekšnieks plkv. V. Janums un
pēc ASV DV zemes valdes izstrādātā maršruta sāka viesošanās
braucienu pie DV apvienībām un nodaļām ASV un Kanadā. Ap
rīlī beidzās organizācijas budžeta gads, un tas rādīja, ka par spīti
minētajām grūtībām aprūpei tomēr savākti 11.077,94 dolari.
Bostonas DV nolēma nekavējoties atjaunot sadarbību ar ASV DV
valdi. 15. maijā notika DV padomes ASV IV gadskārtējā sesija,
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kuŗā Bostonas DV apvienību ieskaitīja atpakaļ ASV DV saimē,
kā arī pieņēma H. Karlsona ar Cēdelgemas statūtiem saskaņotos
ASV DV darbības noteikumus, bet DV organizācijas disciplīnas
stiprināšanai pieņēma DV stājas vadlīnijas. Ar to bija radīta baze
vadlīnijām, kas organizācijai, kuŗa izkliedēta visā pasaulē, vairāk
nekā nepieciešamas, jo daudzi pagātnes pārpratumi radās tieši no
teiktu vadlīniju trūkuma dēļ. Šai sesijā nolēma arī DV centrālo or
ganu ASV vēlēšanas nokārtot rakstveidā pēc līdzšinējiem notei
kumiem.
1954. gada 10. jūlijā beidzās zemes valdes darbības gads un to
pārvēlēja, amatos paliekot visiem līdzšinējiem darbiniekiem. Šai
darba gadā ASV DV piedalījās DV dienās Kanadā, sāka kārtot
laikraksta Latvija Amerikā jautājumu un stājās pie DV statūtu
izstrādāšanas darbībai ASV. DV CV piešķīra nozīmi zeltā ASV
priekšniekam A. Puķītem. Tad zemes valde sāka organizēt Ziem
svētku ziedojumu vākšanas akciju „Kaut vienu dolāru” ar plāno
tiem rakstiem presē. Attiecīgu rakstu izgatavošanā vienmēr palī
dzīgu roku sniedza rakstnieks V. Pelēcis. Sabiedrībā viena pēc ot
ras izgāja mag. jur. K. Vanaga sarakstītās un ASV DV informāci
jas nozares izdotās brošūras „Kas jāzina par iesaukšanu kaŗaklau
sībā” un „Juridiskais padomnieks vecuma pensiju lietā”. Ziem
svētku akcijā savāca 8720,16 dol., un 1955. gada aprīlī, budžeta
gadam beidzoties, aprūpei bija savākti un tālāk nosūtīti 13.145,25
dol.
Sākot darbu pēc jaunpieņemtajiem ASV DV statūtiem, likvi
dēja DV padomi ASV, un zemes valde izziņoja DV sapulci, kas
notika Čikāgā 28. un 29. maijā. Tajā panāca vienošanos un izlī
gumu ar laikrakstu Latvija Amerikā. Sākās parādu atmaksa, kas
apgrūtināja centra un apvienību aktīvo darbību, jo nevienā gadīju
mā aprūpes līdzekļus šai vajadzībai neskāra: tas bija organizācijas
dzelzs likums jau no dibināšanas laika, un ikviena DV vienība to
ievērojusi jebkādos apstākļos.
16. jūlijā atkal pārvēlēja DV zemes valdi, kuŗā klāt nāca G.
Odiņš. Revīzijas komisijā ievēlēja V. Matuzeli, A. Valteru un E.
Druvu, bet goda tiesā R. Poruku, A. Ozoliņu un A. Rudzi. Zemes
valde organizēti uzsāka CARE saiņu vākšanu un sūtīšanu uz Vā
ciju. Septembrī pie zemes valdes nodibinājās sakarnieku institūts
koŗu informācijas un nošu apmaiņai, kuŗa vadību uzņēmās V.
Aparjods. Tā ASV DV pamazām sāka atgūt spēku un vērst dar438

bību plašumā, it sevišķi kultūras laukā, atbalstot latviešu skolas
u. c. pasākumus, arī sporta dzīves attīstību, dāvājot, piemēram,
ceļojošo DV Latvijas kausu. Sāka plānot DV dienu rīkošanu visu
ASV apmērā reizi gadā, lai tās kļūtu par jauku un svētīgu tradi
ciju. DV aktīvi piedalījās latviešu sabiedriskajā darbā visās noza
rēs, cenšoties ar savu iniciātīvu novērst trūkumus, kur vien tādus
manīja. Tā, piemēram, DV palīdzēja noorganizēt Amerikas lat
viešu teātŗa turneju, atbalstīja latviešu centrālo organizāciju ALA
un iestājās par Brīvās pasaules latviešu apvienības radīšanu, tāpat
atbalstīja Komiteju Latvijas brīvībai un uzturēja labas attieksmes
ar Latvijas sūtniecību ASV. Tā nemanot pienāca 1955. g. 28. de
cembris — DV organizācijas 10 pastāvēšanas gadu brīdis, kuŗā
ASV DV, savukārt, varēja atzīmēt jau 5 darba gadus. Šai sakarā
DV CV piešķīra nozīmes zeltā ASV DV darbiniekiem K. Ķuzulim, D. Maļinovskim, T. Sīlim un K. Detlavam, bet atzinības rak
stus 8 citiem enerģiskiem darba darītājiem. ASV DV valde ar
goda rakstiem pateicās 68 vanagiem un vanadzēm par pašaizlie
dzību un veikumiem organizācijas darbā. — Kā pirmā DV vienība
ASV savu namu ieguva Bostonas apvienība, iesvētījot to 1956.
gada 29. maijā.
Simbolisks notikums ASV DV dzīvē bija 1956. g. aprīļa dele
gātu sapulce ASV galvaspilsētā Vašingtonā, kur atrodas ne vien
Latvijas sūtniecība un ALA sēdeklis, bet kas reizē ir arī latviešu
un brīvās pasaules centrs. Godinot mirušos Latvijas sūtņus, kas
daudz pūlējušies bij. kaŗavīru labā, DV nolika ziedus uz viņu at
dusas vietām. Kā vienīgajam, kas nav organizācijas biedrs, DV
goda rakstu piešķīra „Voice of America” nodaļas vadītājam H.
Lielnoram. Sapulces laikā DV delegātus apsveica ALA priekšsē
dis un pateicās par darbu, ko DV veikuši, apsveica arī sūtnis Dr.
A. Spekke, citu organizāciju un draudžu pārstāvji un Komiteja
Latvijas brīvībai.
DV gāja kopsolī. Bija pagājuši kritiskākie gadi ASV DV darbā
un dzīvē, un es varu būt pateicīgs visiem DV darba darītājiem un
justies reizē gandarīts, ka neesmu veltīgi ticējis un sekojis DV
karogam un stājai. Pēc šiem trīs darba gadiem bija nepārprotami
skaidrs: mēs neesam bijuši un nebūsim vieni!”
1956. — 1962.
1956. gada 15. jūlijā ASV DV centrs pārvietojās no Ņujorkas
uz Čikāgu. Par šo trešo darba posmu pastāsta vairāki zemes valdes
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locekļi. Vispirms vārds vicepriekšsēdim un kultūras daļas vadītā
jam Voldemāram Aparjodam:
„ASV mūsu organizācija izveidojās samērā vēlu, jo emigrācijas
sākuma posmā kaŗavīriem durvis uz Amerikas krastu bija slēgtas.
Bet vēlāk, kad ASV valdība izbeidza bijušo kaŗavīru diskriminā
ciju un sākās viņu neierobežota ieceļošana, gandrīz visos lielākajos
centros jau bija noorganizējušās dažādas latviešu organizācijas un
draudzes ar saviem koŗiem, teātŗa kopām, sporta sekcijām un ci
tām pašdarbības vienībām. Vairākās vietās šī iemesla dēļ jau pa
stāvošo organizāciju locekļu aktīvākā daļa centās vai nu atturēt
no DV apvienību dibināšanas vai arī ierobežot DV aktivitāti tikai
fiziskās aprūpes lokā. Noraidīgos uzskatus atbalstīja arī daļa perio
disko izdevumu. Tā kādā populārā gadskārtējā izdevumā ziņotājs
par latviešu dzīvi ASV konstatēja, ka DV aktivitāte sabiedriskikultūrālajā laukā radot nevēlamu parallēlismu.
Protams, šie uzskati nebija saskaņojami ar DV darbības tradiciju, kāda bija izveidojusies Vācijā un Anglijā, kur DV skaitījās
vadītāja organizācija kā aprūpes, tā arī sabiedriski-kultūrālajā
un polītiskajā laukā. Kad 1952. g.Čikāgā sanāca vidējo valstu

DV ASV priekšsēdis Augusts Vanags kopā ar Voldemāru Zemesarāju un
Vili Hāzneru Klīvlendas DV dienu laikā 1960. gadā.
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valžu apspriede, ar pasvītrojumu formulēja arī DV viedokli šai
ziņā: kulturālā pašdarbība ir DV apvienību iekšējās vienības un
augšanas labākā garantija. Šīs deklarācijas garā tad arī veidoju
sies darbība apvienībās, un vēlāko gadu delegātu sapulcēs kultū
rālā pašdarbība un mūsu centrālo organizāciju kultūras polītika
kļuva par jautājumiem, kas visvairāk iztirzāti, bet bez lielām pre
tišķībām un vienmēr ar vienprātīgiem un pozitīviem lēmumiem.
Tā šodien arī noskaidrojusies mūsu nostāja sabiedriski-kultūrālajos
jautājumos, ko varētu formulēt tā: 1) Latviešu valodas, latviskās
domāšanas un kultūras interešu galvenie saglabātāji ir skolas un
pašdarbības, kas organizējamas un atbalstāmas. Attieksmē pret
amatieru mākslas kopām nav jāvairās arī no parallēlisma. 2) Ama
tieŗu pašdarbības līmeņa celšanai jāatbalsta standartvienību (pro
fesionālo teātŗu, koŗu u. tml.) pastāvēšana, kā arī jācenšas, lai būtu
iespējami augstāks snieguma līmenis un lielāka vienība. 3) Jādara
viss iespējamais, lai kultūras darbam domātie un ziedotie līdzekļi
tiktu izlietoti jaunrades sekmēšanai, jo sevišķi tajās nozarēs, kur
nav gaidāms privāts atbalsts komerciālu aprēķinu dēļ, bet kas
tomēr ir ļoti nozīmīgi dzīvas intereses uzturēšanai, it sevišķi tādās
pašdarbības vienībās kā koŗos un teātŗa kopās. Tādēļ vajadzīgas
jaunas lugas, jauni koŗa dziesmu krājumi.
Nekādā ziņā nevar atzīt, ka kultūras darbam domātos līdzekļus
izlieto atsevišķu organizāciju vai skolu atbalstam ASV. Katrai
organizācijai pašai jāmeklē sabiedrības atbalsts, un latvieši ASV
ir pietiekami labi materiāli situēti, lai ar savām lokālajām organi
zācijām spētu uzturēt savas skolas.
Praktiski šie ieskati izpaudušies tā, ka visur, kur nav pastāvē
jušas latviešu skolas, DV apvienības tādas noorganizējušas vai
vismaz piedalījušās to veidošanā un uzturēšanā, bet zemes valde
jau vairākus gadus rēgulāri atbalstījusi vienīgo latviešu ģimnaziju
brīvajā pasaulē — Augustdorfā, vēlāk Minsterē, Vācijā. Jau 1960
gadā DV apvienībās noorganizētas 30 dažādas pašdarbības vienības
ar 660 dalībniekiem, no tām 5 vīru koŗi vai dubultkvarteti, 7 teātŗa
kopas, 5 sporta kopas, ik pa 2 tautas deju, šaušanas un šacha
kopām, 1 jaunatnes kopa un 1 filatelistu sekcija. Gandrīz visas
teātŗa kopas un koŗi ar saviem iestudējumiem viesojušies arī kai
miņu pilsētās, dažkārt pat visai plašā apkaimē kā, piem., Milvoku
teātŗa kopa un Ņujorkas vīru koris.
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1960. gada DV ASV delegātu sapulce notika Ņujorkā. Runātāju tribīnē KLB priekšsēdis V. Hāzners, pa kreisi
priekšā ALAs priekšsēdis prof. Dr. P. Lejiņš un ACEN latviešu delegācijas vadītājs V. Māsēns, labā pusē — DV
apvienības priekšs. Ņujorkā A. Valters, DV ASV priekšsēdis A. Vanags, sekretārs V. Lagzdiņš, inf. noz. vad. E.
Peniķis, K. Augstkalns, kasieris P. Ozoliņš. Tālāk delegāti un viesi.

Apvienību sabiedriski-kultūrālo rosību raksturo arī sarīkojumi:
1958. gadā tādu bijis 150 ar apm. 26.000 apmeklētājiem. Vis
vairāk rīkotas balles resp. deju vakari (41), tad dažādi akti (33),
referāti (21), koncerti (20), teātŗa izrādes (20). Dažas apvienības
atbalstījušas koncertu abonementa sistēmas noorganizēšanu, bet
viena (Milvokos) šādu koncertu komiteju radījusi tieši pie apvie
nības. Trim apvienībām ir savas bibliotēkas, no tām lielākā Bos
tonā.
Sevišķi darba pirmajos gados rūpes radīja nošu, īpaši jaunu
dziesmu un lugu trūkums, tādēļ ar DV zemes valdes atbalstu Mil
voku apvienība noorganizēja vīru koŗu nošu krātuvi, bet Bostona
— lugu krātuvi. Nošu krātuves darba rezultātā radās doma izdot
jaunu dziesmu krājumu vīru koŗiem, ko jo atsaucīgi uzņēma kā
dziedoņu saime, tā arī visi mūsu komponisti. Tā 1958. gada zie
mā V. Ozoliņa redakcijā iznāca nošu krājums Vīru balsis. Visus
šī izdevuma ienākumus sadalīja autoru honorāros, tā kaut cik re
dzami demonstrējot mūsu atzinību un cieņu latviešu radītājiem
kultūras darbiniekiem.
Savu daļu ierosmes devušas arī DV dienas, kuŗas kopš 1956.
gada rīkotas gandrīz ik gadu. Šo svētku nolūks un nozīme neiero
bežojas tikai ar pašdarbības kopu sniegumu, bet bagātīgā un svai
gā programma ne vienai vien apvienībai devusi ierosinājumu, kā
celt sava sabiedriski-kultūrālā darba standartu.
Zemes valde allaž domājusi, kā sabiedriski-kultūrālā darbā
iesaistīt jaunatni, un apvienības cenšas iesaistīt savās pašdarbības
kopās, vai arī organizē apvienībās sevišķas jaunatnes kultūrālas
pašdarbības vienības, kā teātŗa un tautas deju kopas. Jaunatnes
teātŗa kopas jo sevišķi aktīvas Bostonā un Milvokos. Nevar tomēr
noliegt, ka pēdējā laikā jaunatnes interese par piedalīšanos šādās
vienībās mazinājusies. Pa daļai tas izskaidrojams ar jau manāmi
vājāku latviešu valodas un rakstu prasmi, daļēji arī ar raksturīgu
„amerikānisku” īpatnību, jo pietrūkst ilgstošas pacietības un inte
reses lielāku uzdevumu veikšanai, kas pārsniedz improvizācijas
robežas. Bet šī parādība izskaidrojama arī ar to, ka mūsu vecākās
paaudzes darba metodes ir tādas, kas neiekļaujas skolā ierastā darba
stilā.
Augusts Vanags dzimis 1910. gada 7. decembrī Tukuma apr. Bikstu pagastā.
Bijis aktīvs sava pagasta sabiedriskā dzīvē. No 1943. g. piedalījies Latviešu
leģiona cīņās 15. div. sastāvā. Apbalvots ar DzK II šķiru. Piedalījies DV
organizācijas dibināšanā Cēdelgemā. Bijis aktīvs arī šīs nometnes kultūras
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pasākumos. Pēc gūsta bijis aktīvs aprūpes laukā Šlezvig-Holšteinas apgabalā.
Bijis arī šī apgabala pārstāvis LCK un vairāku DV nodaļu darbinieks Vāci
jas darbības posmā. 1951./52. gadā DV R-Vācijas valdes loceklis. 1952.
gadā ievēlēts par DV apvienības valdes priekšsēdi Čikāgā. Ir arī DV ASV
zemes valdes loceklis. Laikā no 1956. līdz 1962. gadam DV ASV valdes
priekšsēdis. Par jaunatnes darba sekmēšanu apbalvots ar ALJAs zelta nozīmi.
Kā 4. DV organizācijā apbalvots ar DV nozīmi zeltā.

Katram, kas sekojis DV organizācijas attīstībai, kļuvis skaidrs,
ka DV radās kā kaŗavīru brālība vistumšākajā nestundā, bet ieman
toja vispārēju atzīšanu un cieņu trimdas sabiedrībā ar veikto pa
līdzības darbu. Savu nozīmi DV saglabās un cels arī turpmāk, ja
nepiemirsīs trešo uzdevumu: uzturēt dzīvu mūsu kultūras koku.
Tas zaļos un dzīs jaunas atvases tik ilgi, kamēr būs zeme, kuŗā
augt, kamēr pastāvēs latviešu sabiedrība, kas kaut cik redzamu
vietu ierādīs kultūrālām interesēm, kaut arī pavisam vienkāršā,
neartikulētā veidā. Šo interesi neapšaubāmi visefektīvāk saglabā
skolas, baznīcas, grāmatas un kultūras pašdarbības kopas. Tās
mēs nereti ar pilnām tiesībām varam dēvēt par „kultūras klubiem”
un, kalpojot tajos, mēs kalpojam reizē arī visam mūsu dzīvajam
latviešu kultūras kokam.”
Zemes valdes vicepriekšsēdis un kasieris P. Ozoliņš raksturo
DV panākumus ar skaitļu palīdzību un raksta:
,,Savu vēlēšanos izkārtot dzīves materiālo pusi bez citu palī
dzības latvietis iemūžinājis tautas dziesmā: Dod, Dieviņi, citam
dot, ne no cita mīļi lūgt!
Pirms pievēršanās skaitļiem skaidrības labā jāpiezīmē, ka: 1)
tautiešu ziedojumi bez jebkādiem atskaitījumiem nodoti aprūpei,
jo šo līdzekļu apsaimniekošanas izdevumus (kancelejas, pasta un
telegrafa izdevumi, sludinājumi un naudas pārvedumu samaksas)
sedz no organizācijas līdzekļiem, t. i., biedru naudas un nelielajiem
atskaitījumiem no sarīkojumu atlikumiem; 2) visus pabalstus, ku
ŗiem nav aprūpes rakstura (skolām, kultūras pasākumiem, jaunat
nes atbalstam, sporta veicināšanai u. tml.) izmaksā no organizāci
jas līdzekļiem.
Konspektīvā kopsavilkumā ASV DV aprūpes un palīdzības dar
bu pirmajos 10 darbības gados raksturo šādi skaitļi:
Devumi aprūpei (tautiešu ziedojumi un DV sarīkojumu atliku
mi): laikā no 1950. — 1955. gadam, ieskaitot ziedojumus invalidu
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namam Bērzainē 109.200 dol.: laikā no 1956. — 1958. gadam
aprūpei Vācijā 28.813 dol., Austrijā 5240 dol., ASV 13.104 dol.,
aiz dzelzs priekškara 14.629 dol. un dažāda veida 514 dol. (kopā
62.300 dol.): 1959. gadā 19.000 dol., bet šī summa nav precīza,
jo vēl nav izgatavots gada pārskats. Tātad — kopā aprūpei izlie
toti 190.500 dol.
Pabalstiem (DV biedru naudas un atskaitījumi no sarīkojumu
atlikumiem) laikā no 1950. — 1955. gadam izlietoti 7500 dol.;
laikā no 1956. — 1958. gadam skolām un kultūras vajadzībām
3014 dol., jaunatnes organizācijām 1203 dol., sportam 2563 dol..
citiem labdarības mērķiem 1926 dol. un propagandai 294 dol.,
kas kopā dod 9000 dol.; nošu krājuma izdošana maksājusi 850
dol.; 1959. gadā izmaksāti 3500 dol. Tā 10 darba gados pabalstos
izmaksāti 20.850 dol.
Saskaitot kopā aprūpei un pabalstiem izlietotās summas, redzam,
ka ASV DV svētīgajā palīdzības darbā varējuši piedalīties ar
211.350 dolariem. Šis iespaidīgais skaitlis var iepriecināt visus
ASV vanagus un vanadzes, bet ziedotājiem iesildīt sirdis un sniegt
apziņu, ka viņu atsaucība DV palīdzības darbam nesusi raženus
augļus.”
Zemes valdes aprūpes nozares vadītājs J. Utināns par darba uz
devumiem un sekmēm izsakās:
„Aprūpe ir DV organizācijas galvenais uzdevums. Par cik šis
lielais pienākums veikts, no tā vērtē organizācijas vispārējo sabied
risko aktīvitāti un prestižu. Un jo lielāka aktīvitāte kādas apvie
nības darbā vispārējo sabiedrisko jautājumu risināšanā, jo lielāka
ir atsaucība līdzekļu vākšanas akcijās, kas savukārt ļauj labāk iz
kārtot aprūpi.
Vērojot DV ASV financiālos pārskatus 10 gados, apskatot tos
gadu no gada, varam konstatēt, ka aptuveni trīs ceturtdaļas ap
rūpes līdzekļu iegūtas dažādās ziedojumu vākšanas akcijās, bet pā
rējo summu veido pārskaitījumi no organizācijas līdzekļiem (bied
ru naudas un dažādi speciāli sarīkojumi). No šī izriet, ka aprūpes
darba galvenais financiālais balsts ir organizācijas biedru un pārējo
tautiešu ziedojumi. Ja ieskatāmies DV ASV pirmo 10 gadu ap
rūpes līdzekļu financiālajā pārskatā, varam ar prieku konstatēt,
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ka tautiešu atsaucība DV darbam bijusi slavējama, kas ir morāls
atbalsts šī lielā darba darītājiem.
Pateicībā par šo atsaucību DV ASV meklējuši iespējas labākai
un taisnīgākai līdzekļu sadalei. Jau kopš DV darbības uzsākšanas
ASV, bet jo sevišķi pēc 1956. gada DV šai zemē stingri ievēro cen
trālizētu aprūpes sistēmu. Tas nozīmē, ka DV neuzņemas tiešu at
balsta piešķiršanu citās zemēs dzīvojošiem aprūpējamiem, bet šai
vajadzībai domātos līdzekļus, saskaņā ar DV CV norādījumiem,
pārsūta tās zemes DV valdei vai kādai citai organizācijai, kur pa
līdzība visvairāk vajadzīga, atstājot līdzekļu tiešu sadali turienes
aprūpes lietu kārtotājiem. DV ieskats ir, ka katra aprūpējamā bē
das un vajadzības vislabāk redzamas un zināmas tiem, kas dzīvo
tuvāk.
Tā DV ASV savus aprūpes līdzekļus, kas domāti izlietošanai
ārpus pašu zemes, centrālizēti pārsūtījusi DV Rietumvācijas val
dei un Latviešu Savienībai Austrijā, kas gādājuši par to tālāku
sadali. Protams, šī iemesla dēļ līdzekļu vācējiem atkritušas ikrei
zējās sirsnīgās pateicības vēstules no atbalsta saņēmējiem, bet pa
licis tomēr morāls gandarījums, ka līdzekļu sadale izkārtota pār
skatāmāk un taisnīgāk. Nav noliedzams, ka ir cilvēki, kas griežas
pēc atbalsta katrā iespējamā vietā un kas tikai paši īsti zina savas
vajadzības un saņemto pabalstu lielumu.
Vietējai aprūpei izlietota caurmērā piektā daļa no DV ASV
kopējiem aprūpes līdzekļiem. Tas varbūt neliekas daudz, tomēr
īstenībā aprūpēto skaits Sav. valstīs nav liels. Bet jāievēro augstais
dzīves standarts un prāvie ārstēšanās izdevumi. Tā kā ieceļošanas
noteikumi ASV ir liberālāki nekā citās zemēs, pašreiz Sav. valstīs
— tūlīt pēc Vācijas — mīt lielākais mūsu invalidu un veco ļaužu
skaits. Izņemot atsevišķus gadījumus, DV darbā tomēr nav bijis
sevišķu problēmu ar šo grupu aprūpes ziņā. Invalidiem nenolie
dzami ir grūtāka eksistences cīņa, bet viņi visur redzami aktīvo
DV darbinieku vidū. Pat vairāk! Ja papētījam ziedojumu vākšanas
sarakstus vai pa pastu piesūtītos ziedojumus, vienmēr atrodam
invalidus kā rēgulārus ārtavu devējus. Tā viņu lielākā daļa uzskatā
ma par savu vairāk cietušo cīņas biedru aprūpētājiem. To vajadzē
tu ievērot sevišķi pabalsta saņēmējiem, kuri ar darbu nevar lepo
ties kā ar augstāko tikumu.
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DV darbs aprūpes laukā jau kopš organizācijas dibināšanas ar
katru gadu vērties plašumā, kaut arī katrs nākošais gads uzlicis
jaunus pienākumus. Ja DV ASV savas darbības pirmajos gados
aprobežojās ar atbalsta sniegšanu Vācijā, Austrijā un vietējiem,
tad, sākot ar 1956. gadu, pavērās arī iespējas mūsu vairāk cietušo
cīņas biedru un pārējo tautiešu atbalstam dzimtenē. DV bez ka
vēšanās iesaistījās šai darbā, ko ar tautiešu materiālo atsaucību
varējuši kāpināt ik gadu. Šis darbs tomēr nav atkarīgs no līdzek
ļiem vien, bet prasa arī dažādu iespēju meklēšanu. Par spīti dažā
diem šķēršļiem un grūtībām arī šai aprūpes laukā aizvadītajā laikā
sniegta palīdzība vairākiem simtiem tautiešu. Viņiem tas nozī
mējis ne tikvien materiālu, bet arī morālu atbalstu ciešanās un
postā, devis apziņu, ka tie nav piemirsti, ka latvieši brīvajā pasaulē
domā par brāļiem un māsām dzimtenē. Arī šis darbs veikts centrā
lizēti, virzot palīdzību caur vienu vietu, lai ar rīcībā esošajiem
līdzekļiem kļūtu iespējams palīdzēt iespējami lielākam tautiešu
skaitam.”
ASV vanagu saime ir ne vien uzņēmīga pienākumu pildīšanā,
bet pieder arī sekmīgākajām. Biedru skaits pieaug, un zemes valdes
sekretārs Valdemārs Lagzdiņš šai sakarā uzsver:
„Ja Latvju Enciklopēdijā (453. lpp.) DV biedru skaits ASV
uzrādīts 80, tad 1959. g. ar gandarījumu varam konstatēt, ka ASV
19 DV apvienību un 7 DV kopu kopējais biedru skaits jau sasniedz
1700. Protams, vislielākais pieaugums radies pirmajos gados, or
ganizācijai uzsākot darbību ASV, bet arī tagad vēl skaidri ma
nāma biedru skaita augšanas tendence. Tā pēdējo trīs gadu laikā
tas pavairojies par 267, no šī skaita 1959. gadā vien par apm.
100. Piebilstams, ka šie skaitļi pauž tīro pieaugumu, jo katru ga
du dažādu iemeslu dēļ jārēķinās arī ar zināmu „nobirumu”. Tā
dēļ praktiski jauno vanagu un vanadžu skaits, kas pēdējā laikā
ieslēdzies mūsu lielajā saimē, ir krietni augstāks. Piemēra pēc lai
atzīmēts, ka 1950. gadā jaunuzņemto skaits bijis 160.
DV ASV valde biedru skaita pavairošanu un DV vienību tīkla
paplašināšanu uzskata par vienu no uzdevumiem, kam nākotnē
pievēršama sevišķa uzmanība, bet arī pašreizējais stāvoklis skaidri
rāda, ka DV organizācijas ASV joprojām ir augšanas stadijā.”
Kā katras organizācijas dzīvē, arī DV darbā liela nozīme infor
mācijas sniegšanai un sagādei. Par šo darba lauku pastāsta zemes
valdes informācijas nozares vadītājs Edg. Peniķis:
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„DV informācijas darbs ietveŗ visus zemes valdes, apvienību,
kopu un katra atsevišķa biedra veikumus mūsu organizācijas ietva
ros, parādot tos pārējo zemju DV saimei un visai latviešu sabied
rībai. Plaša informācija par DV dzīvi un darbu atrodama ne vien
mūsu DV Mēnešrakstā un dažādajos apkārtrakstos, bet arī laik
rakstu slejās un citos preses izdevumos. Arī šis DV ASV 10
darba gadu centienu un panākumu kopojums ietelp informācijas
darba pienākumos. Pasniedzot šo pārskatu sabiedrībai, vēlamies
to ne vien iepazīstināt ar iecerēto un veikto, bet arī — ļaut no
vērtēt padarīto.
Jau pati DV atsevišķo vienību darbība — vai tā izpaustos kul
tūras vai palīdzības darbā — ir labākā propaganda mūsu veiku
mam. Apvienību sarīkojumi, sanāksmes, svinīgie akti, DV dienas
u.c. ir informācijas līdzekļi, kas apgaismo darāmo un padarīto,
bet informācijas darbinieki visu veikto apvieno un ar preses starp
niecību pasniedz ieskatam visai sabiedrībai. DV informācijas un
propagandas darbu sekmē arī zemes valdes locekļu viesošanās
apvienībās un piedalīšanās sarīkojumos. Tā rodas personīgi kon
takti darbiniekiem centrā un apvienībās, un arī tas sabiedrībai
apliecina, ka starp DV darba darītājiem nepastāv nekādas
starpības — visus vada kopīgs uzdevums un mērķis. Tāpat faktors,
kas vieno biedrus, ir pelnītas uzmanības parādīšana darba jubileju
vai mūža gadmijas gadījumos, kā arī gavilnieku pieminēšana presē.
Tas ne vien gandarī attiecīgās personas, bet arī izvirza uzmanības
centrā pašu DV darbu. Tas pats sakāms par DV rīkotajiem mūsu
varonīgo cīņu un to dalībnieku piemiņas aktiem, kas kalpo vēstu
res liecinieku godināšanai un atgādināšanai. Šie sarīkojumi vien
laicīgi ir arī mūsu goda parāds Latvijas varoņiem.
DV piedalīšanās un nereti arī vadība protesta demonstrācijās
pret mūsu dzimtenes apspiedējiem izpelnījusies latviešu un arī
amerikāņu sabiedrības uzmanību. Pie šī paša veida propagandas
līdzekļiem pieskaitāmas DV ASV valdes izdotās pretkomūnisma
markas (zīmējumā ugunsgrēks pasaules telpā ar uzrakstu — Ko
mūnisms ir pasaules posts).
Par nozīmīgāko DV darba propagandētāju un apgaimotāju to
mēr atzīstams mūsu DV Mēnešraksts, kas vērtīgā satura un samērā
niecīgās maksas dēļ pieejams katram laītājam. Šī iemesla dēļ liela
daļa apvienību ASV to abonē visiem biedriem, kas reizē arī rada
labvēlīgākus apstākļus mēnešraksta apmēru un, varbūt, arī iznāk448

šanas biežuma palielināšanai. Tas pats sakāms par latviešu trimdas
laikrakstiem, kas atsaucīgi DV darbības apgaismošanā. Pie nozī
mīgākajiem uzdevumiem kādas zemes DV informācijas darbā jā
pieskaita cieša sadarbība ar centrālās valdes informācijas nozari un
citiem latviešu informācijas centriem, uzturot ne vien personīgu
kontaktu, bet arī apmainoties informācijas materiāliem.
DV darbības un informācijas dēļ lielai amerikāņu daļai latviešu
un DV vārds vairs nav sveši jēdzieni. Mūsu darbs un pasvītrotā
pretkomūnistiskā stāja ir labi zināmi un pozitīvi novērtēti.”
Šajā laikā DV ASV valdē vēl darbojās Vilis Hāzners (vicepriekšsēdis austrumu krastā un pārstāvis latviešu centrālās organizācijās).
Izmantojot dienesta braucienus, V. Hāzners bieži ciemojās vienā
vai otrā DV apvienībā ar priekšlasījumiem par apstākļiem dzimte
nē, kā arī nāk saskarē ar apvienību vadītājiem un saviem bijuša
jiem kaŗavīriem. Viesošanās reizēs V. Hāzners sniedz norādījumus
par DV darbības aktīvizēšanu un apvienības nozīmības celšanu.
Šāda personīga kontakta uzturēšanai ir pozitīva ietekme apvienību
darbības stimulēšanā.
Dzīvojot austrumu piekrastē un nākot saskarē ar latviešu sabied
rības vadītājiem un amerikāņu aprindām, V. Hāzneram rodas labas
iespējas runāt DV vārdā, pasvītrot mūsu cīņu un stāju, kā arī ap
rādīt mūsu darba norisi un apmērus, tā parādot DV lietu objektīvā
gaismā.
Ar 1959. gadu vēl valdes darbā par jaunatnes lietu referentu
darbojies Jānis Peniķis. Piederēdams aktīvākai jaunatnes darba
grupai ASV, viņš ar lielu pietāti mēģināja veicināt jaunatnes iesais
tīšanu DV darbā.
Desmit darba gadu jubileju DV ASV organizācija nosvinēja
1960. gada 23./24. aprīlī Ņujorkā. Te notika gadskārtējā DV
delegātu sapulce, kuŗas pirmās dienas vakarā DV apvienība Ņu
jorkā bija rīkojusi svētku aktu, līdzi nosvinēdama arī savas darbības
desmit gadus. Svētku runu, klātesot Amerikas Latviešu Apvienības
vadībai un citiem goda viesiem, teica Arvīds Līdacis. Bija arī
plaša priekšnesumu programma un kopmielasts.
DV ASV darbs skaitļos 1960. un 1961. g. izpaužas šā:
1960. g. darbība: Aprūpes vajadzībām ieņemti $20.897,03,
izdoti $16.679,83 ( no šīs summas palīdzībai aiz dzelzs aizkara
$6.737,65). No organizācijas līdzekļiem skolu, jaunatnes un kul
tūras pasākumiem un atbalstam — $3.290,16. Biedru skaits 20
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DV ASV delegātu sanāksmes dalībnieki. No kreisās: DV ASV valdes pr-dis
A. Vanags, vicepr-dis V. Hāzners, DV Kanadā pr-dis R. Epneris, J. Apsīte,
DV Milvoku apv. pr-dis V. Aparjods un DV ASV aprūpes noz. vad. J. Uti
nāns.

apv-bās un 7 kopās ir 1776 (379 vanadzes). Klāt nākusi jaundibi
nātā Ņudžersijas apvienība. DVM abonentu skaits sasniedz 894.
Jauniešu skaits apvienībās 111, kas dod 3% no kopīgā biedru
skaita. Apvienības ar līdzekļiem atbalstījušas jaunatnes pasāku
mus, kas kopā ar zemes valdes devumu dod ierosmi jaunatnes
darba turpinājumam.
Apvienībās darbojušās 13 dažādas sporta kopas ar 263 dalīb
niekiem.
1961. gada darbība: Aprūpes līdzekļos saņemti $21.976,59, iz
doti $19.438,53 (aiz dzelzs aizkara $7.100,95 — nosūtīti 98
saiņi). No organizācijas līdzekļiem skolām, jaunatnei, kultūras un
propagandas vajadzībām nodoti $4.665,65. Biedru skaits 20 ap
vienībās un 7 kopās 1881 (460 vanadzes).
Čikāgā rīkotas plašas diskusijas par sadarbības attieksmēm
jaunatnes un vecākās paaudzes starpā un jaunatnes piedalīšanos
DV darbā J. Peniķa vadībā. Informācijas vajadzībām iegādāta
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filma My Latvia. Izsūtīti 6 pārskati par apstākļiem Latvijā un
sadalītas apv-bām Anglijā sagatavotas brošūras. Informācijas no
zare sniegusi ziņas Latvju Enciklopēdijai par DV ASV darbību.
DV sporta vienības piedalījušās sacensībās visās sporta nozarēs.
Sporta kopas pastāv 9 apvbās ar 219 dalībniekiem. 5 apv-bās
aktīvi darbojas mazkalibru ieroču šaušanas sekcijas ar 48 dalībnie
kiem. DV ASV šaušanas meistarsacīkstēs piedalījies 41 šāvējs.
Trešais DV ASV organizācijas darba posms beidzās 1962. gadā,
kad izbeidza darbību Augusta Vanaga valde Čikāgā un ceturto dar
ba posmu sāka jauna valde Viļa Hāznera vadībā, ar darbības
centru Ņujorkā.
Augusta Vanaga vadītā valde bija darbojusies sešus gadus. Šī
bija labi saliedēta darba grupa, kuŗas paliekams nopelns ir DV
organizācijas darba nostabilizēšana ASV: radīta stipra baze finanču
saimniecībai, nospraustas vadlīnijas aprūpes un kultūras darbam,
cieši izveidotas attieksmes ar apvienībām un kopām un radīta pa
liekama sadarbība ar ASV latviešu centrālām organizācijām. Iegū
ta tautiešu kāpināta atsaucība un uzticība DV darbam, tā arvien
vairāk paverot iespējas DV sprausto mērķu iedzīvināšanai latviešu
sabiedrībā.
Lai stimulētu DV garu un darba nozīmi, zemes valdes priekš
sēdis A. Vanags un citi valdes locekļi savu iespēju robežās apmek
lēja latviešu centrus ar priekšlasījumiem un sniedzot informāciju
par DV darbu, kas jūtami palielināja DV biedru skaitu apvienī
bās, darbā iesaistot arī prāvāku skaitu vanadžu. Par līdzekļu sagādi
un lietpratīgu apsaimniekošanu nerimtīgi rūpējās kasieris P. Ozo
liņš, par aprūpes līdzekļu taisnīgu sadali — J. Utināns, V. Apar
jods gādāja par sabiedriski - kultūrālā darba iedzīvināšanu apvie
nībās, par cīņas un ārējās informācijas darba paplašināšanu rūpē
jās V. Hāzners, kuŗam kā tā laika Komitejas Latvijas Brīvībai
priekšsēdim bija plašas iespējas sekot norisēm dzimtenē un savos
dienesta braucienos apmeklēt daudzus latviešu centrus un DV
apvienības. Iekšējās informācijas darbus veica nozares vadītājs
kopā ar sekretāru V. Lagzdiņu.
1962. — 1970.
Jauns DV ASV darbības posms sākās 1962. gada augustā, kad
Augusts Vanags savus pienākumus nodeva Vilim Hāzneram. Savā
pirmajā valdes sēdē Vilis Hāzners varēja informēt, ka darbam
ar centru Ņujorkā nodrošināts pilnīgs līdzšinējās valdes atbalsts.
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1962. gadā notika DV priekšēžu maiņa ASV. Ar ziediem aizejošajam
priekšsēdim par darbu pateicas DV ASV vanadžu priekšniece V. Freija.
Vidū V. Hāzners, pa labi A. Skulte.

J. Utināns un P. Ozoliņš palika līdzšinējos amatos, tā ka organi
zācijas aprūpes un finanču polītika turpinātos līdzšinējā darba
sliedēs, bez tam bijušie valdes locekļi, kas vairs uz amatiem nekan
didēja, solījās darboties par referentiem atsevišķos jautājumos.
Amatus jaunā valdē, bez minētiem, uzņēmās: A. Valters — vice
priekšsēdis un sekretārs, J. Lācis — kultūras noz. vad., V. Svētu
lis — finanču noz. vad. vietnieks un E. Treimanis — biedrzinis.
Valdē bija arī vanadžu priekšniece V. Freija. Par valdes pārstāvi
latviešu centrālās organizācijās izraudzīts A. Puķīte, DVM lietu
kārtotāju — K. Ķuzulis, jaunatnes noz. vad. amatam — Jānis
Peniķis, sporta nozarei A. Mauriņš. Par valdes referentiem ap
stiprināti A. Vanags, V. Lagzdiņš un T. Sīlis organizācijas jautā452

jumos, E. Peniķis un Viktors Neimanis — informācijas jautāju
mos, V. Aparjods un K. Ķuzulis kultūras jautājumos, J. Skrīveris
(sports), D. Maļinovskis (aprūpe) un E. Kerno — par juridisko
padomnieku. Pirmajā darbības gadā jaunā valde sāka veidot vēl
ciešākus sakarus ar latviešu centrālām organizācijām, latviešu presi,
Latvijas sūtniecību Vašingtonā un lielāku vērību sāka pievērst
ārējās informācijas darbam un jaunatnes iesaistīšanai DV orga
nizācijā.
Skaitļos šis darbs izpaudās šā:
1962. g. darbība: Aprūpes līdzekļos ienākuši $21.944,54, iz
doti $19.475,56 (aiz dzelzs aizkara $7.018,44) No organizācijas
līdzekļiem skolām, jaunatnei, kultūras, cīņas un propagandas va
jadzībām izdoti $5.952,52.
DV jaunatne darbojās 20 grupās ar 300 dalībniekiem. Jaunatnes
iesaistīšanai latviešu sabiedriskā darbā bijuši jaunatnes svētki Či
kāgā, kuŗu rīkošanā piedalījās DV jaunatnes darbinieki. Apv-bās
darbojās 38 sporta kopas ar 345 dalībniekiem. DV ASV apv-bas
sūtījušas delegātus ALAs kongresā. Rosīgi darbojusies ārējās in
formācijas nozare V. Hāznera vadībā. Izsūtītas dažādas informā
cijas apvienībām: DV Report, kā arī rādītas filmas un atbalstīta
pretkomūnistiskas literātūras izplatīšana latviešu un amerikāņu
sabiedrībā. Lemts aktīvizēt vanadzēnu vienību veidošanu apvie
nībās. Iekšējās informācijas laukā kāpināta jaunu abonentu vāk
šana DVM un Latvijai Amerikā, kā arī mudinātas apv-bas veidot
savus apkārtrakstus un tos sūtīt pārējām apvienībām.
Īstais jaunās valdes darbs sākās gan tikai 1963. gadā. Jau pašā
sākumā valde bija uzskatos, ka ļoti krasi jārevidē DV ASV orga
nizācijas biedru sastāvs, jo ļoti liels skaits apvienībās un kopās
bija t. s. „mirušās dvēseles”, kas gan skaitījās sarakstos, bet ap
vienību/kopu darbā nepiedalījās, pat nemaksāja biedru naudu.
Jau pašā sākumā no biedru saraksta svītroja visus minētos, kop
summā vairākus simtus, un biedrzinis E. Treimanis iekārtoja sīku
biedru kartotēku. Valde sāka spēcīgu akciju jaunu biedru iesaistī
šanai organizācijā, kas sekmējās necerēti labi un vēl tagad, pēc
10 gadiem, akcijai turpinoties, varam konstatēt, ka biedru skaits
DV ASV organizācijā ik gadu audzis. Otrs, ļoti svarīgs jautājums
bija statūtu pārstrādāšana un organizācijas reģistrēšana ASV valsts
iestādēs.
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1963. g. darbība: Aprūpes līdzekļi $21.965,34, izdoti 20.150,52
dol. (aiz dzelzs aizkara $7.000,00). No organizācijas līdzekļiem
skolām, jaunatnei, kultūrai, propagandai — $7.328,46.
Biedru skaits 20 apv-bās un 5 kopās sasniedz 2225 (506 va
nadzes). Klāt nākusi Dienvidkalifornijas apv-ba, bet likvidējušās
Kolumbus un Kvēkertaunas kopas.
Laikā no 1950. g. — 1963. g. 31. dec. aprūpei nodoti 262.938
dol. Skolām, jaunatnes atbalstam, kultūras, propagandas vajadzī
bām no organizācijas līdzekļiem nodoti 42.546 dol. Pavisam aprū
pei un pabalstiem minētajā laikā nodoti 305.484 dol.
Darbojas 2 jaunatnes pulciņi, 2 vanadzēnu kopas un 2 skautu
un gaidu vienības ar 222 dalībniekiem. Apvienības jaunatnes
darbu atbalstījušas ar $3.319. Biedru skaits apv-bās līdz 30 gadu
vecumam 187.
Ārējās informācijas laukā notikušas 57 pretkomūnisma filmu
izrādes, 29 referātu vakari, laikrakstos ievietotas 64 lasītāju vēs
tules. Minesotas apv-bas izdevumā sagatavotas 2 jaunas filmas —
The Changing Face of Colonialism un Latvia's Independence and
the Free World. DV ASV valde izsūtījusi apvienībām ap 1000
eksemplāru pretkomūnistisku izdevumu angļu valodā: DV Report,
ACEN News, Baltic Review, Latvia un citus, kā arī 106 eks.
A. Bērziņa grāmata The Unpunished Crime. Iekšējās informāci
jas laukā 18 apvienības izdevušas 97 apkārtrakstus 20,000 ek
semplāros. DVM abonentu skaits audzis par 640, un uz gada bei
gām ir 1107 abonenti. Iekšējās informācijas noz. vad. strādā gar
DV vēstures materiālu savākšanu.
Pastāv cieša sadarbība ar sūtni A. Spekki, PBLA, ALA, KLB,
ACEN un citām latviešu un DV darbam radniecīgām cittautiešu
organizācijām.
Apvienības/kopas rīkojušas 37 aktus, 27 priekšlasījumus, 35
teātŗa izrādes, 13 koncertus, 38 deju vakarus un 45 dažādus sa
rīkojumus. Darbojas 4 vīru koŗi (61 dzied.), 9 teātŗa kopas (157),
3 tautas deju kopas (48), 4 sieviešu ansambļi (49), latviešu sest
dienas skola un 10 apvienību piedalās latviešu skolu uzturēšanā.
4 apvienībās pastāv basketbola vienība, 4 volejbola, 11 šaušanas
kopas, galda tenisa, novusa, tenisa, paukošanas, 3 bumbošanas,
2 vieglatlētikas, futbola un 5 citas sporta vienības. Šie dati aptuve
ni atbilst 3 iepriekšējo gadu sastāvam (ar nelielām pārmaiņām).
DV ar savu darbu un atbalstu ieguvuši latviešu sabiedrības uz454

ticību un atsaucību, kas devusi stiprinājumu DV ASV valdei, ap
vienībām un kopām sekmīgi turpināt sākto ceļu. No 1963. —
1969. gadam, kuŗā laikā valdi vadīja Vilis Hāzners, par valdes
darbu liecina šādi pārskati:
Vispārēji notikumi
Lai vairāk atbalstītu un iekārtotu DV darbību ASV, 1964. gada
19. aprīlī DV ASV delegātu sapulcē Klīvlendā pieņemti jauni
statūti. Tos apstiprināja DV CV 1964. gada 4. augusta sēdē Hamburgā. Pēc šiem statūtiem DV ASV organizācijas mērķi ir:
a) visu, bet jo sevišķi kaŗā un komūnisma terrorā cietušo lat
viešu un viņu ģimenes locekļu saimnieciskā, morālā un kul
tūrālā aprūpe;
b) latviešu valodas un tradiciju saglabāšana un latviešu kul
tūras attīstības veicināšana;
c) taisnības, tiesību, patriotisma un brīvības ideju kultivēšana
un to propagandēšana sabiedrībā.
Reizē pieņemti un apstiprināti arī DV ASV goda tiesas notei
kumi. Instrukcija DV ASV centrālo pārvaldes organu un goda
tiesas vēlēšanām pieņemta DV ASV valdes 1964. gada 14. febru
āŗa sēdē un apstiprināta 1964. gada 19. aprīlī DV ASV delegātu
sapulcē Klīvlendā.
Instrukcija DV ASV vanadžu priekšnieces vēlēšanām apstipri
nāta DV ASV 1965. gada 28. jūnija valdes sēdē, bet Instrukcija
DV ASV delegātu darbībai sesiju starplaikā pieņemta DV ASV
valdes 1964. gada 14. februāŗa sēdē un apstiprināta 1964. gada
19. aprīlī DV ASV delegātu sapulcē Klīvlendā. Daugavas vana
džu darbības noteikumi ASV pieņemti jau agrāk — 1961. gada
15. aprīlī DV ASV delegātu sapulcē Indianapolē.
1965. gadā DV ASV valde izdeva brošūrā „LAB DAUGAVAS
VANAGI ASV” darbības noteikumu, vadlīniju, statūtu un instruk
ciju kopojumu. Šajā izdevumā, sākot ar 21. lappusi, ietverti visi
teksti, kas attiecas tieši uz DV darbību ASV. Grāmatiņā 48 lpp.,
no kuŗām 20 veltītas DV CV izdotiem noteikumiem, un tā līdz
šim ir vienīgais šāda veida izdevums visā DV organizācijā, kuŗu
var lietot arī citās DV darbības zemēs.
1969. gada 26. februārī DV ASV organizācija reģistrēta ASV
valsts iestādēs ar nosaukumu LATVIAN DAUGAVAS VANAGI,
Inc. Šī dokumenta otrs pants, runājot par mērķiem un uzdevu
miem, oriģinālvalodā šāds:
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SECOND: That the aims and purposes for which this corpo
ration is formed are:
(a) To organize and unite persons of Latvian origin and descent
in America, particularly veterans of various wars, their child
ren and dependents, in order to offer them voluntary aid,
and to give them opportunities for mutual cultural enjoyment.
(b) To promote, maintain and foster the preservation of Latvian
culture, language, research, music, songs, folklore, traditions
and spiritual heritage.
(c) To collect and gather information and data about Latvians
and their descendants in America and their achievements and
contributions in the fields of culture, science, education, mu
sic and art.
(d) To cooperate and affiliate with similar organizations, incor
porated and/or unicorporated, particularly with other Dauga
vas Vanagi associations.
(e) To receive federal, state, municipal and local grants or al
locations and to do whatever may be necessary and proper
to fulfill the requirements for such grants or allocations
within such limitations as are provided by law.
(f) To do all such acts, as are necessary or convenient to attain
the objects and purposes herein set forth to the same extent
and as fully as any natural person could or might do, and as
are not forbidden by law.
Dokuments satur pavisam 11 pantu. Tas parakstīts 1969. ga
da 28. janvārī un kā DV ASV pieteicēji parakstījās Vilis Hāzners,
Verēna Freija, Artūrs Valters, Donāts Maļinovskis, Jānis Lācis,
Voldemārs Svētulis, Alfrēds Puķīte un Fridrichs Ļucis. Reģistrēša
nos kārtoja valdes juriskonsults Eižens Kerno.
Ar šo aktu DV organizācija Amerikas Savienotajās Valstīs bija
ieguvusi juridiskas personas tiesības, kas lielā mērā veicināja tās
darbību sevišķi informācijas un polītiskā novadā.
Pēdējais jau izpaudās DV ASV delegātu sapulces laikā Klīv
lendā 1964. gada 18. un 19. aprīlī, kad šī sapulce izstrādāja
plašu polītisku vēstījumu. Tā saturā, bez nopietna brīdinājuma
Latvijas okupantiem, augsti novērtēta Latvijas diplomātisko pār
stāvību, BPLA un ALA darbība mūsu valsts brīvības atgūšanai.
Plašais vēstījums beidzās ar deklarāciju: „DV ASV arī nākotnē
vienmēr strādās ar vislielāko apņemšanos kalpot savai tautai un
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tēvzemei Latvijai. Mūsu DV organizācijai raksturīgā brālība,
vienotība, uzupurēšanās griba un gatavība pastāvēt jebkuros ap
stākļos ir un paliks vadītāja zvaigzne vienmēr — mūsu darbības
centienu un ideālu īstenošanā. Mēs esam gatavi uz vislielākiem
upuŗiem Latvijas brīvības labā.”
Līdzīgas polītiskas deklarācijas sekoja arī nākamos darbības
gados, tāpat citas jaunas akcijas mūsu apspiestās tautas un tās lik
teņa labā.
Reģistrētai organizācijai arī kultūras darbībā bija plašākas iespē
jas savu darbības mērķu īstenošanā. Šos pasākumus lielā mērā
veicināja arī Klīvlendas delegātu sapulcē nodibinātā DV ASV
mākslas aģentūra, tāpat 1963. gada delegātu sapulcē nodibinātā
Latviešu senmantu krātuve Bostonā.
1964. gadā DV ASV valdi vēlēja pēc jaunajiem statūtiem.
Amatus sadalīja šā: priekšnieks un ārējās informācijas noz. vad.
V. Hāzners, priekšsēža vietnieks un kultūras noz. vad. A. Valters,
sekretārs A. Bārs, finanču noz. vad. P. Ozoliņš, aprūpes noz. vad.
J. Utināns, jaunatnes noz. vad. J. Peniķis, sporta noz. vad. A.
Mauriņš, iekšējās informācijas noz. vad. V. Svētulis, biedrzinis
E. Treimanis un vanadžu priekšniece V. Freija. Par padomdevē
jiem zemes valdē vai referentiem dažādās nozarēs darbojās A.
Vanags, T. Sīlis, V. Aparjods, K. Ķuzulis, E. Peniķis, N. Rasiņš.
E. Kerno un par DV kalendāra redaktoru V. Zobens.
Revīzijas komisijā priekšsēdis A. Puķīte, locekli R. Jankavs un
V. Mednieks, goda tiesā priekšsēdis K. Vanags, locekļi Ž. Butkus
un A. Bolšteins. No jauna radīta permanenta statūtu komisija,
kuŗā darbojās priekšsēdis K. Augstkalns un locekļi J. Utināns un
V. Lagzdiņš.
Biedru kustība
Biedru skaitu DV ASV raksturo šādi skaitļi (stāvoklis katra gada
1. janvārī):
1962. 1963. 1964. 1965. 1966. 1967. 1968. 1969.
vanagi
vanadzes

1481 1609 1719 1770 1858 1901 1903 1911
400 438 506 597 653 685 711 747
kopā
1881 2047 2225 2367 2511 2586 2614 2658
Minēta tabula pierāda, ka biedru skaits DV ASV saimē ik gadu
kāpinājies.
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Apvienības un kopas
1962. gadā DV ASV organizācijā bija 20 apvienības un 5
kopas. Līdzīgi neaktīviem biedriem bija arī neaktīvas kopas un
ASV vēl bija vietas, kur DV nedarbojās nemaz.
Laika tecējumā apvienību un kopu sastāvā notikušas šādas pār
maiņas:
1) 1964. gada 1. jūlijā darbību izbeigusi DV kopa Sirakūzās
(biedru skaita samazināšanās dēļ),
2) 1965. gada 23. februārī DV apvienība Vašingtonā pārdēvēta
par DV apvienību Vašingtonā, D.C. (skaidrības labā),
3) 1965. gada 27. martā nodibinājusies jauna apvienība Kolo
rado,
4) 1966. gada 4. aprīlī Longvjū apvienība pārdēvēta par DV
apvienību ASV Ziemeļrietumos (darbības rajona paplašinā
šanās dēļ),
5) 1967. gada 12. martā DV apvienība Baltimorā pārdēvēta par
DV kopu Baltimorā (biedru skaita samazināšanās dēļ),
6) 1967. gada 23. aprīlī izbeigusi darbību DV kopa Albānijā
(biedru skaita samazināšanās dēļ),
7) 1969. gada 20. aprīlī nodibinājusies jauna apvienība Bafalo.
1969./1970. gadā — DV organizācijas 25. un DV ASV 20.
darbības gadā — DV ASV darbojās 21 apvienība un 4 kopas.
DV atsevišķi dzīvojošie biedri reģistrēti pie zemes valdes, radot,
arī jaunu — DV ASV valdes kopu, kuŗu pārzināja valdes biedrzinis.
Līdzekļu apsaimniekošanu nosaka DV ASV budžets (zemes val
des), kas pēdējos piecos gados gala skaitļu ziņā daudz nemainās.
1969. g. ieņemti (organizācijas līdzekļi) 5.600 dol., izdoti 5.600
dol. Bez tam zemes valdes rīcībā ir DV ASV speciālais fonds,
no kuŗa līdzekļiem valde tiesīga izmantot vajadzīgās summas ār
pus budžeta summām.
DV ASV valdei nav neviena techniska (algota) darbinieka. Ap
vienības un kopas saimnieko pēc saviem budžetiem, kuŗus, tāpat
kā zemes valdes, sastāda ik gadu.
Aprūpei 1969. g. budžetā ieņēmumos un izdevumos paredzēti
20.000 dol. DV ASV aprūpes jautājumus kārto centrālizēti ar
DV ASV valdes starpniecību, izņemot atsevišķus gadījumus, kuŗus
izkārto apvienības pašas.
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No 1964. — 1969. gadam aprūpes līdzekļiem kopā ieņemti
164.204,04 dol.
No 1964. g. līdz 1968. g. pabalstiem izdots (ASV dol.): Vāci
jā 18.637,10 dol., Austrijā 2.839, ASV 44.933,94, aiz dzelzs aiz
kara 32.334,34, dažādās vietās 2.579,88, speciāli atbalsti 3.871,41,
kopā 105.195,67 dol. Aprūpes līdzekļu atlikums (resp. uzkrātas
rezerves) DV ASV 1969. g. 1. janvārī bija 59.008,37 dol. No šī
konta DV ASV līdzekļus izlieto tikai tīrai aprūpes vajadzībai. Lī
dzekļu uzkrāšana sākās jau 1956. gadā, lai nodrošinātos organi
zācijas darbībai nākotne, rēķinoties, ka laika tecējumā ienākumi/
ziedojumi u. c , trimdai ieilgstot, var samazināties.
No 1964. līdz 1968. gadam DV ASV no organizācijas līdzek
ļiem izmaksājusi: skolu un kultūras pasākumiem 13.334,63 dol.,
jaunatnei un tās pasākumiem 14.179,11, sportam 7.182,95, ārē
jās informāc. vajadzībām 6.895,93, iekšējās inform. un dažādiem
bez aprūpes rakstura pasākumiem 8.528,35 dol, kopā 50.120,97
dol. Organizācijas līdzekļu atlikums 1969. gada 1. janvārī DV
ASV bija 34.662,88 dol. DV ASV organizācijas līdzekļu un man
tas atlikumu vērtība 1969. gada 1. janvārī bija šāda: aprūpes un
organizācijas līdzekļi 93.671,25, organizācijas nekustamu īpašu
mu un inventāra vērtība 78.392,40 dol., kopā 172.063,65 dol.
Laikā no 1950. gada (pastāvēšanas sākuma laika ASV) līdz
1969. gada 1. janvārim DV ASV ir izdevuši aprūpes vajadzībām
368.269 dol., un no organizācijas līdzekļiem citiem pasākumiem
92.668 dol., kopā 460.937 dol.
Īpašumi
DV ASV organizācijai pieder trīs nami un viens lauku īpa
šums. Nami pieder DV apvienībām Bostonā, Milvokos un Ņujorkā,
bet lauku īpašums (vasaras izbraukumiem, sportam, šaušanai.
Līgo svētku u. c. vajadzībām) — DV apvienībai Demoinā. Pastā
vīgu DV mītni īrē DV apvienība Klīvlendā. Pēdējā un arī vēl citas
apvienības uzkrājušas līdzekļus savu īpašumu iegādes fondos.
Vairākās vietās DV apvienības izmanto vietējos, citu latviešu or
ganizāciju īpašumus savām vajadzībām, piem., Ņudžersijas Prie
daini, Filadelfijas Brīvo Latvju Biedrības namu, Grand Rapidu
latviešu biedrības namu, tāpat Čikāgas un Kalamazū latviešu bied
rības namus u. t. t. DV izmanto arī vietējo draudžu īpašumus un
vasaras nometnes — Katskilos un Gaŗezerā. Katskilos Ņujorkas
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latviešu ev. lut. draudzei DV apvienība Ņujorkā savā laikā uzcēla
un dāvāja kabīni bērnu vasaras novietojumam. Arī Gaŗezerā (Mi
čigenā) DV organizācija ir daudz līdzekļu ziedojusi dažādām
celtnēm. Gaŗezerā ir arī DV vajadzībām pašu izbūvēts šaujam
lauks. Arī Milvokos un vēl citās vietās atrodas citu īpašumos DV
izbūvēti šaujamlauki.
Vasaras nometnēs DV organizācijas biedri savus bērnus sūta
uz latviešu nometnēm, vienīgi Ziemeļkalifornijas apvienība vis
maz reizi gadā rīko īpašu DV bērnu un to draugu t. s. vanadzēnu
nometni.
DV īpašumi resp. namu telpas kalpo arī citu latviešu organi
zāciju, it sevišķi jaunatnes, sarīkojumiem. No pēdējiem īres maksu
neņem.
Aprūpes darbs
DV ASV organizācija aprūpes vajadzībām līdzekļus savāc lie
lumties ziedojumu veidā. Ziedojumu akcijas ir divas gadā —
Ziemas svētku un 14. jūnija. Pirmā kalpo grūtdieņu aprūpei
rietumu pasaulē, otrā — aprūpei aiz dzelzs aizkara. Līdzekļu savā
cējas ir apvienības un kopas. Savākto un izlietoto līdzekļu pārskati
uzrādīti nodalījumā, kuŗā runa par līdzekļiem. Līdzekļu savākšanas
veids atstāts kopu un apvienību ziņā un iniciātīvā. Jāpiezīmē, ka
ziedotās summas ik gadu augušas. Tas arī norāda, ka ziedotāju
uzticība augusi. Jāpieņem, ka šo uzticību veicinājuši DV ASV
norēķinu (par savākšanu un izlietošanu) pārskati, kuŗus publicē
ik gadu, bez tam atbalstu saņēmēju vārdus DV paziņo ASV aprū
pes koordinācijas padomei, kas darbojas Amerikas Latviešu Ap
vienības valdes pārziņā. (Šajā padomē arī DV ASV valde sūta
savus pārstāvjus.)
Aprūpes līdzekļu apsaimniekošana DV ASV notiek centrālizēti.
Saprotams, ka apvienību un kopu vietējā aprūpē zemes valde iejau
cas vienīgi, cik tas nerunā pretī aprūpes līdzekļu izlietošanas no
teikumiem. Bez tam vairākus vietējās aprūpes pasākumus attiecī
gās apvienības vai kopas izkārto zemes valdes uzdevumā.
DV ASV lielu vērību pievērš arī Latviešu ģimnazijas Minsterē
uzturēšanai, ik gadu (pēdējos gados arvien kāpināti) ziedojot zinā
mas summas trūcīgo skolēnu atbalstam.
Atsevišķs un īpats pienākums aprūpes laukā DV ASV saimei
ir mūsu patvēruma zemes kaŗa darbības laikā: jau kopš Korejas
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kaŗa dienām DV ASV aprūpē latviešu izcelsmes kaŗavīrus ASV
bruņotajos spēkos. To gan dara galvenokārt morālā ziņā — sūtīti
sainīši Ziemas svētkos, grāmatas, laikraksti u. c. līdzīgi sūtījumi.
DV ASV pastāvīgā jeb pilnā aprūpē ASV ik gadu ir ap 20 ap
rūpējamo. To skaits 1969. gada 1. janvārī bija 17. Vācijas invalidu
rentes saņem DV ASV organizācijas 96 biedri (arī 1969. gada 1.
janvārī).
Kā aprūpes izdevumi ir sadalījušies ASV, to, piem., raksturo
1968. gadā izlietotā summa:
a) regulāriem un vienreizējiem pabalstiem
$5.699,50
b) veltēm Ziemas svētkos
329,25
c) veltēm Ģimenes dienā
92,05
d) apmeklējumiem slimnīcās un izvadot mirušos 269,21
e) aprūpējamo apdrošin. (slimības gadījumos)
343,12
f) aprūpējamo bērnu vasaras un Divreizdivi nom. 595,50
g) aprūpējamo kultūras vajadzībām
786.85
kopā
$8.115,48
Šis raksturojums pierāda, ka lielākās aprūpes summas vietējām
vajadzībām aiziet regulāros un vienreizējos pabalstos.
Aprūpi aiz dzelzs aizkara DV ASV kārto caur Zviedriju. Pavi
sam līdz 1969. gadam palīdzībai aiz delzs aizkara nosūtīti DV
ASV uzdevumā 1.125 dažāda satura palīdzības saiņi. Izlietotās
summas uzrādītas nodaļā „Līdzekļi”. Ik gadu uz zemēm aiz dzelzs
aizkara, galvenokārt uz Latviju, nosūtīti caurmērā līdz 85 saiņi,
t. i. par DV ASV līdzekļiem.
DV ASV aprūpes darbu kontrolē revīzijas komisijas, un par
šī veida aprūpes darbu sabiedrība arī saņem publicētus pārskatus
resp. nolēses. Visu aprūpes darbu koordinē DV CV aprūpes no
zare, bet aprūpi ASV jau pieminētā koordinācijas padome. DV ASV
savus pārstāvjus sūta arī ASV nodibinātā veco ļaužu mītnes apvie
nībā CELSME.
Informācijas nozaŗu darbs
Iekšējā informācija
Sākot ar 1965. gadu, DV Mēnešraksta redakciju no R-Vācijas
pārcēla uz ASV un Kanadu. Kopš 1965. gada 1. janvāŗa DVM
galvenais redaktors ir Vilis Hāzners (redakcijas sastāvā kopš 1951.
gada, kad DVM sāka iznākt, arī līdz 1956. gadam bija galvenais
redaktors), bet DV ASV saime vēl deva divus redakcijas locekļus
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— redakcijas sekretāru (un faktisko redakcijas vadītāju) Raimundu
Čaku un literārās daļas redaktrisi Ritu Gāli. Kanadas DV dod
divus redakcijas locekļus — Toniju Krūku (vanadžu nodaļa) un
Kārli Purmalu (techniskais redaktors). Redakcijas sastāvā Ameri
kas laikā vēl bijuši Auseklis Zaļinskis (redakcijas sekretārs), Indra
Gubiņa (literārā daļa) un Gunars Gubiņš (techniskais redaktors).
Tā DVM — centrālās valdes izdevums ceļo no Amerikas kon
tinenta pie visiem organizācijas biedriem citos kontinentos. 1967.
gada pavasarī DV ASV valde nodeva glabāšanā Ņujorkas centrā
lajā bibliotēkā (5th Avenue, NYC, NY) pilnu komplektu DVM.
DV ASV biedru informācijai apvienības, savukārt, izdod biļete
nus un apkārtrakstus, kas bieži vien sasniedz ne tikvien DV biedrus,
bet arī visus attiecīgās DV apvienības darbības rajona tautiešus.
Par apvienību aktivitātēm liecina šāds pārskats:
1964. g. bijušas 26 biedru sapulces, 216 valdes sēdes, 40 sa
nāksmes, izdoti 119 apkārtraksti (29.690 eks.), sniegtas ziņas DVM
45; 1968. gadā bija 23 biedru sapulces, 188 valdes sēdes, 20
sanāksmes, izdoti 76 apkārtraksti (28.700 eks.) un sniegtas ziņas
DVM 50. Apvienības un kopas dažkārt arī sniedz ziņas par savu
darbību laikrakstiem Laiks un Latvija Amerikā, arī citu konti
nentu laikrakstiem.
12 apvienībās iekārtoti albumi par vietējo DV dzīvi, 14 —
archīvi, 6 — uzņem DV darbību skaņu lentēs un 7 — filmās vai
diapozitīvos. Tā arī dokumentēts DV ASV darbs nākotnes vaja
dzībām, DV ASV vēsturei. DV ASV valdei ir savs archīvs.
DV ASV informācijas rakstura materiāli, kā apvienību biļeteni
(kuŗus dažas apvienības kā, piem., Dienvidkalifornijas, Detroitas,
Klīvlendas, Ņudžersijas, Kalamazū, Grand Rapidu, Ročestras u.c.
lielā metienā, patīkamā iekārtojumā un saturā, izdod vairākās rei
zes gadā) nodoti bibliografiskās krātuvēs — Dr. B. Jēgeram
ASV, A. Štākam R-Vācijā un Melburnas latviešu biedrības biblio
tēkā Austrālijā — vada Dunsdorfu pāris.
DV ASV zemes valde izdod savus apkārtrakstus. Tie iznāk apm.
12 reizes gadā un tiek piesūtīti visiem DV CV locekļiem, visu
zemju DV organizāciju vadītājiem, visiem apvienību un kopu
priekšsēžiem ASV, presei un ats. personām vai organizācijām,
kopskaitā pāri par 80 eks. DV ASV valdes sēžu protokolus sūta
25 organizācijām un personām.
462

Arēja informācija
Ārējās informācijas nozares darbu raksturo divos darbības ga
dos sakopotās ziņas par aktivitātēm:
1964. g. bijusi 21 pretkom. lekcija, pārrunu vak. u.c. sanāk
smes (1965. g. 82), 100 pretkom. filmu izrādes (66) un 1965. g. 11
radio raidījumi. 1964. g. sadalīti izdevumi 52 bibliotēkām (1965. g.
60), 56 organizācijām (64), individuāli 859 pers. (1278), iesūtītas
269 1as. vēstules laikr. (1313) un 15 citas aktivitātes (12).
DV ASV apvienību un kopu darbība it sevišķi izpaudusies:
a) Apspiesto tautu nedēļas sarīkojumos (ik gadu kopš 1959. ga
da), kur daudzās ASV vietās DV apvienības bijušas vadītājas un
visu sanāksmju organizētājas);
b) vēstuļu akcijās ASV Senāta un Tautas vietnieku nama locek
ļiem (arī presei), Baltijas pastmarkas jautājumā (1967. g.), Balti
jas zelta jautājumā (arī 1967. g. un vēlāk), konsulārā nolīguma
jautājumā (ASV - PSRS līgums), 14. jūnija deportāciju dienu gadī
jumā, 18. novembŗa notikumos u . c ;
c) vietējo bibliotēku, organizāciju un personu apgādē ar publi
kācijām angļu valodā, kā piem., A. Bērziņa grāmatām The Unpunished Crime, Two Faces of Co-existence, A. Sprūdža un Dr.
Rūša grāmatu Res Baltica, LNFS izdevumu — Latvia, People and
Country, ACEN izdevumiem, KLB izdevumiem, Dr. Melliņa bro
šūru Planned Economy — the Answer? u.d.c;
d) apvienības ir rīkojušas preses konferences dažādos gadījumos;
e) apvienības piedalījušās dažādās parādēs, piem., Vietnamas
kaŗa atbalstītāju demonstrācijās, Lojālitātes parādēs u. c ;
f) aktīvākās apvienības un kopas bijušas: Ņujorkā, Gr. Rapidos,
Demoinā, Detroitā, Ņudžersijā, Ročestrā, Vašingtonā DC, San
francisko, Mainotā un vēl citās vietās;
g) no zemes valdes un apvienību puses — ciešā sadarbībā ar
citām vietējām (amerikāņu veterānu, polītiskām u. c. veida) orga
nizācijām, latviešu biedrību apvienību un vietējām lokālām lat
viešu, baltiešu, apspiesto citu tautu biedrībām un apvienībām
veikti vairāki pasākumi;
h) ļoti bieži rakstītas vēstules (lasītāju vēstules) laikrakstiem. Kā
uzcītīgākie rakstītāji jāmin T. Zieriņš, A. Ruka-Roze, J. Gatarts,
DV ASV valdes uzdevumā sagatavotas vairākas filmas, kuŗas iz
rādītas arī ārpus ASV. Nozīmīgākās no tām ir: The Baltic Coun
tries in Past, Present and Future, The Changing Face of Coloni463

alism, Double Standart in Freedom, The Real Truth About Com
munism, Heritage of Latvian Nation and State. Katra no šīm
filmām ir 30 minūtes gaŗa, un tās domātas TV izrādēm. Sagatavo
tas arī vēl citas līdzīga satura filmas. Viss darbs ir veikts DV ap
vienības Minesotā izpildījumā (N. Rasiņa režijā, daļēji K. Augst
kalna redakcijā, pēdējais arī pārzina sagatavoto filmu archīvu).
DV apvienība Demoinā ar zemes valdes materiālo atbalstu ir
palīdzējusi iekārtot latviešu nodaļu Prezidenta Hūvera mūzejā.
Pārskata laikā (no 1964. gada) DV ASV valde rīkojusi 5
informācijas darbinieku sanāksmes. Tās bija labi apmeklētas, pie
ņemti darbības plāni un gūta plaša atsaucība vietējā presē.
DV ASV valde arī atbalstījusi laikraksta Latvijas Brīvībai izdo
šanu: dots laikraksta redaktors un segti divu numuru iespiešanas
un izsūtīšanas izdevumi. DV ASV darbs informācijas laukā plaši
atbalsojies latviešu presē un samērā bieži par DV darbu rakstījuši
arī vietējie laikraksti.
Darbs ar jaunatni
Jaunieši
Jaunās paaudzes darbošanos DV ASV organizācijā raksturo šādi
pārskati: Jaunieši līdz 30 gadu vecumam DV ASV organizācijā
bija: 1964. g. 258 vai 11% no visu biedru kopskaita, 1965. g. 225
(9 % ), 1966. g. 164 (7 % ), 1967. g. 188 (7 % ), 1968. g. 177 (6,7 % ).
Tas liecina, ka DV ASV nevar lepoties ar jauniešu pieplūdumu,
kaut 7% nav pārāk mazs procents, it sevišķi, ja runā tikai par
biedriem no 18 līdz 30 gadu vecumam.
Jaunās maiņas ienākšanu aktīvā DV ASV vadības darbā rak
sturo šādi skaitļi:
Jaunieši no 18 — 30 g. v., kas darbojas apvienību pārvaldēs:
1964. gadā bija 20, 1965. g. — 12, 1966. g. — 10, 1967. g. —
11 un 1968. g. — 7.
Skaitļi liecina, ka uzticīgi palikuši vienīgi gados vecāki darbinie
ki. Patiesībā aktīvo pārvalžu darbinieku skaitu no jauniešu vidus
ir grūti šādā veidā izvērtēt, jo tieši minētie gadagājumi ļoti aizņemti
skolās un studijās un organizācijas aktīvā darbā var ienākt tikai
pēc 30 gadiem, t. i., dažus gadus pēc studiju beigšanas, jo savu
laiku prasa arī iekārtošanās darbā un dzīvē.
Jaunieši sevi var parādīt īsāku vai ilgāku laiku DV ASV nodar
bību grupās. DV ASV apvienībās jaunatnes sekcijas vai nodarbību
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grupas, kuŗu dalībnieki vairuma ir jaunieši, pārskata laika bija
šādas: 1964. gadā 20 grupas ar 375 dalībniekiem, 1965. g. 20
(540 dal.), 1966. g. 24 (517), 1967. g. 23 (520) un 1968. g. 18
grupas ar 510 dalībniekiem. Šis pārskats jau norāda vairāk ieprie
cinošu jaunatnes dalību DV ASV darbos un pasākumos, rakstu
rodamies ar zināmu stabilitāti. Tas liecina, ka tie jaunieši, kuŗi
sevi ir jau „pieteikuši” DV darbam, pie tā arī paliek. Nodarbību
grupu skaits mainās, lielākām paliekot, bet mazākām apvienojo
ties vai citādi pārkārtojoties.
Par šo darbību grupu financiālo pabalstu ir jau minēts līdzekļu
pārskatā. Blakus tam vēl jāpiemin telpu nodošana jaunatnes rīcībā
Bostonā, Milvokos, Ņujorkā, Klīvlendā un citur, neņemot par telpu
lietošanu nekādu atlīdzību.
Vanadzēni
Vanadzēnu sastāvu DV ASV organizācijā parāda divu pēdējo
darbības gadu statistika.
1967. g. DV bērni no 4 — 18. g. v. 782 (1968. g. 749), no
tiem 401 (414) apmeklē latv. skolas, 140 (131) beiguši vai apmek
lējuši latv. sk., 166 (157) ir gaidu vai skautu vienībās, 43 (54)
— jaunatnes pulciņos vai sporta kopās, 88 (89)) vanadzēnu vie
nībās, 130 (156) abonē jaunatnes izdevumus.
Vanadzēnu kustību ASV praktiski plašāk sāka iedzīvināt tikai
1965. gadā, kaut gan jau vairākus gadus pirms tam šim audzinā
šanas pasākumam lielu uzmanību sāka pievērst DV apvienība
Ziemeļkalifornijā (toreiz apvienības priekšnieks ilgus gadus bija
pazīstamais skolu un jaunatnes darbinieks T. Sīlis). T. Sīlis arī
lasījis vairākus referātus DV ASV delegātu sapulcēs, izsūtījis ap
kārtrakstus, rakstījis DVM, izmantodams visus iespējamos veidus
mūsu organizācijas piederīgo bērnu sagatavošanai darbam DV
mērķu un ideju laukā. Viņa toreiz vadītā apvienība sāka rīkot ik
vasaras vanadzēnu nometnes. Šīs tradicijas turpinās vēl tagad.
Citas apvienības vanadzēnu nodarbībās mēģinājušas citus veidus,
piem., Ročestras vanadzēni radījuši savu tautas deju kopu Vana
dziņš, Indianapolē vanadzēni apvienoti sporta vienībā u.tt.
Liela nelaime ir jaunatnes vadītāju trūkums. Lai šo trūkumu
novērstu, DV ASV pievērsuši vērību Divreizdivi nometnēm, sagā
dādami stipendijas, dodot arī stipendijas cita veida jauniešu saga
tavošanai darbam latviešu organizācijās. Te pirmā vietā būtu
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Ziemeļkalifornijas vanadzēni vingro 1964. gada nometnē.

minamas DV apvienības Ziemeļrietumos, Milvokos, Ņujorkā, Va
šingtonā DC un citur.
Jaunatnes rosmes DV ASV cēluši arī ar rakstu darbu sacen
sībām gan vietējā, gan arī globālā mērogā. Rezultāti pēdējā mērogā
iepriecinājuši DV ASV saimi, un tie ir šādi:
1965. gadā 8 — 13 gadīgo grupā 2. v. Ivars Lenšs, 14 — 17
g. gr. 1. v.Zane Balka. 1968. g. — I grupā — 1. v. Ilze Sīle, 2. v.
Andris Sīlis, 3. v. Maira Bundža; III grupā — 2. v. Ildze Slempere,
DV ASV organizācija daudz līdzkļu un darba ieguldījusi ASV
vidienes jaunatnes centra Gaŗezers izveidošanā (arī šī centra skolas
radīšanā), atbalstījuši latviešu gaidu un skautu darbu, LSCS un
ALJA pasākumus, latviešu jaunatnes literātūras biedrību Ceļinieks,
jaunatnes kongresu Berlīnē 1968. gadā, dāvinājuši 1968. gadā
divas gleznas Minsteres ģimnazijai (K. Černoka un O. Grundes),
visus darbības gadus atbalstījuši ģenerāļa Goppera fondu un vei
kuši vēl citus pasākumus jaunatnes labā. Ieviesta arī kopīga tērpa
nozīme DV ASV sportistiem un vanadzēniem.
Kultūrāli - sabiedriskais darbs
1968. g. DV ASV darbojās šādas pašdarbību kopas: 3 vīru
koŗi, jaukts koris, 8 teātŗi, 2 tautas deju kopas, 4 sieviešu dzies
mu ansambļi, tautas uzvedumu ansamblis, 2 jaunatnes pulciņi,
3 vanadzēnu pulc, kopā 598 dalībnieki. DV apvienības piedalī
jušās skolu uzturēšanā vai tās uzturējušas: 1964. g. 18 skolu.
1965. g. — 15, 1966. g. — 17, 1967. g. — 17 un 1968. gadā
14 skolu.
Apvienībās pastāv bibliotēkas: 1964. gadā — 4, 1965. g. — 5,
1966. g. — 5, 1967. g. arī 5 un 1968. gadā — 6. Grāmatu
skaits (kopā) 1969.gada 1. janvārī bija 4.997.
Bez tam darbojas divas koncertu apvienības — pie DV ap
vienībām Milvokos un Ņujorkā, bet pie zemes valdes mākslas
aģentūra.
Sarīkojumu skaits no 1964. g. līdz 1968. g. bijis apmēram
līdzīgs. 1968. g. bija 203 sarīkojumi (29 akti, 18 priekšlasījumi,
19 teātŗa izrādes, 23 koncerti, 42 deju un saviesīgi vakari un 72
citi) ar 26.079 apmeklētāju kopskaitu.
1966. gadā rīkotas DV organizācijas 20 gadu jubilejas svinības
Čikāgā, tādēļ apmeklētāju skaits šai gadā lielāks nekā 1968. g.
(42.354). 1968. gadā DV ASV pilnā mērā piedalījās Latvijas 50
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Kurzemes cietokšņa piemiņas akta vakariņas 1967. gadā Klīvlenda —
V. Hāzners, A. Dinbergs, P. Lejiņš, V. Švāns; aizmugurē stāv E. Dāniels.

gadu jubilejas svinībās un no saviem sarīkojumiem atturējās, tādēļ
dalībnieku skaits mazāks.
Viens no DV ASV izcilākiem veikumiem kult.-sab. laukā ne
pārprotami bija 1966. gada DV dienas Čikāgā, veltītas DV or
ganizācijas 20 gadu darbības atzīmēšanai. Tās noorganizēja Či
kāgas apvienība ar rīcības komiteju Augusta Vanaga vadībā.
Visi sarīkojumi bija drosmīgi iecerēti un šīs ieceres sakmīgi veik
tas. Šīs dienas ne tikai godam atzīmēja mūsu organizācijas 20.
gadskārtu, bet tās vēl ilgi mirdzēs atmiņā nākamos gados. Tā no
preses, piem., par šīm dienām liecina mūzikas kritiķa Ramata at
sauksme:
„Vīru kopkoŗa un simfoniskā orķestŗa koncerts pieskaitāms pie
izcilākiem notikumiem mūsu mūzikas dzīvē. Divi lielie mūzikas
formu pirmatskaņojumi — Jāņa Kalniņa „Gaŗā nakts” un Bruno
Skultes „Lielā junda” korim, solo un simfoniskam orķestrim
ir ieguvums mums un nākošām paaudzēm.”
Tāpat lielisku atsauksmi guva Annas Brigaderes Lolitas brī
numputna izrāde režisores M. Valteres - Einbergas režijā (DV
apvienības Milvokos papildinātā teātŗa sastāvā). Jāpiemin arī ap468

vienotā sieviešu koŗa koncerts (diriģenti Jānis Zuika un Teodors
Ozoliņš), mākslas un daiļamatniecības izstādes un citi centrālie
sarīkojumi, kas bija pulcējuši pāri par 20.000 apmeklētāju no
visām pasaules malām. DV dienām līdzi dzīvoja arī visi CV
locekļi, Austrālijas pārstāvi ieskaitot.
Sarīkojumu ziņā aktīvākās ir trīs lielākās apvienības ASV.
1968. g. Bostonas apv. — 23 sarīk. ar 2.770 apmekl.; Milvoku
apv. — 18 sarīk. ar 3.040 apmekl. un Ņujorkas apv. — 19
sarīk. ar 3.560 apmeklētājiem.
Nozīmīgs darbs DV ASV saimei bija arī sacensību rīkošana
lugu rakstīšanā sakarā ar latviešu teātŗa 100 gadiem (1968. gadā).
Daudzās apvienību darbības vietās visu sabiedrisko un kultūras
darbību vai vismaz visu šī darba smagumu iznes DV. Tā tas
ir Milvokos (ilggadējs apvienības priekšs. V. Aparjods), Bostonā
(V. Rudzroga), Ņujorkā (J. Lācis) un arī citās.
Pārskata laikā zemes valde izdevusi (V. Aparjoda redakcijā un
komponista Voldemāra Ozoliņa techniskā redakcijā) dziesmu krā
jumu Vīru balsis divās daļās (sagatavošanā ir arī jau III daļa).
DV ASV Mākslas aģentūra nodibināta 1964. gada 18./19.
aprīlī (Klīvlendas delegātu sapulcē) un to pēc kārtas līdz šim
vadījuši Kārlis Ķuzulis, Bruno Īgals, Artūrs Valters un Arvīds Tī
demanis. Tās darbība aptver ASV un Kanadu, un piecos pastāvē
šanas gados aģentūra izkārtojusi filmu izrādes, koncertus (M. Liel
auses, Irmas Kurmes, Antona Kivlenieka, Pēteŗa Geistauta, Veras
Leinveberes, Antonīnas Vaivodes u. c ) , gleznu izstādes (O. Skuš
ķa, A. Dārziņas, J. Cielavas, skulptora V. Jansona u.c), referātu
turnejas (A. Šildes, plkv. A. Plensnera, P. Aigara, O. Freivalda
u. c ) .
Par kultūras un sabiedriskām rosmēm vairāk nekā puse DV
apvienību priekšsēžu apbalvoti ar Amerikas Latviešu Apvienības
atzinības rakstiem. Gan pati darbība, gan arī šī atzinība liecina,
ka DV ASV ieguvuši redzamu vietu šīs zemes latviešu sabiedriskā
un kultūras darbā un, izpaliekot kaut mazākajai DV aktivitātei,
uzreiz justu šīs darbības nozares samazināšanos lielākajā trimdas
valstī. Viss šis darbs prasījis no DV ASV saimes lielus materiālos
upuŗus, neatlaidīgu darbošanos latviešu kultūras saglabāšanā, tās
jaunradē un izpausmēs. DV ASV kultūras un sabiedriskās darbī
bas nozari ilgus gadus vadījuši Voldemārs Aparjods un Artūrs
Valters, un viņu vārdiem ir paliekama nozīme ne vien ASV, Ka
nadā, bet arī citu zemju DV kultūras rosmju gaitās.
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Pie DV apvienības Bostonā iekārtota DV centrālā bibliotēka
un kultūras un etnisko vērtību krātuve. Arī pēdējo izmanto citu
zemju kultūras darbinieki, sevišķi plašo bibliotēku. 1969. g. 1.
janvārī bibliotēkā bija katalogos ierakstītas 3.986 grāmatas. To
skaitā liels daudzums neatkarīgās Latvijas izdevumu, un šai ziņā
Bostonas DV bibliotēka ir pilnīgākā visā brīvajā pasaulē.
Sports
DV ASV dzīvē liela loma sporta nodarbībām. It sevišķi popu
lārs ir šaušanas sports, ar kuŗu aizraujas ir vecie, ir jaunie. Piem.,
DV ASV saimē ir pat entuziastu ģimenes, kuŗās visi nodarbojas
ar šaušanas sportu — Strēlnieki Indianapolē, Lenši Detroitā un
Ābrami Filadelfijā; visās ģimenēs panākti vērā liekami sasnie
gumi.
Sporta nodarbības ASV izteicas šādos skaitļos: 1964. gadā
sporta nodaļas bija 15 apvienībās ar 345 dalībniekiem, 1965. g.
— 15 apv. ar 376 dalībniekiem, 1966. g. — 16 apv. ar 319
dalībn., 1967. g. — 18 apvien. ar 413 dalībn. un 1968. g. — 16
apvienībās ar 392 dalībniekiem. 1968. g. bija 1 Eiropas futbola
vienība, 3 volejbola, 2 basketbola vienības, 13 šaušanas, šacha un
galda tenisa vienība un 4 dažādas citas vienības.
Pie dažādiem pieskaitāmi teniss, vieglatlētika, novus, bumbo
šana, medības un makšķerēšana, arī filatelija.
Eiropas futbolu spēlē vienīgi DV apvienībā Ņujorkā, un tie
vairākus gadus, pārmaiņus ar DV Kanadas futbolistiem, izcīna
latviešu futbola meistarnosaukumu Ziemeļamerikā. Sieviešu vo
lejbola vienība Sigulda Vašingtonas, D.C., apvienībā ir jau vai
rākus gadus neapstrīdams sieviešu volejbola meistars Ziemeļ
amerikā.
Sporta nodarbības ir lielā mērā atkarīgas no šī pasākuma vadī
tājiem, tādēļ arī gandrīz katrā vietā (atskaitot šaušanas sportu)
tās notiek īpatāk. Ar jaunatnes iesaistīšanu sportā vairāk izceļas
DV apvienības Vašingtonā, DC, Filadelfijā, Indianapolē, Čikāgā
un Ročestrā, ar lielāku sporta veidu daudzpusību — apvienības
Filadelfijā, Bostonā u. c. Ir arī apvienības, kuŗās sporta vadītāju
trūkuma dēļ sporta nodarbības nemaz nenotiek. Saprotams, ka
šajās vietās sporta nodarbības vada resp. kārto citas organizācijas
vai arī latviešu jaunieši iesaistās tieši vietējās ASV vienībās.
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DV apvienības Bostonā sportistu kopa 1961. gadā. No kreisās: A. Galiņš,
U. Biķernieks, R. Sisenis, Helm. Butlevics un U. Holanders. Otrā rindā:
J. Ziediņš, Dž. Auns, R. Galiņš, V. Galiņš un M. Reks.

Globālās šaušanas sacensībās ik gadu piedalās ievērojams skaits
DV ASV sportistu. Rezultāti visas DV saimes mērogā izpaužas šā
(pēdējos gados):
1966. g. DV ASV sportisti ierindojās: Senioru klasē — 1. v.
Alfrēds Grava, 2. v. Herberts Strēlnieks, 3. v. Žanis Butkus. Vis
pārējā dāmu klasē — 2.v. Māra Strēlniece. Vienībām — 3. v. DV
Milvokos (A. Grava, Ž. Butkus, A. Krauklis, A. Tabaks).
1967. gadā: Vispārējā dāmu klasē — 1. v. Māra Strēlniece,
Jaunatnes klasē (līdz 15 g. v.) 1. v. Māris Lenšs, 2. v. Ivars Lenšs.
Jaunatnes klasē (15 līdz 18 g. v.) 1. v. Dzintars Zuicēns. Senioru
klasē — 1. v.Žanis Butkus, 2. v. Verners Lenšs. Vienībām — 3.
v. DV Milvokos.
1968. gadā — Jaunatnes klasē (līdz 15 g. v.) 1. v. Māris Lenšs,
2. v. Ivars Lenšs, 3. v. Ilze Lenša. Senioru klasē (vecāki par 50
g.) 1. v. Žanis Butkus, 2. v. Alfreds Grava, 3. v. Verners Lenšs.
Vienībām — 1. v. DV Milvokos (Ž. Butkus, A. Grava, A. Krauk
lis, V. Zālītis).
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Vispārējais polītiskais darbs
DV ASV savā polītiskā darbībā seko vadlīnijām, kuŗas kopīgi
izstrādāja Latvijas diplomātiskā korpusa senioršefs prof. Dr. A.
Spekke (Vašingtonā, DC), BPLA (priekšs. prof. Dr. P. Lejiņš)
un KLB (priekšs. V. Hāzners).
Šī darba techniskā ietvarā DV ASV organizācija sevi ASV leģi
timējusi kā veterānu organizāciju, Zemes valde šai sakarā ap
mainījusi vēstules ar ASV prezidentiem — nelaiķi ģen. D. Eizen
haueru, bij. prezidentu L. Džonsonu un prezidentu R. Niksonu.
DV ASV organizācijas zemes valde apmainījusies vēstulēm ar
virspavēlniekiem Vietnamā — ģen. V. C. Vestmorlendu (armijas
stāba priekšnieku) un C. V. Abramu, tāpat ar apvienotā stāba
priekšnieku ģen. Vīleru (Wheeler). Vēstules dažādās polītiskās
sakarībās rakstītas arī vairākiem senātoriem un Tautas vietnieku
nama locekļiem. Ar pēdējiem gan vairāk sakarus uztur DV ASV
apvienību un kopu vadītāji savos darbības rajonos.
DV ASV valdei bijusi arī vēstuļu apmaiņa ar citu valstu atbil
dīgiem polītiskiem darbiniekiem, piem., ar sēru Taftonu Bīmišu
(Beamish) Anglijā.
DV ASV ir materiāli un ar informāciju apgādājuši Brīvās
pasaules pretkomūnistisko līgu 1968. un 1969. gadā. (1969. gadā
šīs līgas gadskārtējā kongresā DV organizāciju pārstāvēja Elga
Rodze-Ķīsele no Austrālijas).
DV ASV apgādājuši ar materiāliem (arī intervijām) Amerikas
Balss, Madrides un Brīvās latviešu balss raidītājus. Pēdējie divi
raidītāji arī atbalstīti materiāli 1967., 1968. un 1969. gadā.
1968. gadā Latvijas valsts 50 gadu pastāvēšanas svētkos DV
ASV organizāciju apsveica jaunievēlētais ASV valsts prezidents
R. Niksons ar telegrammu. (DVM, Nr. 6, 1968. g.).
Ar Savienoto Valstu presi sakarus uzturēt visgrūtāk nākas gal
vaspilsētā Vašingtonā, DC, un Ņujorkā. Piem., vienīgi Ņujorkā
pēdējo 10 gadu darbības laikā izdevies laikrakstā New York Times
iekļūt ar divām lasītāju vēstulēm DV ASV priekšniekam V. Hāz
neram. Citādi tas ir provinces presē, kur ar lasītāju vēstulēm vai
cita veida informāciju par DV ASV darbu iekļūts vairākkārt un
bez sevišķām grūtībām. Te gan pateicība pienākas dažiem DV
darbiniekiem par uzņēmību un spējām piekļūt preses izdevumiem
(T. Zieriņš ir plaši pazīstams ASV avīžnieku aprindās, tāpat A.
Ruka - Roze, J. Gavars, I. Kāps u. c ) .
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DV ASV valde ir uzturējusi labus sakarus arī ar SV polītiskām
organizācijām — veterāniem, piem., Americans for Congressional
Action to Free the Baltic States, Baltic Freedom Council, ACEN,
BATUN, abu lielo polītisko partiju, republikāņu un demokratu
klubiem u. t. t. Jāpiezīmē, ka daudzi DV ASV biedri ir arī aktīvi
minēto organizāciju dalībnieki.
Vispār vietējā polītiskā dzīvē DV ASV organizācijas biedri
iekļāvušies iespējami plaši un atbilstot savām spējām. Tas viss
ir cēlis arī mūsu organizācijas nozīmi un „dī-vī”, kā dažkārt
dēvē DV, ASV vairs nav sveši.
Sadarbība ar citām latviešu organizācijām
DV ASV saime pilnā mērā iekļāvusies Amerikas Latviešu Ap
vienības darbā. Pēdējā sevī apvieno visas ASV darbojošās (ap
200) latviešu organizācijas, draudzes, klubus u. c. DV ASV ap
vienības šajā jumta organizācijā ieiet kā atsevišķas locekles, savus
pārstāvjus dodot arī ALAs valdē. Vairums ALAs valdes locekļu
ir DV organizācijas biedri, bet tiešās DV ASV intereses ALAs
valdē parasti pastāv divi DV izraudzīti valdes locekļi. 1969./70.
g. valdē tie bija Arvīds Zāģeris un Valda Melngaile. Laika tecē
jumā DV pārstāvji ALAs valdē bijuši A. Līdacis, D. Maļinov
skis, V. Hāzners, A. Puķīte un citi.
DV ASV savus pārstāvjus dod arī veco ļaužu aprūpes organi
zācijā Celsme, bet cieši sadarbojas ar Latviešu pašpalīdzības fon
du un citām vietējām organizācijām. Ārpus ASV DV draudzīgi
un cieši sadarbojas ar LNF Zviedrijā un Raiņa un Aspazijas
pieminekļa fonda valdi (tā centrālā valde ir ASV), kā arī citām
latviešu organizācijām.
DV ASV biedri ieņem daudzus vadītājus amatus latviešu drau
dzēs un biedrībās. Cieša sadarbība ir arī ar Latviešu biedrību
apvienību ASV. DV sadarbība ar citām organizācijām un biedrī
bām sevišķi izpaužas latviešu centros, kur kopīgi rīko lielākus
latviešu sarīkojumus, kā dziesmu un deju svētkus, kultūras dienas.
Draudzīgā aicinājuma atceres aktus un dažādas atceres dienas.
Bet ir arī ASV vietas un latviešu centri, kur vairumu sabiedrisko
pasākumu veic tieši DV.
Sadarbība ar ALA un latviešu biedrībām un draudzēm notiek
lielā uzticībā un paļāvībā, it sevišķi, ja jāveic kādi nozīmīgāki
pasākumi, piem. sadarbībā ar Latviešu biedrību apvienību veikts
parakstu kopojumus iesniegumam ASV kongresā pret PSRS - ASV
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konsulāro nolīgumu, tāpat par lūgumu izgatavot Baltijas pastmar
ku (sakarā ar Baltijas valstu 50 gadiem) u. c. Kopīgi ar citām
organizācijām un biedrībām veiktas arī dažādas polītiskas de
monstrācijas, parādes vai gājieni Apspiesto tautas nedēļas sarīko
jumu laikā vai citādas.
Nodaļa par sevi ir sadarbība ar DV organizācijām citās valstīs.
Tā vissirsnīgāk izpaužas sadarbībā ar DV Kanadā. Ik gadu dele
gātu sapulcē piedalās kaimiņu zemes pārstāvji, notiek kopīgas
valdes sēdes (pēc vajadzības), vienas otras atbalstā rīkotas DV
dienas (kā tas bija 1966. gadā Čikāgā, DV organizācijas 20 gadu
jubilejā un 1971. gadā Toronto — 25 gadu jubilejā), radītas ko
pējas balvas sporta u. c. sacensībā, rīkoti kopīgi sporta svētki u.t.t.
Cieša sadarbība izveidojusies ar DV Austrālijā, it īpaši pēc DV
Austrālijā priekšnieka J. Masulāna un DV ASV priekšnieka V.
Hāznera ciemošanās ASV resp. Austrālijā. Cieša sadarbība pa
stāv arī ar DV Eiropā, kur pēdējos gados ciemojušies DV ASV
valdes locekļi V. Hāzners, V. Svētulis, J. Peniķis u. c. DV ASV
atbildīgie darbinieki. ASV ir viesojušies arī citu DV zemju at
bildīgie darbinieki, tā radot vienības saites no valsts uz valsti,
padarot DV organizācijas saimi par vienotības pilnu bijušo cīnītā
ju un viņu piederīgo brālību.
Vispārējs DV organizācijas darbības attēlojums ASV
1970. gada pirmajās dienās DV ASV atzīmēja 20 darbības
gadus. Viss šis darbības laiks būtu iedalāms vairākās „sešgadēs”.
Pirmā sešgade — no 1950. līdz 1956. gadam — bija DV ASV
organizācijas dibināšanās un veidošanās laiks. Šai laikā apmai
nījās divas valdes — Arvīda Līdača un Alfrēda Puķītes vadītas.
Katra no tām darbojās trīs gadus. A. Līdacis bija pirmais celm
lauzis, kas dibināja, radīja, veidoja un izvērta DV darbu visā val
stī. Otrs priekšnieks, A. Puķīte, bija radītās organizācijas apvie
notājs un vienotājs. No 1956. līdz 1962. gadam amatā bija
Augusta Vanaga valde. Tās darbība vēsturē ieies kā DV ASV
spēka veidotāja un materiālās stabilitātes radītāja. No 1962. līdz
1968. gadam DV ASV vadība bija Viļa Hāznera rokās. Šie seši
gadi bija DV organizācijas ASV augšanas gadi biedru skaita un
pašas DV saimes lieluma ziņā. Biedru skaits ir nemitīgi audzis
ik gadu, un DV organizācija ASV ieguvusi atzīšanu savos darbos
un pasākumos neba latviešu sabiedrībā vien. Šajos gados DV ASV
visas apvienības iekļāvās kopīgos ASV latviešu pasākumos un
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izvērta savus darbus. Beidzamā sešgade, kas nesen sākās, ir Artūra
Valtera vai viņa pēcnācēju sešgade — ar latviešu trimdas jaunās
maiņas ienākšanu DV darbos un pasākumos.

DV ASV priekšsēži: no kreisās Artūrs Valters (1969-1970), Arvīds Līdacis
(1950-1953), Vilis Hāzners (1962-1969) un Alfrēds Puķīte (1953-1956).
Visi no DV apvienības Ņujorkā.
Arvīds Līdacis dzimis 1914. gada 7. aprīlī. Bijis aktīvs DV darbā Cēdelge
mā. 1947. gada 30. oktobrī kopā ar citiem nodibinājis DV nodaļu Valkas
nometnē pie Nirnbergas, kļūstot tās priekšsēdis. Līdz 1951. gadam bija
DV ASV joslas valdes saimniecības nozares vadītājs, šai laikā vadot arī DV
apgādu un grāmatnīcu Valkas nometnē. Ieceļojot ASV, bija viens no pirma
jiem aktīvākiem organizācijas darbiniekiem un pirmais DV pārstāvis ASV.
No 1951. līdz 1953. gadam bijis DV ASV valdes priekšsēdis. Kā 5. DV
organizācijā apbalvots ar DV nozīmi zeltā.
Alfrēds Puķīte dzimis 1923. gada 8. februārī Smiltenes pagastā. Beidzis Smil
tenes ģimnaziju 1943. gadā. Iesaukts darba dienestā, pēc tam iedalīts Latvie
šu leģiona 44. pulkā. Piedalījies visās pulka kaujās kopš Ostrovas. Ziemas
svētku kaujās Kurzemē ievainots, ārstējies Vācijā, pēc tam bijis Leģiona
veselības atgūšanas bataljonā Dānijā, vēlāk Cēdelgemā. Piedalījies DV or
ganizācijas dibināšanas darbos. 1947. gadā piedalījies DV nodaļas dibinā
šanā Vircburgā. Bijis DV ASV joslas valdes sekretārs. Studējis Vircburgas
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universitātē medicīnu, bijis LSCS sekretārs. Kopš 1951. gada aktīvs DV
darbinieks ASV: bijis DV pilnvarnieks Pensilvānijā, DV apvienības Ņujorkā
priekšsēdis un DV ASV priekšsēdis. Ilgus gadus darbojies ALA un PBLA
valdēs. DV ASV organizācijā pildījis arī citus neminētus amatus. Bijis DV
Ņujorkā koŗa priekšnieks. Daudz rakstījis latviešu periodikā. Apbalvots ar
DV nozīmi zeltā. Maizes darbu strādā vēža pētniecības centrā Ņujorkā par
klīnisko laboratoriju technisko vadītāju un ir Ņujorkas pilsētas veselības
departamenta laboratoriju un techniskā personāla pārbaudītājs.
Artūrs Valters dzimis 1915. gada 30. jūnijā Vecpiebalgas pagastā. Cīnījies
19. div. sastāvā. DV biedrs-dibinātājs. Bijis DV Grosenbrodes un Eitinas
nodaļu valdes priekšsēdis Vācijā. DV apvienības Ņujorkā valdes loceklis no
1953. līdz 1956. gadam un valdes pr-dis no 1957. līdz 1960. gadam. DV
ASV valdes priekšsēdis no 1969. līdz 1970. gadam. Apbalvots ar DV no
zīmi zeltā.

Būtu netaisni visu šo sešgažu darbus un pasākumus saistīt vie
nīgi ar valdes priekšsēžu vārdiem. Ilgi valžu darbā ir turējušies
vairums valdes locekļu. Ja DV ASV varējusi sekmīgi veikt aprū
pes darbu, atzinība pienākas Jāzepam Utinānam; ja financiālā po
lītika ir bijusi uz pareiza ceļa, tad tas ir Pēteŗa Ozoliņa nopelns;
ja kultūras un sabiedriskais darbs izveidojies visai latviešu saimei
pieņemamā virzienā, tad tas ir Voldemāra Aparjoda un Artura
Valtera panākums; ja biedru skaits varējis augt un stabilizēties,
tad labākā biedrziņa nosaukums jāpiešķiŗ Edgaram Treimanim,
līdzīgus nosaukumus sportā pelnījis Jānis Lācis, jaunatnes darbā
Jānis Peniķis, informācijas laukā Edgars Peniķis un Voldemārs
Svētulis, tāpat daudzi citi valdes un DV saimes atbildīgie dar
binieki.
DV ASV valdes resp. vadības darbs nebūtu bijis veicams bez
visu apvienību un kopu uzticības, atbalsta un vietējā darba. Kas
būtu DV aprūpes un kultūrāli sabiedriskais darbs bez tā veido
tājiem un ilggadējiem šī darba veicējiem Voldemāra Rudzrogas,
Ulža Vītola, Arvīda Tīdemaņa, Edvīna Leimaņa, Ernesta Daniela,
Viļa Zobena, Voldemāra Aparjoda, Voldemāra Mednieka, Jāņa
Endziņa, Teodora Sīļa, Kārļa Augstkalna, Rūdolfa Jankava, 2aņa
Butkus, un daudziem citiem. Divi no tiem ir savu apvienību
priekšgalā visus 20 gadus — Aparjods un Endziņš! DV ASV sai
mes darbība būtu ļoti citāda un ne tik pilnīga (mūsu pašu vēr
tējumā), ja tai būtu bijis jānoris bez vanadžu piedalīšanās un lie
lās uzupurēšanās ir darbos, ir līdzekļu sagādē. Ilggadējā vanadžu
priekšniece Verēna Freija pratusi apvienot pāri par 600 dāmu
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— sievu un meitu — strādāšanai un kalpošanai DV ASV orga
nizācijas ideju un mērķu garā. Bet vanadžu darbs runās viņu
pašu pārskatos.
Pie DV ASV darba vēl jāpiemin kopīgs pasākums globālā
mērogā, tas ir DV kalendārs, kas jau vairāk nekā 15 gadu iznāk
Viļa Zobena redakcijā. Ar uzmanību un cieņu jāpiemin DV Lin
kolnas apvienības vadītais grāmatu apgāds, kuŗa lielākais nopelns
ir Latvijas Atbrīvošanas kaŗa vēstures izdošana divās grāmatās.
Tagad apgādu vada apvienības priekšnieks Roberts Matulis.
1967. gada aprīlī DV ASV ieviesa sev kopīgu ietērpu, lai
gadījumos, kuŗos nepieciešama kopīga uzstāšanās, būtu arī vien
veidīgs ārējais izskats. DV ASV priekšzīmei sekoja DV Kanadā
un Austrālijā (Melburnā), kur šādi tērpi jau bija ieviesti agrāk,
Tai pašā gadā, kopīgi ar Kanadu, ieviestas arī DV olimpiskās
medaļas — trīs pakāpju: zelta, sudraba un bronzas — apbalvo
jumi DV rīkotās sporta spēlēs.
Par darbību DV mērķu un ideju sekmēšanā ASV ar DV zelta
nozīmi apbalvoti 86 biedri un ar DV CV atzinības rakstu ap
200 biedru.
DV ASV ir turējušies pie savas darba devīzes: ,,Mēs darām
visu to, ko citi nedara” (pēc V. Aparjoda citāta). Tieši šāda pie
eja ir darbus cēlusi, veidojusi un guvusi uzticību latviešu sabied
rībā.
DV ASV kopš 1966. gada glabā arī DV organizācijas tradiciju
karogu — 32. grenadieru pulka kaujas karogu.
ASV dzīvoja arī divi DV organizācijas goda biedri — prof.
Dr. Arnolds Spekke un Elza Klaustiņa. DV organizācijas kopības
un spēka celšanai kalpojuši arī DV ASV vadības apciemojumi
visās apvienībās un 1968. un 1969. gadā publicētie vēstījumi.
DV ASV ir kalpojuši kaŗavīru tradiciju saglabāšanā un savu
darbu un dzīvi izvērtuši Cēdelgemas garā. Tā ir droša ķīla pastā
vēšanai uz gadu gadiem.
DV ASV vadība līdz 1970. gadam
1964. gadā par DV ASV goda priekšsēdi ievēlēja prof. Dr.
Arnoldu Spekki. DV ASV valde, ievēlēta 1964. gadā, darbojās
līdz 1968. gadam, kad no valdes izstājās sekretārs A. Bārs un
viņa vietā ievēlēja D. Maļinovski. A. Bārs uzņēmās DV ASV
archīvāra pienākumus. 1967. g. notika DV ASV mākslas aģen
tūras vadītāju maiņa, amatā stājoties B. Īgalam.
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1968. gada vēlēšanās V. Hāzners kandidēja darbībai tikai
vienam gadam (DV ASV valdi ievēl uz diviem gadiem), un tā
viņš savus pienākumus 1969. gada martā nodeva nākamajam DV
ASV priekšsēdim Artūram Valteram. Valdē no jauna ienāca
pirmais valdes kandidāts A. Tīdemanis. Bet Artūra Valtera valde
darbojās tikai vienu gadu, jo delegātu sapulce lēma ar 1970.
gadu DV ASV valdes sēdekli atkal pārcelt uz Čikāgu. Tā piek
tais — Artūra Valtera darbības posms bija visīsākais DV ASV
vēsturē. 1969. gadā DV ASV valdes darbības kopsavilkums rak
sturojas šā:

1965. gada 3. aprīlī Latvijas sūtnis Vašingtonā, DC, Dr. A. Spekke tika
ievēlēts par DV ASV goda priekšsēdi. Uzņēmumā no kreisās DV Kanadas
priekšsēdis R. Epneris, ALAs un BPLAs valdes priekšsēdis prof. Dr. P. Le
jiņš, sūtnis Dr. A. Spekke, LNAK valdes priekšsēdis J. Niedra un DV
ASV priekšsēdis V. Hāzners.

Aprūpes līdzekļos ieņemti 26.925,95 dol., aprūpei izdoti
20.622,33. dol. No organizācijas līdzekļiem skolām, jaunatnes
pasākumiem, sportam un kultūras vajadzībām izdoti 13.260,19.
dol.
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Biedru skaits 21 apv. un 4 kopās 2716 (804 vanadzes). No
jauna klāt nākusi Bafalo apvienība.
Iekšējās informācijas pārskats rāda, ka apv-bās bijušas 23 b.
sapulces, 179 valdes sēdes, 25 sanāksmes, DVM 48 gadījumos
sniegtas ziņas un 208 reizes rakstīts latviešu presei par DV darbu.
15 apv-bas izdevušas kopā 67 apkārtrakstus 2320 eksemplāros.
11 apv-bās iekārtoti albumi un chronikas, 5 apv. uzņēmušas skaņu
lentes par DV darbu. Apvienībās notikuši 224 sarīkojumi ar
24.969 apmeklētājiem. Apvienībās darbojās 16 pašdarbības vie
nības ar 309 dalībniekiem un 5 jaunatnes vienības ar 177 dalīb
niekiem. 15 apv. piedalās sestdienas skolu uzturēšanā. 6 apv-bās
bibliotēkas ar 5493 sējumiem. Pie 5 apv. pastāv vanadzēnu
kopas un 3 apv. notikušas vanadzēnu nodarbības.
Informācijas lietu rosināšanai Minesotas apv. N. Rasiņa vadībā
uzņēmusi filmu par Ņujorkas koklētājiem. Jaunatnes latviskās

1970. g. DV ASV delegātu sapulcē Detroitā DV ASV vanadžu priekšniece
V. Freija sveic jaunievēlēto DV priekšnieku V. Hāzneru ar ziediem. Stāv
no kreisās: Detroitas apv. priekšs. A. Tīdemanis un DV ASV priekšs.
A. Valters.
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izglītības atbalstīšanai 1.000 dol. piešķirti Minsteres latviešu
ģimnazijai. Notikusi informācijas darbinieku sanāksme Čikāgā
V. Hāznera vadībā, kuŗā iztirzāti inf. darbības jautājumi, nolasīti
vairāki referāti un lemts par turpmāko darbību.
Apvienībās darbojas 29 sporta kopas ar 371 dalībnieku, no
tām 16 mazkal. ieroču šaušanas kopas, 6 volejbola, 3 mednieku
un makšķernieku, 2 tenisa, 1 galda tenisa, 1 novusa, 1 futbola un
1 šacha kopa.
Sestais darbības posms
Saskaņā ar 1969. g. DV delegātu sapulces lēmumu 1970. g.
1. jūlijā DV ASV valde pārnāca uz ASV vidieni. Par DV ASV
priekšsēdi ievēlēja Jāzepu Utinānu; valdē — V. Aparjods (pr.
vietn. un kult. noz. vad.), J. Pogenbergs (sekretārs), P. Ozoliņš
(finanču noz. vad.), A. Tīdemanis (aprūpes n. vad.), A. Valters
(pārstāvis latv. centr. org.), E. Peniķis (iekšējās inf. noz. vad.),
J. Lācis (ārējās inf. n. vad.) un I. Švānfelds (sporta un jaunatnes
noz. vad.). Valdes sastāvs vairumā komplektējās no vairākiem
ilggadējiem DV ASV valdes locekļiem, kas radīja labvēlīgu iespē
ju nepārtrauktam darbam.
Par vanadžu priekšnieci ievēlēja Annu Tīdemani. Par padom
niekiem - referentiem valdē izraudzīti V. Lagzdiņš, N. Rasiņš,
J. Trubačs un V. Vizulis. Archīvāra amatā — A. Bārs.
Revīzijas komisijā ievēlēti U. Vītols, A. Puķīte un R. Jankavs.
Bija arī pārkārtojumi DV ASV goda tiesā, par priekšsēdi nākot
Ž. Butkum.
Par ASV DV sabiedriski kultūrālo darbību lasāms noz. vad.
V. Aparjoda rakstā (par visu DV ASV darbības laiku). Pie šīs
nozares darbības piebilstams, ka pēc DV ASV 23 gadu darbības
rezultāti liecina, ka panākumi tālu pārsnieguši cerēto. Skaitļi un
apraksti rāda, ka DV ar savām kultūras pašdarbības vienībām,
dziesmu krājumiem, jaunatnes latviskās izglītības un pašdarbības
veicināšanu izvirzījušies darba darītāju priekšgalā, sniedzot ievē
rojamu atbalstu trimdas latviešu kopīgos sabiedriski kultūrālos
pasākumos, reizē apmierinot arī visas aprūpes vajadzības. Aprū
pes vajadzībām savākti 29.129,86 dol., aprūpes prasību apmie
rināšanai nodoti 19.529,42 dol. Skolu, jaunatnes, kultūras va
jadzībām un citiem pabalstiem izsniegti 16.395,94 dol. (Latviskās
izglītības veicināšanai piešķirti 2.000,00 dol. Minsteres latviešu
ģimnazijai.)
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Daļa no DV ASV valdes 1970. gadā Čikāgā. No kr.: iekšējās informācijas
noz. vad. E. Peniķis, priekšs. vietn. un kult. noz. vad. V. Aparjods, aprūpes
noz. vad. A. Tīdemanis, priekšs. J. Utināns, sekretārs J. Pogenbergs, vanadžu
priekšn. A. Tīdemane, finanču noz. vad. P. Ozoliņš.

Biedru skaits 21 apvien. un 4 kopās sasniedzis 2817 (835
vanadzes). Šie augošie skaitļi liecina, ka latvieši izpratuši un pozi
tīvi novērtējuši DV darbu, pieslienoties DV organizācijai. Šai
virzienā teicamu atsaucību uzrāda latvju sievietes, nākot vīriem
talkā veikt un sekmēt uzņemtos pienākumus.
Zemes valde pulcējusies 9 valdes sēdēs un izdevusi 10 apkārt
rakstus. Apvienībās bijušas 20 biedru sapulces, 179 valdes sēdes,
18 informātīva rakstura sanāksmes, izdoti 85 apkārtraksti/biļeteni
7740 eksmpl. DVM ziņas par apv./kopu darbību sniegtas 43
reizes, latviešu prese ar rakstiem informēta 225 reizes. 10 ap
vienībās iekārtoti foto albumi no apv. dzīves un darba, 2 apv.
chronikas un 4 iekārtoti archīvi. Slīdnēs uzņemti DV dzīves noti
kumi 2 apv., un 4 apv. darbība ieskaņota skaņu lentēs.
2 apv-bās notikušas preses konferences amerikāņiem. Demon
strācijās piedalījušies: apspiesto tautību parādēs — 2 apv., bal
tiešu demonstrācijās pie AN — 6 apv., Kudirkas izdošanas gad. —
5 apv., lojālitātes parādē 1 apv., Pad Sav. foto izstādē 1 apv. Pro481

testa vēstules rakstītas: Kudirkas izdoš. gad. 13 apv., solidā
rizējoties ar valdības polītiku Vietnamā — 4 apv., Baltijas valstu
brīvības atjaunošanai — 2 apv. Grāmatas dāvinājušas amerikāņu
bibliotēkām un valstsvīriem 8 apvienības. N. Rasiņš ziņo, ka
sagatavota televīzijas lente krāsās par baznīcu stāvokli Latvijā.
Mineapolē notikuši 5 pretkomūnisma TV un 1 radio raidījums.
Zemes valde ar līdzekļiem atbalstījusi Eiropas raidījumus uz
Latviju un E. Rodzes - Ķīseles piedalīšanos Pretkomūnisma līgas
sanāksmē Tokio. Notikusi DV informācijas darbinieku sanāksme
Ņujorkā, kuŗā nolasīti referāti un pieņemti atzinumi DV infor
mācijas darbam. Zemes valde un apvienības rosīgi atbalsta ALAs
darbu, uz ALAs kongresiem sūtot savus pārstāvjus, kas aktīvi
piedalās debatēs un lēmumos.
Apvienībās notikuši 217 sarīkojumi ar 22148 apmeklētājiem.
Apvienībās darbojās 28 pašdarbības vienības ar 348 dalībniekiem.
4 apvienībās bibliotēkas ar 4855 sējumiem. 6 apvienībās pastāv
vanadzēnu kopas, kuŗas piedalījušās 4 nometnēs. Pie 16 apvie
nībām darbojās 25 dažādas sporta kopas ar 393 dalībniekiem,
no tām 11 šaušanas kopas, kuŗas uzrādījušas teicamus panākumus
šaušanas sacensībās. Milvoku DV apv. šaušanas kopa vairākus
gadus no vietas uzvarējusi un ieguvusi DV meistara nosaukumu
DV globālajās sacensībās Ž. Butkus vadībā. 1970. g. sportā
notikušas 70 dažādas sporta sacensības, kuŗās 161 dalībn. ierin
dojies no 1. līdz 3. vietai. 12 apv. ar līdzekļiem atbalstījušas
sporta kopas.
Latviešu sestdienas skolas uztur 1 apvienība, bet 13 apv-bas
piedalās latviešu skolu uzturēšanā.
E. Peniķis izdarījis plašāku aptauju par biedru vecumu grupām,
kas rāda ka 203 biedri ir zem 30 gadiem, 998 līdz 50 gadu veci,
1067 līdz 65 gadiem un 549 vecāki par 65 gadiem. Lai gan šie
skaitļi liecina par pārsvaru vecāko gadu pusē, līdzi biedru skaita
pieaugumam aug arī jauniešu skaits apvienībās.
DV ASV darbība 1971. gadā
Aprūpes vajadzībām ieņemti un pārskaitīti 36.976,09, izsniegti
23.247,87 dol. Skolām, jaunatnei, kultūras pasākumiem, propa
gandai un dažādiem pabalstiem izsniegti 19.428,19 dol. (Minste
res latviešu ģimnazijas atbalstam 1.000 dol. Iegādātas Gaŗezera
dalības zīmes par 2.000 dol.). Kopējs devums 1971. g. 42.676
dol un 6 centi.
482

Zemes valde pulcējusies 10 sēdēs un izdevusi 7 apkārtrakstus.
Biedru skaits 21 apv-bā un 4 kopās 2911 (879 vanadzes), pie
augums 94 biedri.
Apvienībās bijušas 22 biedru sapulces, 182 valdes sēdes, 21
informātīva satura sanāksme, izdoti 92 apkārtraksti 9384 eks.
DVM ziņas sniegtas 65 reizes, latviešu presei rakstīts par DV darbu
156 reizes. DV ASV priekšsēdis un vairāki valdes locekļi pieda
lījušies DV CV informācijas noz. darba sēdē 1971. g. 1. jūlijā,
DV globālo dienu laikā. Ārējās inf. noz. vad. J. Lācis piedalījies
ASV baltiešu informācijas konferencē Ņujorkā. Apvienības ārē
jās informācijas laukā darbojušās šā: 5 apv. piedalījušās tautību
festivālos, 8 — apspiesto tautību nedēļas sarīkojumos, 2 apv-bām
izveidota sadarbība ar citām baltiešu grupām, 1 apv. rīkojusi
informācijas sanāksmi amerikāņu sabiedrībai ar „My Latvia”
izrādi, 1. apv. izrādījusi Latvijas 50 gadu filmu amerikāņiem,
1 rakstījusi vēstules amerikāņu laikrakstiem par mūsu problē
mām, 1 piedalījusies pretkomūnisma seminārā, 1 izkārtojusi 3
raidījumus par Latviju, 1 apv-ba panākusi savā pilsētā 18. nov.
izsludināšanu par Latvijas neatkarības dienu.
DV ASV pastāv cieša sadarbība ar ALAs valdi. DV valdi
ALAs valdē pārstāv A. Valters. 14 apvienības ir biedres ALA.
Apvienībām ir 32 pašdarbības vienības ar 418 dalībniekiem. 16
apv. piedalās latviešu sestdienas skolu uzturēšanā. 6 apvienībās
pastāv bibliotēkas ar 5188 grāmatām.
Apvienības rīkojušas 242 sarīkojumus ar 25081 apmeklētā
ju. Zemes valde un apv-bas atbalstījušas latviešu centru Gaŗezers,
iegādājoties dalības zīmes. Ar pabalstiem un stipendijām at
balstīti jaunieši Gaŗezera vidusskolā, Rietummičigenas univer
sitātes latviešu valodas kursos un Divreizdivi nometnē.
16 apv-bas ar 1182,25 dol. atbalstījušas latviešu skolas, 6
apv. ar 194 dol. sekmējušas jaunatnes vienību darbību, 14 apv.
ar 1.811,04 dol. atbalstījušas sporta kopu darbību, 10 apv.
devušas 1.655 dol. bērnu vasaras nometnēm, 15 apv. ar 2,969,79
dol. sekmējušas dažādus jaunatnes pasākumus.
Pie 16 apv. darbojās 33 sporta kopas ar 425 dalībniekiem.
Sportisti piedalījušies 83 sacensībās, iegūstot 79 balvas (no 1. līdz
3. vietai). Sevišķi aktīvas ir šaušanas kopas, kuŗu sniegumi izcili
arī ASV mērogā. Pie 14 apv-bām darbojas 14 jauniešu pulciņi
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ar 229 dalībniekiem. 6 apv-bās pastāv vanadzēnu kopas, no ku
ŗām 4 kopas piedalījušās vasaras nometnēs.
1972. gadā valdē notika pārkārtojumi. Vairs nekandidēja J.
Lācis, un viņa vietā ievēlēja P. Rudzīti; pirmā valdes kandidāte
palika Ilze Rūķe. Revīzijas komisijā R. Jankava vietā ievēlēja
J. Vilciņu.
DV ASV darbība 1972. gadā
1972. g. finanču pārskats iepriecina: aprūpes līdzekļos savākti
(pieskaitot organiz. līdzekļus 1.766,37 dol.) 33.769,85 dol. No
aprūpes līdzekļiem nodoti palīdzībai un pabalstiem 22.200,05
dol. (nosūtīti 73 palīdz. saiņi 8.319,07 dol. vērtībā). Pabalstītas
latviešu skolas, jaunatnes pašdarbības vienības, piešķirtas latvis
kās izglītības veicināšanas stipendijas; kultūras pasākumiem un
citiem pabalstiem kopā nodoti 16.750,55 dol.
No minētā lielākie piešķīrumi: Latviešu centra Gaŗezera da
lības zīmju iegādei 2.500 dol., Minsteres latviešu ģimnazijas at-

Kpt. Pēteris Ozoliņš
Kpt. Pēteris Ozoliņš dzimis 1896. gada 17. maijā Grostonas pagastā. Miris
1973. gada 4. jūlijā Čikāgā. DV ASV valdes finanču nozares vadītājs no
1956. gada līdz aiziešanai mūžībā.
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balstam 1.500 dol., aizdevums ALA latviešu skolas grāmatu
izdošanai 3.000 dol., aizdevums Latviešu fondam 1.000 dol. kul
tūras pasākumu veicināšanai. Kopīgais devums 1972. gadā
38.950,60 dol.
Galvenā un lielākā pateicība par DV ASV līdzekļu sagādi un
lietderīgu apsaimniekošanu pienākas finanču nozares ilggadējam
vadītājam kpt. Pēterim Ozoliņam, kuŗš 17 pēdējos gadus pašaiz
liedzīgi kārtoja finanču lietas. Ar savu darbu P. Ozoliņš uzcēlis
sev pieminekli. Smagas slimības mākts, kpt. P. Ozoliņš 1973. g.
šķīrās no šīs zemes gaitām un viņa sabiedriskā darba līdzgaitnieki,
visai DV saimei sērojot, krietno darba rūķi 7. jūlijā izvadīja sve
šās zemes smilšu kalnā.
Zemes valde ar līdzekļiem atbalstījusi delegātu sūtīšanu uz
Pretkomūnisma līgas konferenci Meksikā un latviešu valodas
raidījumus Madridē. Latviešu centrā Gaŗezers zemes valde pie
dalījās ar 100 dalības zīmēm un 15 apvienības ar 95 dalības
zīmēm. DV ASV valde ir dalībniece Latviešu fondā.
Biedru skaits 21 apv. un 4 kopās sasniedza 2958 (909 vanadzes), kas rāda, ka turpat trešā daļa no visiem biedriem vanadzes,
tā apliecinot savu piederību lielajai latviešu darba talkai. Invalidu
skaits 192. Biedri zem 30 gadu vecuma 196, no tiem 10 darbo
jas apvienību valdēs.
Zemes valde pulcējusies 6 sēdēs un izdevusi 9 apkārtrakstus.
Apvienībās bijušas 22 biedru sapulces, 182 valdes sēdes, rīkoti
39 biedru vakari, 8 inf. sapulces, 21 apv. izdevusi 99 apkārt
rakstus/biļetenus 8025 eksemplāros. Ziņas DVM sniegtas 61
gadījumā, latviešu presei rakstīts 252 reizes. 11 apvienībās iekār
toti albumi, 4 — chronikas, 7 — archīvi, 2 apv. sagatavojušas
slīdnītes un 2 ieskaņojušas skaņu lentes par DV darbību. 731
biedrs abonē DVM, 102 Latviju Amerikā. 38 jubilāriem, apv.
biedriem pasniegts DVM gada abonements.
ALAs biedri ir 18 apvienības ar 656 dalībniekiem, BATUN
— 38 DV, 12 apv. atbalsta Nacionālo fondu Zviedrijā, 9 apv.
atbalsta Minsteres ģimnaziju, 3 apv. pārstāvji piedalījušies Švarca
pretkomūnisma semināros, E. Rodzes - Ķīseles referātu noklausī
jušies 5 apv-bu 269 biedri, 11 apv-bās pastāv sadarbība ar citu
apspiesto nāciju grupām. 2 apv. izrādījušas pretkomūnisma fil
mas. 5 apv. dāvinājušas grāmatas amerikāņu bibliotēkām.
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Apvienības piedalījušās demonstrācijās: Apspiesto tautību ne
dēļas parādēs — 5, protestējot pret Pad. Sav. izstādēm — 4, Lo
jālitātes parādē — 1 un Kudirkas izdošanas gadījumā — 1 apv.
17 apv. un 1 kopa rakstījusi protesta un informācijas vēstules
valstsvīriem sakarā ar radio raidījumu samazināšanu, drošības
konferencei sanākot, atbalstot valdības rīcību Vietnamā un pro
testējot pret Baltijas valstu iekļaušanu Pad. Savienībā.
14 apvienībās pastāv 31 kultūrāla rakstura pašdarbības vie
nība ar 594 dalībniekiem. 13 apv-bas piedalās skolu uzturēšanā.
6 apv-bās darbojas bibliotēkas ar 5725 sējumiem. Apvienības
rīkojušas 241 sarīkojumu ar 28.623 apmeklētājiem. Jaunatnes
noz. pārskats liecina, ka DV 218 jaunieši mācās latviešu skolās,
88 beiguši latv. skolas, 199 piedalās jaunatnes vienību darbā, 18
pasūtina jaunatnes žurnālus, 6 apvienībās darbojas vanadzēnu
kopas ar 55 dalībniekiem, 3 apv. darbojas 87 skauti un gaidas.
Apv. jaunatnes darbu atbalstījušas ar 9.022,32 dol.
14 apvienībās darbojas 29 dažādas sporta kopas ar 370 dal.,
no tām 10 šaušanas kopas, 3 mednieku un makšķernieku, 5
volejbola, 2 tenisa, 2 galda tenisa, 1 sporta, 1 golfa, 2 bumbo
šanas, 1 biljarda, 1 futbola un 1 šacha kopa. Visrosīgākās biju
šas mazkalibra ieroču šaušanas kopas — Milvoku, Indianapoles,
Kalamazū, Čikāgas, Grand Rapidu, Demoinas, Detroitas, Fila
delfijas u.c. Milvoku šāvēju vienība Ž. Butkus vadībā daudz gadu
izcīnījusi DV meistara nosaukumu DV globālajās sacensībās (arī
1972. g.) un DV ASV meistara titulu.
Milvoku DV šāvējs Arnolds Krauklis ir DV meistars šaušanā.
Sieviešu volejbolā uzvarēja DV Vašingtonas vienība un basketbolā
Čikāgas apv. pieaugušo un jauniešu vienības, izcīnot savās discip
līnās ASV latviešu meistaru titulus.
Apvienības ar 938,35 dol. atbalstījušas sporta vienības, bet
sportistu pašu līdzekļi izlietoti š. g. 1.447,93 dol. Sporta vienī
bas piedalījušās 87 sacensībās, iegūstot 68 balvas (no 1. līdz
3. vietai).
Izcils notikums, ne tikvien DV mērogā, bet visas Ziemeļameri
kas apjomā 1972. g. bija DV ASV dienas Milvokos, kuŗas ap
meklēja plašas tautiešu aprindas no ASV un Kanadas (arī Eiro
pas). Milvokieši reprezentējās ar 8 labi sagatavotiem sarīkojumiem
un kopīgu dievkalpojumu.
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DV ASV aprūpes, kultūras pasākumu, jaunatnes izglītības un
latviskās pašdarbības līdzekļiem no 1950. līdz 1972. gada 31.
decembrim izdoti: aprūpei 451.245 dol., Pabalsti no organizā
cijas līdzekļiem 154.100 dol. Pavisam DV ASV darbības laikā
605.345 dol. nodoti palīdzībai latviešu sabiedriski kultūrāliem
pasākumiem un jaunatnes vajadzībām.
DV ASV (zemes valdes un apvienību/kopu) līdzekļu stāvoklis
1973. g. 1. janvārī bija: 117.210 dol. organizācijas līdzekļu at
likums, 100.835 dol. aprūpes līdzekļi, kopā 218.045 dol. Ne
kustamo īpašumu izmaksātā daļa bija 63.150 dol., un inventārs,
dalības zīmes u. c. 28.713 dol.; kopējais atlikums 1973. g. 1.
janvārī bija 309.908 dol.
DV ASV sports (1970. — 1972)
Sporta vienības DV ASV darbojās šādās apvienībās:
Bostonos apvienībā pastāv vīriešu un sieviešu volejbola vie
nības, tenisa, galda tenisa, vieglatlētikas, novusa un šaušanas
sekcijas. Sporta vadītājs R.Sisenis. Dalībnieku skaits: 1970. gadā
— 45, 1971. — 40, 1972. — 35. Sacensību skaits: 1970. —
15, 1971. — 15 un 1972. g a d ā — 19. Apvienībā notikušas arī
sacensības šautriņu mešanā, nodarbības bumbošanā, spēlēts arī
golfs. No vieglatlētikas disciplīnām nodevušies šķēpa mešanai,
lodes grūšanai, tāllēkšanai, augstlēkšanai, skriešanai. Apvienības
sportisti piedalījušies arī vietējo ASV sporta vienību sacensībās.
Čikāgas apvienībā darbojas basketbola vienība, šaušanas un
mednieku un makšķernieku kopa. Sporta vienību vadītāji bijuši
vai ir Augusts Vanags, Aivars Bokalders, Kārlis Skrauja, Ivars
Švānfelds, Jānis Gaigals, Nikolajs Liepiņš un Jāzeps Kalvāns.
Dalībnieku skaits sporta vienībās: 1970. gadā — 75, 1971. un
1972. gadā — 64. Sacensību skaits: 1970. gadā — 12, 1971.
— 11, 1972. — 14. Izcilus rezultātus guvusi jaunatnes basket
bola vienība, tā izcīnījusi savā klasē ASV latviešu meistarnosaukumu 1966., 1970., 1971. un 1972. gadā. Pēdējā gadā vienībā
spēlēja J. Ludeks, A. Baumanis, A. Tolks, P. Dumpis, E. Kildišs.
A. Vītols, R. Baumanis, R. Ezeriņš un A. Dumpis.
Pieaugušo basketbola vienība latviešu ASV meistarnosaukumu
izcīnīja 1958. un 1972. gadā. Pēdējā gadā vienībā spēlēja J. Ļu
deks, V. Grasmanis, J. Prūsis, P. Dumpis, A. Tolks, K. Ludeks,
V. Vītols un K. Skrauja.
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Apvienības jaunatnes basketbola vienība guva arī uzvaru par
Kanadas jaunatnes latviešu izlases vienību 1971. gada DV die
nās. Sevišķi izcili DV basketbolisti spēlēja 1973. gadā. Apvie
nības šaušanas vienībā tās pastāvēšanas laikā šāvuši 15 dalīb
nieki, to starpā arī vairākas dāmas.
Demoinas apvienībā darbojās šaušanas kopa. Tās kapteinis
Andris Lubavs. Dalībnieku skaits: 1970. gadā — 9, 1971. un
1972. — 12. Sacensību skaits: 1970. g. — 3, 1971. un 1972.
g. — 2. Vienībā piedalās arī dāmas.
Detroitas apvienībā pastāv šaušanas kopa (vadītājs Eduards
Abermanis). Dalībnieku skaits: 1970. un 1971. gadā — 15 un
1972. gadā — 12. Sacensību skaits: 1970. g. 13, 1971. — 4 un
1972. — 3. Detroitas apvienības šāvēji izcēlušies vairākkārt DV
globālās un ASV sacensībās, it sevišķi jaunatnes klasē.
Filadelfijas apvienībā darbojas šaušanas, bumbošanas un med
nieku un makšķernieku kopas. Šaušanas kopu vada Arnolds
Trucis (agrāk Vilis Ābrams), bumbošanas — Jēkabs Tuvikene
un mednieku un makšķernieku — Pēteris Tūlis.
Dalībnieku skaits: 1970. g. — 39, 1971. un 1972. g. 45. Sa
censību skaits: 1970. g. — 7, 1971. un 1972. g. — 5. Apvienības
šāvēji dažkārt izcēlušies globālās un ASV sacensībās.
Grand Rapidu apvienībā darbojas šaušanas kopa, vadītājs Kār
lis Stūris (agrāk — Ansis Eversons, Maksis Jansons un Arnolds
Balodis). Dalībnieku skaits: 1970. g. — 2, 1971. g. 3 un 1972.
g. — 2 .
Indianapoles apvienībā darbojas šaušanas, volejbola, vieglat
lētikas un basketbola kopa. Šaušanas kopu vada Herberts Strēl
nieks, volejbolu un basketbolu pārzina Kārlis Augenbergs (ag
rāk Modris Lakstiņš, Juris Dzelzītis, Gunārs Graudiņš). Viegl
atlētikas kopu — Gunārs Grīslītis. Dalībnieku skaits: 1970. g.
— 24, 1971. g. — 32, 1972. g. — 29. Sacensību skaits: 1970.
g. — 4, 1971. g. — 2 un 1972. g. — 3. Atzīstamas sekmes
šaušanas sportā parādījuši kopas šāvēji, pirmā vietā minot Strēl
nieku ģimenes sportistus.
Kalamazū apvienībā darbojas šaušanas kopa, vadītājs Leonards
Skrupšķelis (agrāk Žanis Balcers). Dalībnieku skaits: 1970. g. —
15, 1971. g. — 8, 1972. g. — 10. Sacensību skaits: 1970. g. —
3, 1971. g. — 4 un 1972. gadā arī 4. Apvienības šaušanas spor488
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Čikāgas DV apv-bas basketbola vienība 1970. g. izcīnīja ASV latviešu basketbola meistarvienības nosaukumu.
Priekšā no kr : V. Vītols, A. Brende
(kapt.), J. Ludeks. K. Ludeks. Aizmugurē no kr. stāv: P. Dumpis, A.
Rupeika, G. Bočka, A. Tolks J. Rupeika, A. Baumanis, Ē. Kildišs un treneris L. KļaviņŠ.

Izcilākais DV šaušanas sporta meistars Žanis Butkus (Milvoki).
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ta dalībnieki guvuši labas sekmes ASV un Kanadas mērogā. Tiem
lieli nopelni arī šaujamlauka izbūvē Gaŗezerā.
Klīvlendas apvienībā, gan tikai vēl 1970. gadā darbojās šau
šanas kopa. Dalībnieku skaits bija 4 un 1970. gadā rīkotas trīs
sacensības. Kopu vadīja Kārlis Pētersons.
Kolorado apvienībā darbojas šaušanas, makšķerēšanas, bumbo
tāju un biljarda sekcijas. Šaušanas kopu vada Harijs Rollis (ag
rāk Augusts Gulbis), makšķerēšanas — Jānis Richters, bumbo
tāju — Ārijs Akerfelds un biljarda — Ēriks Lindemanis. Dalīb
nieku skaits kopās: 1970. g. — 14, 1971. g. — 33 un 1972. g.
— 32. Sacensības gan notikušas tikai vienu reizi — 1971. gadā.
Linkolnas apvienībā darbojas vienīgi šaušanas kopa. Tās va
dītājs Andrejs Eglīte. Dalībnieku skaits 1970. g. — 5, 1971. g.
— 4 un 1972. g. — 6. Sacensību skaits: 1970. g. — 3, 1971.
g. — 2 un 1972. gadā viena. Izcilas sekmes rādījis Andrejs Eglīte.
Milvoku apvienībā darbojas šaušanas kopa, vadītājs Žanis
Butkus. Kādreiz darbojās arī šacha kopa. Dalībnieku skaits:
1970. g. — 17, 1971. g. — 23 un 1972. g. — 20. Sacensību skaits:
1970. g. — 11, 1971. g. — 7 un 1972. gadā — 5. DV globālā,
ASV un Kanadas (sacensībās ar pēdējiem) sevišķi izcēlušies kopas
sportisti, iegūdami pirmās un tuvākās vietas gan individuāli, gan
vienībām. Izcilākie vienības dalībnieki Žanis Butkus, Arnolds
Krauklis, Alfrēds Grava, Viktors Zālītis, Artūrs Bērziņš, Alfrēds
Tabaks un citi.
Minesotas apvienībā darbojas šaušanas un mednieku un makš
ķernieku kopa. Šāvējus vadīja Voldemārs Kics, medniekus un
makšķerniekus J. Cinis. Dalībnieku skaits: 1970. g. 50, 1971. g.
— 28, bet 1972. g. darbība apstājusies.
Ņujorkas apvienībā darbojas futbola (Eiropas) un šacha vie
nības. Futbolu pārzina Jānis Šķiņķis un šacha — Jānis Lācis.
Dalībnieku skaits: 1970. g. — 30, 1971. g. — 28 un 1972. g.
— 41. Sacensību skaits: 1970. g. 4, 1971. g. — 12 un 1972. g.
— 6. Abas sporta vienības savā darbības laikā sasniegušas izcilas
sekmes.
Ročestras apvienībā darbojas volejbola vienība un makšķerē
šanas un šaušanas kopa. Pirmo vada Ervīns Ritenis (agrāk Ojārs
Vidas), otru — Dainis Bergmanis. Dalībnieku skaits: 1970. g.
8, 1971. g. — 9, 1972. g. — 25. Sacensību skaits: 1970. g. 1,
1971. g. — 6 un 1972. g. — 9.
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Vašingtonas DV apvienībā darbojas volejbola, tenisa, galda
tenisa kopas. Volejbola vienības vada — sieviešu Ilze Pāža un
vīriešu Jānis Tērauds. Vienību priekšniece — Edīte Tālmane.
Tenisu pārstāv Ilmārs Krasts un galda tenisa sekcijas vadītājs ir
Mintauts Burvis. Dalībnieku skaits: 1970. gadā 29, 1971. g. —
40 un 1972. g. — 20. Sacensību skaits: 1971. gadā 11 un 1972.
gadā — 7. Izcila ir apvienības sieviešu basketbola vienība Sigul
da, kas vairākkārt izcīnījusi ASV latviešu meistarnosaukumu.
Ziemeļkalifornijas apvienībā darbojas vieglatlētikas kopa, tās
vadītājs Vilis Pastenieks. Dalībnieku skaits: 1970. g. 40, 1971.
g. — 25 un 1972. gadā — 49. Sacensību skaits: 1970. g. — 6,
1971. g. — 7. un 1972. gadā — 11.
Pie pārējām apvienībām sporta nodarbības nepastāv. Jāpiezī
mē, ka DV ASV daudzi sportisti, kā individuāli, tā vienību
sastāvā, piedalās ar izcilām sekmēm arī ASV vietējo organizāciju
sacensībās. Tā, piem., šaušanas sportā jāpiemin Milvoku, Indianapoles un Filadelfijas kopu dalībnieki.
Kopš 1970. gada notiek arī draudzības sacensības ar Kanadas
šaušanas sporta dalībniekiem. ASV vienību reprezentējuši DV
šāvēji no Detroitas, Demoinas, Čikāgas, Indianapoles, Kalamazū,
Milvoku, Linkolnas, Ročestras un Filadelfijas kopām. Sacensībās
izcīnītas arī daudzas ceļojošas un personīgas balvas, kuŗas atsau
cīgi dāvājuši latviešu sabiedrības pārstāvji vai organizācijas, arī
paši DV.
Saprotams, ka DV ASV sports attīstījies tikai tajās apvienībās,
kuŗās ir attiecīgi vadītāji. Sporta nodarbībās lielumties piedalās
gados jauni cilvēki, kas ar šīm nodarbībām ir atraduši ceļu uz
DV organizāciju.
Daugavas Vanagu sabiedriski-kultūrālā rosme ASV
(1950 — 1973)
Jau apvienību tapšanas sākumā vairums sevi sabiedrībai pie
teica ar intensīvu sabiedriski-kultūrālu rosību. Piem., Ņujorkas
apvienība jau pašā sākumā organizēja vīru kori, kas komponista
Bruno Skultes vadībā drīz kļuva par labāko dziedātāju vienību
šajā kontinentā. Bostonas apvienība nodibināja teātri, Milvoku —
vīru kori un teātri. Neatpalika arī citas.
Lai noskaidrotu DV ASV viedokli tikpat šai virzienā, kā arī
citos aktuālos jautājumos, toreizējais DV ASV priekšnieks A.
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Līdacis bija aicinājis 1952. g. 31. augustā Čikāgā vidienes valstu
DV apvienību pārstāvjus apspriesties. Šai apspriedē pēc Milvoku
pārstāvja V. Aparjoda referāta par sabiedriski-kultūrālo darbību
izveidojās šādi atzinumi:
1) atbalstāms tautas reliģiskās audzināšanas darbs;
2) organizējama kultūras pašdarbība vienībās teātŗa trupu,
dažādu mūzikas ansambļu, literāru kopu un referātu veidā, gan
arī pasākumos ar laika kavēkļa nozīmi;
3) veicināma apvienību pasākumu sadarbība;
4) atbalstāmas sestdienas un svētdienas skolas;
5) organizējama latviešu jaunatne ar pamatievirzi uz latviešu
gara kultūru;
6) visas sabiedriski-kultūrālās darbības pamatā liekama griba
uzturēt latviešu kultūras radīšanas kontinuitāti.
Šie atzinumi, gan pieņemti viena novada pārstāvju sanāksmē,
bet publicēti DV Biļetenā, visai pilnīgi raksturo turpmāko DV
kultūras polītiku.
Ne tikai interese par dažādām kultūras nozarēm, bet arī vēlē
šanās biedrus iesaistīt aktīvā darbībā un. tā radīt viņu starpā
tuvākas attieksmes, lika apvienībām pirmajos darbības gados gal
veno vērību veltīt pašdarbības vienību organizēšanai un sarīko
jumiem. Kaut cik noteikti dati par šīm vienībām mums ir, sākot
ar 1956. gadu. Šai gadā darbojušās 26 pašdarbības vienības: 6
vīru dziedātāju vienības, 4 teātŗa kopas, 5 tautas deju kopas, 7
sporta kopas (ieskaitītas šaušanas sporta kopas), 3 šacha kopas,
1 filatelistu sekcija. Dalībnieku skaits — apmēram 300.
Pēc pieciem gadiem, 1961. gadā jau ir 38 pašdarbības vienī
bas ar 630 dalībniekiem: 4 vīru dzied. vienības ar 88 dziedātā
jiem, 2 sieviešu dziedātāju vienības ar 25 dalībn., 7 teātŗa kopas
ar 106 dalībn., 2 tautas deju kopas, 14 sporta, 3 šacha. 1 filate
listu. Ar šo gadu pirmoreiz DV kultūras darbības pārskatos pa
rādās sieviešu dziedātāju vienības (Milvokos un Kalamazū). Tai
pašā laikā vīru dziedātāju vienību skaits mazinājies par 2.
Desmit gadu vēlāk, 1971. gadā ir jau 47 pašdarbības vienības
ar apm. 750 dalībniekiem: 4 vīru dziedātāju vienības ar 68 dalīb
niekiem, 5 sieviešu dziedātāju vienības ar 47 dalībn., 7 teātŗa
kopas ar 115 dalībn., 3 tautas deju kopas ar 122 dejotājiem,
15 sporta kopas ar 329 sportistiem, 2 jaukti koŗi ar 66 dziedā493

tajiem, 2 šacha kopas, 3 mednieku un makšķernieku kopas, viena
tēlotājas mākslas kopa ar 16 dalībniekiem, 2 koncertu apvienības.
Gadu vēlāk — 1972. gadā pavisam 49 pašdarbības kopas ar
apm. 850 dalībniekiem: 3 vīru koŗi ar 60 dziedātājiem, 6 sie
viešu dziesmu ansambļi ar 61 dzied., 2 jaukti koŗi ar 57 dzie
dātājiem, 9 teātŗa kopas ar 122 dalībn., 2 tautas deju kopas ar
93 dejotājiem, 16 sporta kopas ar 293 sportistiem, 2 šacha kopas
ar 20 dalībn., 3 mednieku un makšķernieku kopas, 1 tēlotājas
mākslas kopa un 1 koncertu apvienība.
Ir dažas raksturīgas pārmaiņas: laika tecējumā kāpinājies to
pašdarbību kopu skaits, kuŗas kalpo fiziskās kultūras kopšanai
un atpūtai — sporta (ieskaitot šaušanas sp.) un mednieku un
makšķernieku kopas. Samazinājies vīru koŗu un dubultkvartetu
un dziedātāju skaits: 1956. gadā 6 ar apm. 150 dziedātājiem,
1972. gadā vairs tikai 3 ar 60 dzied. Piezīmējams, ka vīru koŗu
un dziedātāju samazināšanās sākās 1961. gadā, t. i. tad, kad no
dibinājās pirmās vanadžu dziedāšanas vienības, kuŗas 1961. g.
bija 2, bet 1972. gadā 6 ar 61 dziedātāju. Jaukti koŗi (Minesotā
un Kolorado) DV pievienojās vēlu (1971. g.), tādēļ par pārmai
ņām tajos nevaram neko spriest.
Kopš 1956. gada stipri samazinājies tautas deju kopu skaits.
To dalībnieki gandrīz vai tikai jaunieši un bērni; bieži vien arī
vadītāji jauni gados. Kad 1950-to gadu otrā pusē sākās paaudžu
„plaisas” daudzināšana tiklab amerikāņu kā latviešu jaunatnes
vadītājos, sākās arī tendence jauniešu pašdarbības kopām atda
līties no „veco” organizācijām, gan bieži paliekot arī turpmāk
atsaucīgām, ja aicināja piedalīties DV sarīkojumos (piem. DV
dienās).
Pašdarbības kopu atbalstam agri (1956. g.) nodibinājās vīru
koŗu nošu krātuve Milvoku apvienībā (pārzinis R. Prūsis) un
lugu krātuve Bostonas apvienībā (pār. V. Lamberga). Pēdējās
pamatā bija lugas, kas bija iegūtas, pērkot namu no „veclatviešu”
biedrības. Nošu krātuvē uzkrājās lielāks vairums jaunu, neiespiestu
vai arī nevienā krājumā neievietotu dziesmu. Lai šīs dziesmas
būtu pieejamas visiem vīru koŗiem, delegātu sapulce 1957. gadā
nolēma izdot vīru koŗu dziesmu krājumu. „Vīru balsis” iznāca
1958. gadā ar 15 autoru 45 dziesmām. Kad pēc tam turpināja
ienākt jaunas vīru dziesmas, 1963. gadā izdeva Vīru balsu 2.
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krājumu ar 13 autoru 47 dziesmām, bet 1970. gadā — trešo
Vīru balsu krājumu ar 22 autoru 63 dziesmām. Galvenais dzies
mu savācējs un technisko darbu vadītājs visiem trim krājumiem
bija V. Aparjods; pirmo divu krājumu redaktors komponists Val
demārs Ozoliņš, pēdējā — Valdemārs Ozoliņš un Voldemārs
Aparjods.
Kad sāka organizēties sieviešu dziedātāju ansambļi, problēma
bija tā pati, kas sākumā vīru koŗiem: nebija dziesmu, vai arī tās
cirkulēja kļūdainos norakstos. Stāvoklis bija vēl grūtāks tādēļ,
ka neatkarīgās Latvijas gados nebija iznācis neviens sieviešu
koŗu dziesmu krājums. Lai atvieglinātu un kvalitātīvi celtu sie
viešu ansambļu darbu, DV ASV delegātu sapulce nolēma 1967.
gadā izdot kopā ar Latviešu koŗu apvienību Savienotajās Valstīs
sieviešu koŗu dziesmu krājumu. „123 dziesmas sieviešu koŗiem”
iznāca 1970. gadā. Krājuma redaktori Valentīns Bērzkalns un
Arnolds Kalnājs. Sevišķi aktīvi krājuma tapšanā bija Čikāgas
vanadžu dubultkvarteta priekšniece A. Āruma un diriģents T.
Ozoliņš. Tikpat vīru kā sieviešu koŗa krājumu izdevēji sedza
visus iespiešanas izdevumus, bet par pārdotiem eksemplāriem ie
ņemtās summas izmaksāja autoru honorāros, tādā veidā dodot
komponistiem kaut niecīgu materiālu atlīdzību. Nav šaubu, ka,
izdodot šos krājumus, ne tikvien atvieglināja koŗu darbu, bet
arī rosināja jaunradi. No šiem krājumiem konstatējam, ka trim
dā mūžībā aizgājušo komponistu vietā radušies jauni, bieži ar
visai atšķirīgu mūzikālo valodu.
Jaunrades ierosmei mēģināts arī cits ceļš. Sakarā ar DV orga
nizācijas 20 gadu atcerei rīkotām DV dienām pasūtinātas divas
kantātes vīru korim ar simfonisko orķestri: Jānim Kalniņam
Gaŗā nakts ar V. Tomas tekstu un Bruno Skultem Lielā junda ar
A. Eglīša un nezināma autora tekstu. Abas kantātes atskaņoja
DV dienās, bet J. Kalniņa Gaŗo nakti vēlāk labā priekšnesumā
ieskaņoja skaņu platē Kaibalas firma ALAs uzdevumā.
Pašdarbību kopu darbā iesaistās galvenokārt tādi, kam ir
kaut cik lielāka interese kādā novadā. Šī organizācijas biedru
izlase bieži vien saistās ciešāk savā starpā arī personiskā sadzīvē.
Bet koŗu, teātŗa, tautas deju kopu un sporta kopu darbinieki ir
minoritāte, salīdzinot ar kopīgo biedru skaitu. Lielākā daļa
satiekas, dažkārt arī satuvinās visbiežāk tikai dažādos organi
zācijas saietos, sapulcēs, vai vēl vairāk — sarīkojumos. Sarīko495

jumi jau ir arī tas forums, kuŗos pašdarbības kopas demonstrē
sava darba rezultātus, tos nodod sabiedrības kritikai. Ja to ne
būtu, dažas labas pašdarbības kopas darbība jo drīz apsiktu.
Aktos, referātos, koncertos, teātŗa izrādēs un citos sarīkojumos
uztur dzīvu kontaktu ar mūsu kultūras dzīves norisēm, nereti
dodot arī itin prāvus līdzekļus organizācijas darbam. Tādēļ še
mazs ieskats DV ASV sarīkojumu pārskatos.

Akti

Referāti

Koncerti

Teātra izr.

Balle, deju v.

Citi

Apmekl. kopsk.

1957
1961
1971
1972

Kopskaits

Gads

Pirmais noteiktākais pārskats ir par sarīkojumiem 1957. gada.

165
187
242
241

30
34
35
36

29
27
29
27

17
21
21
23

19
21
19
19

42
34
38
47

18
50
65
89

20670
22720
25080
28620

No pārskatiem vērojam, ka no 1957. — 1972. gadam visai
maz mainījies sarīkojumu apmeklētāju kopskaits: mazākais 1957.
gadā, lielākais 1972. gadā Pēdējā lielo kopskaitu dod labi ap
meklētās Daugavas Vanagu dienas Milvokos. Caurmērā ir ap 23.000 apmeklētāju gadā. Mainījies sarīkojumu skaits, gan ne
mainoties kultūrāli nozīmīgo sarīkojumu (aktu, referātu, kon
certu, teātŗa izrāžu) skaitam, bet pieaugot to sarīkojumu skai
tam, kas ietverti „citos sarīkojumos”, tie ir: izstādes, skates,
izbraukumi, biedru vakari, eglīšu vakari bērniem un sekcijām,
sacīkstes, saistītas ar „viesīgu sadzīvi”. Protams jākonstatē, ka
apmeklētāju caurmērs katrā sarīkojumā samazinājies, galveno
kārt referātos un koncertos, mazākā mērā arī teātŗa izrādēs.
Jo sevišķi pieminami DV kopīgie sarīkojumi — Daugavas
Vanagu dienas. Sekmēt pašdarbības kopu darbību, dot jaunu
ierosmi vīru koŗiem, reizē arī stiprinot tuvākas attieksmes orga
nizācijas vienību un biedru starpā bija galvenie motīvi, sākot
rīkot DV dienas. Savienotās Valstīs DV dienu rīkošanas tradi
ciju sāka Čikāgas apvienība, sava priekšsēža Augusta Vanaga
rosināta, 1956. gadā. Visu DV dienu norisē ir brīdis kaŗavīru
cilts godināšanai un uzticības apliecinājumam Latvijai — junda.
Pārējā svētku programma mainās atkarībā no rīkotāju ieskatiem,
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apstākļiem un arī no laiku tecējumā notikušām pārmaiņām paš
darbību kopu darbībā. Parasti svētku centrā divi vai trīs lielāki
sarīkojumi, kuŗiem pievienojas daži mazāki — sporta sacīkstes,
izstādes, referāti un, protams, balles.
Mazliet palūkosimies notikušo DV dienu programmās. 1956.
gadā Čikagā: junda, Milvoku DV teātŗa izrāde (E. Vulfa Svētki
Skangalē, rež. M. Valtere-Einberga) un apvienotā vīru koŗa
koncerts komponista Bruno Skultes vadībā. Svētku laikā Čikāgā
notika arī Amerikas Latviešu Jaunatnes Apvienības kongress.
1957. gadā Bostonā: gleznu un daiļamatniecības izstāde, Bos
tonas DV teātŗa izrādē Vildes Laimes Pūķis rež. V. Streipa iestu
dējumā.
1958. gadā Kalamazū: apvienotā vīru koŗa koncerts, virsdi
riģenti Kārlis Lietiņš un Valdemārs Ozoliņš; jauno mākslinieku
koncerts, gleznu un daiļamatniecības skate.
1959. gadā Milvokos: Vald. Ozoliņa jaundarbu koncerts (dzied.
E. Reinvalde); Milvoku DV teātŗa izrādē Pūt, vējiņi, rež. M.
Valteres - Einbergas iestudējumā, apvienotā vīru koŗa kon
certs virsdiriģentu B. Skultes un K. Lietiņa vadībā; apvienoto
tautas deju kopu uzvedums Lijas Pētersones vadībā, ko jau
varam dēvēt par lieluzvedumu; gleznu un daiļamatniecības skate,
sporta sacīkstes. DV dienu laikā notika pirmais vanadžu salido
jums.
1960. gadā Klīvlendā: vīru koŗu koncerts komponistu Jāņa Cī
ruļa un Bruno Skultes vadībā; Klīvlendas DV teātŗa izrādē M.
Zīverta Rūda, režisora A. Rubeņa iestudēta. Pēc jundas sekoja īss
Toronto vīru ansambļa Kalvja koncerts, gleznu, daiļamatniecības
un grāmatu skate, sporta sacīkstes.
1961. gadā Demoinā (Aiovā) vidējo rietumu DV dienas: vīru
koŗu koncerts virsdiriģentu E. Kupča un V. Aparjoda vadībā;
Minesotas DV teātŗa izrādē R. Blaumaņa Trīnes grēki.
Daugavas Vanagu dienas Ņujorkā 1962. gadā. Programmā
gleznu izstāde, B. Skultes simfoniskā poēma-mistērija Daugava
apvienoto Ņujorkas koŗu priekšnesumā komponista vadībā; rakst
nieku rīts, apvienoto vīru koŗu koncerts, sporta sacīkstes, vanadžu
salidojums, referāts par tēlotājas mākslas problēmām.
1964. gadā Indianapolē: junda ar plašu koncerta program
mu, piedaloties baritonam Dr. J. Kļaviņam, Indianapoles Sin
fonietais dir. Viktora Ziedoņa vadībā un apvienotajam Čikāgas
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1962. gada DV dienas ASV notika Ņujorkā. Svinīgās jundas koncertu noklausās vidū, pirmā rindā no kr.: A.
Puķīte, sūtnis Dr. A. Spekke, Kanadas DV pr-ks R. Epneris ar dzīvesbiedri, Alfr. Bērziņš ar dzīvesbiedri,
V. Hāznere, ģen. J. Lavenieks.
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DV dienas Milvokos 1972. g. Simfoniskais orķestris dir. E. Brusubārdas vadībā. Kreisā pusē solo dzied P.
Lielzuika un Milvoku vanadžu sekstets. Aizmugurē kopkoris.

un Kalamazū vanadžu ansamblim diriģentu J. Zuikas un T.
Ozoliņa vadībā. Piezīmējams, ka šī pirmā reize, kad DV dienu
programmā vanadžu ansambļu dziesmas. Apvienoto vīru koŗu
koncerts virsdiriģenta K. Lietiņa vadībā; Minesotas DV teātŗa
izrāde M. Zīverta Kā zaglis naktī rež. A. Valdmaņa iestudējumā;
sporta sacīkstes. Atsevišķu daļu vīru koŗu koncertā aizpildīja
Čikāgas vīru koris Daugavieši dir. E. Kupča vadībā.
1966. gadā Čikāgā globālās DV dienas, veltītas DV organizā
cijas 20 g. darbības atcerei. Atklāšanas aktā apvienoto vanadžu
ansambļu koncerts diriģ. T. Ozoliņa un J. Zuikas vadībā. Kon
certā atskaņoja jaunā komponista Imanta Ramiņa īskantāti Va
naga piedzimšana, pašam komponistam spēlējot vijoles solo. A.
Brigaderes Lolitas brīnumputna izrāde Milvoku DV teātŗa iestu
dējumā, M. Valteres-Einbergas režijā ar Maijas Gruzītes darinā
tām dekorācijām. Junda ar sekojošo koncertu notika Čikāgas
operas telpās, piedaloties apvienotam vīru korim un simfonis
kam orķestrim virsdiriģentu Jāņa Kalniņa un Bruno Skultes va
dībā. Abi virsdiriģenti koncertam bija komponējuši jaunas kan
tātes vīru koŗiem ar simfonisko orķestri: J. Kalniņš — Gaŗā
nakts (V. Tomas teksts) un B. Skulte — Lielā junda (Andreja
Eglīša un nezināma autora teksts). Bez tam programmā atsevišķs
sarīkojums jaunatnei, gleznu un daiļamatniecības skate, rakst
nieku pēcpusdiena, tautas deju uzvedums.
1972. gadā Milvokos programmā lielākas pārmaiņas. Laikam
ejot, vīru dziedātāju skaits samazinājies, bet audzis sieviešu
ansambļu skaits; DV pievienojušies arī daži jauktie koŗi. Tas
lika galvenā koncerta programmu veidot tā, lai arī sieviešu un
jauktiem koŗiem tajā būtu sava vieta. Samērā izdevīgie apstākļi
laba simfoniska orķestra angažēšanai mudināja koncertā uzņemt
dažus simfoniskos darbus un J. Norviļa kantāti Kā Daugava
vaida. Virsdiriģenti šoreiz no dažādām paaudzēm: komponists
Jānis Kalniņš, Arnolds Kalnājs, Jānis Barušs, Teodors Ozoliņš
un Ernests Brusubārdis. Nevienās DV dienās nepiedalījās tik
daudz jaunatnes kā šais: ap 300 dejotāju tautas deju lieluzvedumā
(vadīja Lija Pētersone), tāpat daudz jauniešu arī Milvoku DV
teātŗa Aspazijas Sidraba šķidrauta izrādē (režisore Mīllija Val
tere-Einberga). Bez šiem programmā vēl „kanaku vakars”, glez
nu un daiļamatniecības izstāde, E. Rodzes-Ķīseles referāts. DV
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dienu laikā visām luterāņu un katoļu draudzei bija kopīgs diev
kalpojums. Notika arī vanadžu salidojums.
Bez vispārējām (zemes mērogā) DV dienām notikušas arī vai
rākas lokāla rakstura, piem. 1967. g. tās rīkotas Priedainē DV
Ņudžersijas apvienības un 1969. g. Sanfrancisko DV apvienības
Ziemeļkalifornijā izkārtojumā. Arī šīs vietējās DV dienas pul
cēja plašu dalībnieku skaitu un savā programmā bija vispusīgas.
Lai netraucētu, bet gan balstītu lielos Ziemeļamerikas centrā
los sarīkojumus, kā dziesmu svētkus, Latvijas valsts 50 gadu
svētkus un DV otrās globālās dienas, DV dienu rīkošana ASV
izpalika 1963., 1965., 1968. un 1970. gadā, bet 1971. gadā
DV ASV saime ļoti plašā mērogā piedalījās otrās globālās dienās
Toronto.
Attiecē pret to pasākumu atbalstīšanu, kas radušies citu orga
nizāciju iniciātīvā, DV ASV valde vadījusies ar ieskatiem, ka
1) atbalstāmi tādi pasākumi, kuŗi varētu būt īpaši palīdzīgi „jau
nas maiņas” sagatavošanai un vispār latviešu jaunatnes iesaistī
šanai latvietībā; 2) pabalsti nebūtu saskaldāmi niecīgās summās:
ja kaut ko atbalstīt, tad tā, lai ar šo atbalstu varētu kaut ko
sākt, reizē arī pamudinot citas organizācijas. No otrā atzinuma
gan nācies šad un tad atkāpties. Ar labu cerību tādēļ financējām
Ceļinieka apgāda izdotā jaunatnes žurnāla Mēs pirmo numuru
Atbalsts bija svētīgs; Mēs iznāca ilgāku laiku un bija iecienīts
latviešu ģimenēs, kuŗās bija bērni vecākos padsmitos, Tāpat de
vām līdzekļus latviešu valodas kopšanai veltītā žurnāla Rājums
1. n-ra izdošanai. Atbalstīti arī citi Ceļinieka periodiskie izde
vumi, galvenokārt Mazputniņš.
Dažos gadījumos palīdzēts apgādiem izplatīt grāmatas ar ap
vienību tīkla palīdzību, sevišķi angļu valodā izdotās: Raiņa
Joseph and his Brothers, A. Šildes, Alfr. Bērziņa, P. Aigara,
B. Jēgera Trimdas izdevumu bibliografija, Rex Baltica u. c. —
arī Latvian Country and People.
Ņujorkas publiskā bibliotēkā ir mikrofilmēts viss DVM. Mi
nesotas universitātes Imigrācijas studiju centra imigrācijas archīvā
sākta izveidot arī latviešu nodaļa, — turp nosūtīti daži žurnālu
komplekti, vēstures grāmatas u. c. Tur abonē arī DVM.
Pirmajos gados arī latviskās izglītības iestādījumu atbalstīšana
bija apvienību ziņā — sestdienu un svētdienu skolas bija jau
noorganizētas vai nu pie draudzēm un latviešu biedrībām, vai
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DV dienas Sanfrancisko 1969. gadā no 3. — 5. jūlijam. Uzņēmumā šo dienu dalībnieki. Pirmā rindā no kreisās: DV
apvienības Ziemeļkalifornijā goda priekšsēdis T. Sīlis, LKOK Vilis Ozols, DV apvienības
Ziemeļkalifornijā prs.
E. Blumbergs, DV apvienības Demoinā vanadžu priekšn. V. Žubura, DV ASV vanadžu priekšn. V. Freija, bij. D
V ASV priekšsēdis A. Vanags, DV apvienības Dienvidkalifornijā vanadžu priekšn. V. Leimane, DV apvienības
Ziemejkalifornijā vanadžu priekšn. M. Stabule, valdes loc. L. Rrastiņa, DV apvienības Linkolnā priekšs. R.
Matulis un DV Britu Kolumbijas nodaļas priekšsēdis V. Kajaks.

arī tās uzturēja kollektīvi atsevišķās kolonijas draudzēs un orga
nizācijās. DV apvienības organizēta tikai viena skola — Bafalo.
Katra apvienība skolu uzturēšanai deva savu ārtavu pēc savām
iespējām. Stāvoklis mainījās, kad radās mācības iestādes vidējās
un augstākās izglītības iegūšanai. Cerot it sevišķi, ka šais skolās
izaugs nākošie latviešu sabiedriskā darba vadītāji, DV ASV
valde iestājās par šo iestāžu atbalstu gan ar līdzekļiem, gan arī
propagandējot to apmeklēšanu un atbalstīšanu.
Jo agri DV ASV valde domāja par to, kā sagādāt līdzekļus
Minsteres latviešu ģimnazijas eksistences nodrošināšanai. Piec
desmitos gados šis mūsu atbalsts bija, tā teikt, no reizes uz reizi
— pēc ikreizējas iespējas. Ieskatot šādas līdzekļu sagādes nenoteik
tību un nedrošību, 60-to gadu sākumā valde izšķīrās garantēt
šīs skolas atbalstam katru gadu noteiktu summu, aicinot arī citas
organizācijas darīt to pašu. Pēc tam esam devuši ik gadu sāku
mā $500, vēlāk $1000, pēdējos gados arī vairāk. Piešķirtas arī
vairākas stipendijas. Bet Minsteres ģimnazijas apmeklēšana ASV
dzīvojošiem izmaksā tik dārgi, ka nevarēja un nevar cerēt, ka
to apmeklēs kaut cik nozīmīgā skaitā, tādēļ, kad Gaŗezerā sāka
veidoties vasaras vidusskola, DV izšķīrās tai dot tikpat materiālo,
kā arī morālo atbalstu. Līdz šim Gaŗezerā akcijās zemes valde
un apvienības ieguldījušas $19.500. Bez tam lielas summas izdo
tas audzēkņu stipendijām. DV ļoti uzmanīgi sekojuši darbam
Gaŗezera vidusskolā un tikpat valdes sēdēs kā delegātu sapulcēs
nav vairījušies izteikt savus ieskatus, dažkārt arī kritiku.
Kad 1969. gadā delegātu sapulcē Kalamazū Dr. V. Muižnieks
informēja, ka iespējams noorganizēt Rietummičigenas universitātē
latviešu valodas kursus, bet to uzsākšanai nepieciešama $3000
garantija, delegātu sapulce to vienprātīgi deva. Arī turpmāk
tikpat zemes valde kā arī vairākas apvienības šos kursus atbalstī
jušas, galvenokārt piešķiŗot stipendijas jauniešiem, kas bijuši
aktīvi vietējās kolonijās. Tā kā šo kursu apmeklēšanu ieskaita
arī „kreditos”, studentu skaits ik gadu audzis, 1973. gadā sasnie
dzot apm. 100.
Tikpat vienprātīgi DV ASV delegāti 1973. gadā atbalstīja
vasaras vidusskolas dibināšanu Sav. Valstu austrumu daļā —
Kvēkertaunā, piešķiŗot pirmo atbalstu $500, kā arī dāvājot
skolai Latvijas karogu.
Sekmīga darba nodrošināšanai skolās ļoti liela nozīme mācību
grāmatām. Svešniecības gados par mācību grāmatu izdošanu gā503

dāja kultūras fonds. Vairākas no mācību grāmatām bija neatka
rīgā Latvijā iznākušo pārspiedumi, tādēļ laika tecējumā un ap
stākļu maiņā novecojušās. Lai izdotu jaunas, bija nepieciešams
liels līdzekļu ieguldījums, kādu ALAi nebija. DV ASV valde
tādēļ ierosināja 1971. gada kongresā, lai visas lielās organizācijas
resp. organizāciju un draudžu apvienības dod līdzekļus katra
vienas mācību grāmatas izdošanai, apsolot to darīt arī no savas
puses. Savādi, ka šis ierosinājums presē noklusēts. Arī no ALAs
izglītības daļas un apgāda nekāds priekšlikums nenāca. Tikai
1972. gada vasarā ALAs apgāda vadītājs lūdza atbalstīt mācības
grāmatu izdošanu. Tad valde izšķīrās dot šim nolūkam $3000
bezprocentu aizdevumu, arī šoreiz cerot, ka radīsies sekotāji.
Šī cerība attaisnojās: līdz 1974. gada sākumam ALA bija saņē
musi apm. $21.000 bezprocentu aizdevumu, bez tam itin prāvu
summu ziedojumos (Milvoku apvienība vien $500) un tā mācību
grāmatas iznāk, kad vien manuskripti ir gatavi.
Domājot par bērniem, kam vāja latviešu valoda, valde atbal
stīja prof. Jāzepa Leļa jaunās latviešu valodas mācības grāmatas
(„programmas”) un tai pieskaņotu kartīšu (zīmējusi Ilze Rūķe)
izdošanu.
Lai darbs izglītības iestādījumos „ietu laikam līdz”, ir nepie
ciešams, lai jaunākie pētījumi un atzinumi nepaliktu pētītāju
un domātāju atvilktnēs. Komerciāli to izdošana neatmaksājas,
tādēļ bija jāmeklē cits veids. DV ASV ieskats bija, ka tādu atra
dis Latviešu fonds, tādēļ 1972. gada delegātu sapulce nolēma
to atbalstīt, reizē tanī ieguldot $1000.
Sevišķi jāatzīmē ģen. M. Peniķa Latvijas atbrīvošanas cīņu
vēstures (2 sējumos) pārspieduma izdošana (1962. gadā). Izde
vēja DV ASV valde, bet īstenā izdošanas darbu veicēja — Lin
kolnas apvienība priekšsēža V. Zobena vadībā.
Jo vērā liekama loma apvienību kultūras sarīkojumu — kon
certu, izstāžu, referātu, teātŗa izrāžu rīkošanā ir DV mākslas
aģentūrai, sevišķi 60-tajos gados, kad to vadīja K. Ķuzulis. Viņa
iniciātīvā arī Daugavas Vanagiem izveidojusies laba sadarbība
ar Amerikas latviešu teātŗa Vašingtonas kopu (vad. O. Uršteins).
Atsevišķi vēl būtu piemināms Artūra Ozoliņa stipendiju fonds.
Tā dibināšanas iecere radās pēc Ozoliņa koncerta DV dienu laikā
Ņujorkā ar vēlēšanos dot nepieciešamo mūzikālo izglītību apdā
vinātajam pianistam, lai pavērtu viņam ceļu plašākā mūzikas
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Milvoku DV apv-bas teātŗa jaunatnes ansambļa 1955. g. A. Brigaderes lugas Princese Gundega un karalis Brusubārda
uzveduma skats.

pasaulē. Fonds darbību sāka 1963. gada sākumā un darbojās
līdz 1967. gada aprīlim. Fonda valdes priekšsēde bija operdzie
dātāja H. Lūse, sekretārs A. Līdacis un kasiere M. Pētersone.
Fonda dalībnieku sastāvs veidojās no atsevišķām personām, g.k.
DV organizācijas biedriem, kas ar brīvprātīgām ikmēneša iemak
sām fonda darbības četros gados spēja stipendiātam sagādāt pāri
par $2000, kas bija labs atbalsts Ozoliņa studiju laikā Toronto,
Parīzē un Ņujorkā. Ozoliņam beidzot studijas, fonds savu darbību
izbeidza. No organizācijas kases tas neprasīja nekādus līdzekļus.
Fonda dalībnieku skaits svārstījās starp 30 un 40, un tas darbojās
vienīgi DV ASV valdes protektorātā. Fonda valde palīdzēja
Artūram Ozoliņam izkārtot arī dažus koncertus ASV. H. Lūse,
A. Līdacis un M. Pētersone dažkārt arī personiski sniedza palī
dzību stipendiātam dažādu vajadzību un problēmu risināšanā.
Fonda valde, tāpat visa DV ASV saime, var būt lepna un prie-

Verena Freija
DV ASV vanadžu priekšniece no 1959. — 1970. gadam Verena Freija dz.
15. 8. 1902. g. 1963. gadā apbalvota ar DV nozīmi zeltā.
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cīga, ka spēja zināmā mērā pavērt jaunajam pianistam ceļu uz
starptautiski nozīmīgām skatuvēm. Ozoliņš ir daudz spēlējis arī
latviešu sabiedrībai, piem., dziesmu svētkos Kanadā (Toronto
un Vankuverā) u. c. gadījumos un ar savu mūzikas sniegumu
vienmēr sagādājis lielu gandarījumu viņa atbalstītājiem studiju
laikā.
DV ASV vanadzes
(1950. — 1970.)
Tūkstoš deviņi simti piecdesmitais ir Daugavas Vanagu orga
nizācijas darbības sākšanās gads Amerikas Savienotajās Valstīs.
Tai pašā gadā jaundibinātajās apvienībās sāka darboties arī
dāmu komitejas, jo bez sieviešu palīdzīgajām rokām grūti iedo
māties visu aprūpes un saimniecisko darbu veikšanu. Pirmās ap
vienības nodibinājās Ņujorkā, Vašingtonā D.C., Bostonā, Fila
delfijā un Baltimorā, un dāmu komiteju locekles bija vanagu
sievas, māsas, mātes un dažas citas tautietes. Pirmās locekles
ar savu nacionālo stāju, darbību un sirdsdedzi aizrāva sev līdz
daudzas, un tā atbalstītāju skaits izaudzis vairākos simtos.
Pirmo dāmu komiteju sastāvs nebija liels: trīs līdz piecas lo
cekles. Tās nodibinājās: Ņujorkā — priekšniece Ellija Druva,
Vašingtonā D.C. — E. Sirkenhefera. Baltimorā — H. Rolle,
Bostonā — O. Tisiņa, Filadelfijā — L. Makteniece.
Darba bija daudz. Iebraukušajiem tautiešiem palīdzība bija
vajadzīga ne tikvien materiālajā, bet arī morālajā ziņā. Rīkoja
sanāksmes un satikšanos. Viss bija saistīts ar izdevumiem, tādēļ
vajadzēja rūpēties par līdzekļu sagādi. Tā dāmu komiteju locek
lēm bija pietiekami daudz rūpju, jo visur viņu palīdzība bija
vajadzīga un svētīga.
1951. gadā nodibinājās septiņas jaunas apvienības: Grand Ra
pidos, Čikāgā, Ziemeļrietumos (Longvjū), Milvokos, Klīvlendā,
Linkolnā un Detroitā; un 1952. gadā — Ziemeļkalifornijā,
Kalamazū, Ročestrā, Minesotā un Indianapolē. Taču ne jau visās
jaundibinātajās apvienībās tūliņ izveidojās dāmu komitejas. Da
žas tautietes, vairumā gan DV apvienību biedru sievas, iestājās
kā biedres - veicinātājas un, valdes aicinātas, palīdzēja sarīko
jumos.
1952. gadā dāmu komitejas sāka strādāt vairāk organizēti un
patstāvīgi. Izvēlēja priekšnieces un valdes: Čikāgas apvienībā —
priekšniece A. Indāne, Milvoku — A. Breice, Klīvlendas — M.
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Sile, Linkolnas — H. Maļinovska, Detroitas — A. Zariņa, Kala
mazū — M. Kļaviņa, Minesotas — M. Dauka un Z. Tūtere.
Līdz 1955. gadam dāmu komitejas strādāja bez sevišķiem
darbības noteikumiem, vadoties tikai ar vēlēšanos palīdzēt un
atbalstīt apvienības mērķus. Tomēr ar katru gadu komiteju dar
bam radās arvien vairāk piekritēju un 1955. gadā bija jau 162
locekles. Darbībai vēršoties plašumā, radās prasība pēc darbības
noteikumiem. Neapmierināja arī dāmu komitejas nosaukums,
tādēļ ierosināja pāriet uz vanadžu kopas un vanadzes nosaukumu.
Paraugam izvēloties Anglijas vanadžu darbības noteikumu pro
jektu un piemērojot to ASV apstākļiem, Ņujorkas vanadzes 1955.
g. 17. aprīļa sanāksmē pieņēma jauno darbības noteikumu pro
jektu un nosūtīja to DV ASV valdei apstiprināšanai. To apstipri
nāja kā pagaidu projektu, atļaujot izveidot vanadžu kopas. Notei
kumos paredzēts, ka vanadžu kopai var būt priekšniece un 4—5
valdes locekles, pašu vanadžu ievēlētas; jāraksta protokoli; var
rīkot savas sanāksmes un sarīkojumus. Vanadžu kopas priekš
niece drīkst piedalīties apvienības valdes sēdēs ar tiesībām balsot.
Pēc tam vanadžu skaits turpināja ievērojami augt. 1960. gadā
jau bija 19 vanadžu kopas ar 300 vanadzēm. No 1955. g. —
1960. g. vanadzes parādīja savu interesi un gribu darboties.
Tomēr viņu darbs bija tikai savas kopas/apvienības robežās.
Kādreiz tuvākās kaimiņienes satikās, bet trūka plašāka darbības
salīdzinājuma, izvērtējuma.
DV ASV valde, redzot vanadžu intensīvo darbu un labos pa
nākumus, nolēma zemes valdē iecelt vanadžu referenti, kas uztu
rētu sakarus ar vanadžu kopām, kā arī palīdzētu risināt radušās
problēmas. 1959. g. jūnijā DV ASV valde par vanadžu referenti
apstiprināja Ņujorkas vanadžu kopas priekšnieci Verēnu Freiju.
Lai radītu iespēju referentei iepazīties ar vanadžu kopu priekšnie
cēm, kā arī kopu priekšniecēm savstarpēji satikties, nolēma rīkot
vanadžu salidojumus. Pirmais bija 1959. g. 3. un 4. jūlijā Mil
vokos. Salidojumi turpmāk notika ik gadu DV ASV apvienību
delegātu sanāksmju laikā, dažreiz vēl izmantojot DV dienu sarī
kojumus ar tā novada vanadžu piedalīšanos. Salidojumus atzīst
un atbalsta visas vanadzes. Tajos viņas visvairāk izjūt, ka ir
pilntiesīgas organizācijas locekles, cik ļoti der kopu darbības
salīdzinājumi un it sevišķi pārrunas, kas ierosina jaunam darbam
un aktīvitātei.
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Vanadžu salidojumi no 1959. g. — 1969. g.:
1) Milvokos 1959. g. 5. sept. piedalījās 18 vanadzes
2) Klīvlendā 1960. g. 4. sept. — piedalījās 34,
3) Indianapolē 1961. g. 15. apr. — piedalījās 7,
4) Čikāgā 1962. g. 7. apr. — piedalījās 19,
5) Ņujorkā 1972. g. 1./2. sept. — piedalījās 26,
6) Bostonā 1963. g. 20./21. apr. — 22,
7) Indianapolē 1963. g. 7. sept. — 49,
8) Vašingtonā, D.C. 1965. g. 3./4. apr. — 23,
9) Grand Rapidos 1966. g. 16./17. apr. — 23,
10) Ročestrā 1966. g. 475. jūnijā— 28,
11) Čikāgā 1966. g. 4. sept. piedalījās 108 vanadzes un DV
CV vanadžu noz. vad. M. Ķeņģe,
12) Ročestrā 1967. g. 29./30. apr. piedalījās 32 vanadzes,
13) Milvokos 1968. g. 27./28. apr. — 60,
14) Kalamazū 1969. g. 12./13. apr. — 32,
15) Sanfrancisko, Ziemeļkalifornijā 1969. g. 4. jūlijā — 21.
Salidojumos nodibinājās draudzīgas attieksmes ar vanadzēm
Kanadā. Ilga Breikša, vanadžu priekšniece Kanadā, jau 1962.
gadā atsaucās uz aicinājumu un piedalījās salidojumā Ņujorkā.
Tāpat arī ASV vanadžu priekšniece izmantoja pretaicinājumu,
piedaloties vanadžu salidojumā Kanadā. Atzinums, ka šāda tik
šanās rada jaunu pieredzi kā darba vadītājām, tā darītājām.
Iespēju robežās piedalījās arī vanadžu kopu pārstāves. Šīs kopīgās
darbības apspriedes ierosināja salidojumu protokolu un kopu
darbības pārskatu apmaiņu ne tikai ar Kanadas vanadzēm pr-ces
M. Jonānes vadībā, bet arī ar Austrālijas un pēdējos gados Vā
cijas vanadžu priekšniecēm.
Pēc DV CV 1960. gada 5. DV Mēnešrakstā izstrādātajām
vadlīnijām vanadžu darbībai vanadžu nozares vadītāju attiecīgajā
zemē ievēl vanadzes. Šīs vadlīnijas pieņemtas arī DV ASV apvie
nību delegātu sanāksmē 1961. g. Tai pašā gadā notika pirmās
vanadžu priekšnieces ASV vēlēšanas, ievēlot šai amatā referenti
Verenu Freiju. Līdz 1965. gadam vēlēšanas bija reizi gadā, bet,
pārstrādājot darbības noteikumus, DV ASV vanadžu priekšnie
ces vēlēšanas piemēroja DV ASV valdes vēlēšanu instrukcijām
un ievēlēšanas laiku noteica uz 2 gadiem. Ar referentes, vēlāk
vanadžu priekšnieces, posteņa radīšanu vairojās arī pienākumi
kopu priekšniecēm. No tām prasīja sanāksmju protokolus, kases
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pārskatus, darbības ziņojumus, vanadžu sarakstus un daudz citu
ziņu. Gadiem ejot, mainījās sarīkojumu skaits un veids. Taču
intensīvais darbs neatbaidīja, gluži otrādi: vanadžu skaits kopās
ik gadu aug, dibinās arī jaunas kopas. 1959. gadā nodibinājās
kopa Demoinā, 1961. g. — Ņudžersijā, 1963. g. — Dienvidkali
fornijā, 1965. g. — Kolorado un 1969. g. — Bafalo.
No pirmajām darbiniecēm, kuŗas lika pamatus tik plašai vana
džu darbībai, vanadžu sarakstos vēl ir no 1950. gada: Ņujorkas
kopā — A. Skulte, A. Līdace, T. Sproģe; Bostonas kopā — A.
Antiņa, E. Kalme, E. Auģe, L. Bērziņa, I. Bezdelīga, I. Treima
ne; Filadelfijas kopā — A. Mangulsone, A. Judovica, I. Jansone
un A. Ābrama; Baltimoras kopā — V. Detlava, M. Krutāne, M.
Blūma. No 1951. gada: Čikāgas kopā — M. Antena, L. Ozoliņa.
A. Pelše; Milvoku kopā — L. Penike, E. Andersone, M. Valtere,
Z. Vilciņa; Vašingtonā D.C. — I. Stūrāne; Ziemeļrietumu — O.
Bērziņa, R. Lauze, E. Simsone. No 1952. gada: Detroitas kopā
— A. Bērziņa, V. Līgotne, R. Lielkāje, I. Lūkina-Stremke, E.
Mazjāne, A. Zariņa; Minesotas kopā — Z. Bulāte, V. Cepur
niece, E. Ezerkalna, E. Falka, O. Inde, A. Jēgera, E. Kiperte un
G. Peniķe; Ročestras kopā — Z. Karlsone, O. Kāpostiņa, M. Pa
vasare.
ASV vanadžu skaitā ir arī vanadzes, kuŗas DV organizācija
iestājušās Vācijā, bet sākušas darboties vēlākos gados: 1947. g.
M. Kalniņa (Ņujorkas kopā); 1948. g. — Z. Cimziete (Vašing
tonā D.C), L. Ozoliņa (Vašingtonā, D.C.), N. Wilder (Milvoku) J.
Salta (Milvoku), D. Grīviņa (Gr. Rapidos); 1949. g. — M. Baltiņa
(Čikāgas), M. Enyeart (Ziemeļrietumu), M. Kalna (Milvoku), A.
Kristjansone (Milvoku); 1950. g. — I. Cine (Minesotas), R. Plos
tiņa (Ziemeļrietumu); 1951. g. — I. Varslavāne (Minesotas).
Vanadžu darbības noteikumos par vienu no svarīgākiem uz
devumiem norādīta aprūpe. Organizācijas dibināšanas laikā un
arī pirmajos darbības gados aprūpes darbs saistījās ar līdzekļu
sagādi tieši Eiropā palikušajiem slimiem un invalidiem. Te va
nadzes, vēl bez noteikta vadmotīva, nāca palīgā ar sarīkojumiem
un loterijām. Neskaitīja atsevišķus ieņēmumus un panākumus,
bet var droši teikt, ka lielākā daļa no iespējamā pabalsta bija
vanadžu čaklo roku darbs. Gadiem ejot, arī ASV dzīvojošie orga
nizācijas locekļi un tautieši prasīja vairāk uzmanības, un vana
džu pienākumiem pievienojās slimnieku apmeklēšana slimnīcās,
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sanatorijās, mājās. Tikai maza piemēra dēļ: vanadžu kopu dar
bības pārskatā 1965. gadā minēti ap 120 slimo organizācijas
biedru apmeklējumi, iepriecinot ar zieda, grāmatas vai kādu
citu uzmanības velti.
Nav paredzama šī skaita samazināšanās; vanadžu rūpīgās ro
kas būs vienmēr gatavas palīdzībai un uzmanībai. Svarīgu aprū
pes vajadzību izprašanu pierādījusi vanadžu kopa Bostonā —
sākot ar 1962. g., maksājot ik gadu dzīvības apdrošināšanu in
validam J. Rimšam, $64.40 apmērā. Šādi atsevišķas aprūpes lī
dzekļi iekrāti galvenokārt no mazām izlozēm, kafijas un uzkoža
mo galdu ienākumiem sarīkojumos u.t.t.
Vanadzes aprūpes pienākumiem pievienojušas arī cita veida
uzmanības parādīšanu. Nebūs daudz organizācijas biedru lau
lību, kuŗās vanadzes nebūtu apsveikušas ar ziedu vai rakstu.
Biedru bērni atcerēti iesvētes dienā. Jubilāri un jau cienījamu
vecumu sasniegušie vanagi apmeklēti un sveikti. Vanadzes arī
nekavē parādīt līdzjūtību tuvinieku nāves gadījumos, pavadot
aktīvu darbinieku ar goda sardzi. Katra vanadžu kopa savas vie
nības robežās nav aizmirsusi organizācijas dibinātājus — kaŗa
vīrus. Pieminamās dienās viņus apsveic ar atceres brīžiem, pie
spraustu ziedu vai rakstveida sveicienu.
Jaunajiem kaŗavīriem ik gadu Ziemas svētkos sūtīti sveicieni—
sainīši ar pašceptām piparkūkām un citiem gardumiem. Kā vien
reizēju uzmanību vairāki kaŗavīri ārpus ASV robežām 1968.
gadā, Latvijas 50 gadu dibināšanas atcerē, saņēma Daugavas
Vanagu Mēnešraksta gada izdevumu, šo sūtījumu izdevumus
sedzot no vanadžu kopu kases.
Pēdējos gados, ievērojot lielo svētību, ko dod jauniešu sapul
cēšanās, dažādi kursi un satikšanās, vanadzes pievieno savu ma
teriālo atbalstu Divreizdivi apmeklētājiem. Daudz vanadžu strādā
par skolotājām latviešu skolās, ievadot jauno paaudzi latviešu va
lodas un tradiciju zināšanās. Bērnu svētki, piedalīšanās draudžu
skolu sarīkojumos ar novietnēm, kostīmu vai masku balles, vai
arī tikai dažas svētdienas pēcpusdienas stundas veltītas bērnu prie
kam prasa ik gadu vairāk vanadžu darbības izdomas.
Aprūpes lauks ASV vanadzēm ir plašs un dažos vārdos nav
notēlojams. Labākā liecība par tā derīgumu ir neskaitāmie patei
cības apliecinājumi, kas saņemti no visdažādākajām pusēm.
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Vanadžu darbības noteikumos paredzēts, ka tās izkārto saim
nieciskos jautājumus organizācijas sarīkojumos un izdaiļo orga
nizācijas mītni. Darbs, laiks un līdzekļi, ko vanadzes ziedojušas
šiem saprotamajiem un it kā vieglajiem noteikumiem, nav mazi.
Pieredze rādījusi: jo lielāka interese šai darbā ielikta, jo lielāki
bijuši panākumi un kases ieņēmumi. Apvienību nami nav tikai
apvienības vanagu rūpju augļi. Lieli vai mazi — Bostonā, Milvo
kos, Ņujorkā vai Demoinā — visi ir saņēmuši arī vanadžu roku
darbu. To varētu tēlot gaŗās lappusēs, bet savelkot īsumā, jāsaka,
ka bez vanadžu pūlēm, rūpēm un darba, sākot no pārdotās kafijas
tases līdz lielās loterijas ienākumiem (kas ienesa pāri par $2000)
dažas apvienības kasei būtu grūti galus savilkt. Lielumties kopām
ir pašām sava kase, kuŗas apgrozījumi un ietaupījumi padoti ap
vienības revīzijas komisijai.
Vairākas vanadžu kopas ir arī gādājušas par apvienības repre
zentācijas simbolu, pagatavojušas un dāvājušas Latvijas valsts
karogus. Jau 1952. gadā Filadelfijas kopa, 1957. g. — Klīvlen
das, 1963. g. — Grand Rapidu, 1965. g. —Ziemeļkalifornijas,
1969. g. — Detroitas kopa dāvināja ASV karogu. No Latvijas
līdzatvesto karogu saņēmusi glabāšanā Minesotas kopa.
Lai parādītu savas garīgās intereses, vanadzes rīko arī patstā
vīgus sarīkojumus. Tie ir literāri vakari ar mūsu izcilo rakstnieku
un dzejnieku dzīves un darbu iepazīstināšanu, dažādi priekšlasī
jumi, vēstures un ceļojumu apraksti, tautas dziesmu skandējumi,
veselības, kosmētikas un modes skates. Jauno talantu vakari —
mūzika, dzeja, glezniecība, keramika un skulptūra — vanadžu
organizēti, rāda jauniešiem ceļu sabiedriskam darbam un sabied
rības atsaucībai.
Latvijas 50 gadu dibināšanas atcerei veltītie sarīkojumi pauda
dziļu nacionālu siltumu. Latviešu kaŗavīra 50. gadam par godu
vanadzes pušķoja baznīcu altāŗus un kaŗavīru kapu kopiņas, un
šo laiku jaunos kaŗotājus atcerējās ar svētku sveicieniem un gar
dumu sainīšiem.
Visi šie darbi prasa nepārtrauktu interesi, daudz laika, kā arī
izdevumus. Lai neapgrūtinātu apvienības kasi, vanadzes rīko pa
pildu sarīkojumus, piem., mazas loterijas, Ziemsvētku tirdziņus
u. c. Nevērojot lielo darbu, ko prasa šādu pasākumu sagatavoša
na, vanadzes ir apmierinātas, jo ienākumi ir labi. Minētie sarīko
jumi ir lokāla rakstura, apvienības un vanadžu kopas robežās.
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Bet arī ASV DV valde saņēmusi speciāla fonda papildināšanai
$2352 — ieņēmumu no lielās loterijas, ko vanadzes ierosināja
un izkārtoja no krasta līdz krastam. No šīs summas ņemti $800,
ar ko bija dota iespēja ierosināt sieviešu koŗu dziesmu sakopo
šanu un izdošanu. Ar īpašu ziedojumu, loterijas ienākumu $1000
apmērā, ASV vanadzes atbalstīja zemes valdes darbu un jauniešu
aprūpi DV organizācijas 25 gadu darbības atceres svētkos 1971.
gadā Toronto, Kanadā.
Vanadzes, ne tikai pildot darbības noteikumus, bet kā īstas
patriotes, no sirds atbalsta iespēju robežās Latvijas brīvības un
valsts neatkarības atjaunošanas prasības. Piedalās Apspiesto tautu
nedēļā un Lojālitātes parādē krāšņos tautas tērpos un, rodoties
izdevībai, iepazīstina amerikāņus un cittautiešus ar apstākļiem
okupētajā Latvijā un mūsu verdzinātās tautas daļas likteni. Ar
gaumīgi iekārtotām novietnēm piedalās starptautiskās izstādēs,
pat pasaules ēdienu dienās iepazīstina ar mūsu tautiskiem ēdie
niem un cepumiem. Starptautiskajā skatē Svētki apkārt zemes
lodei (Holiday around the world) pušķoja eglīti latviskām rotām
un greznojumiem.
Ievērojamu patriotisku darbu rāda Ņudžersijas kopas pārstāves,
piedaloties delegācijā pie pilsētas galvas un iekārtojot 18. novem
brī Latvijas karoga izkāršanu pie pilsētas valdes ēkas, kā arī
galvenās ielas pārdēvēšanu par ,,Latvian Boulevard” šai dienai
par godu.
Nevar nepieminēt lielās vēstuļu akcijas, kuŗās dažas vanadzes
pierādīja savu nacionālo izpratni, nosūtot 200—500 vēstuļu.
Šāda veida Latvijas daudzināšanas darbs saved kopā arī ar
cittautu sieviešu organizāciju loceklēm. Starptautiskās izstādēs
piedalās dažādas tautības, arī mūsu tuvākās kaimiņienes igaunie
tes un lietuvietes, un tur ir vieta salīdzinājumiem, novērtējumiem
un arī jaunām idejām. ASV vanadžu priekšniece V. Freija jau
no 1960. gada darbojas Baltijas sieviešu padomē Ņujorkā. Šis
ir darbs, kas nav skaļi dzirdams, bet ir svarīgs, jo katrā iespējamā
vietā un izdevībā attiecīgajai iestādei un personai atgādināts par
Baltijas tautu postu.
Šie ir tikai daži piemēri no patriotiskā darba, ko īsta vanadze
veic. Arī ikdienas dzīvē tā ir gatava cīņai par savu tautu un
tautību. Šī apziņa dod un dos spēku pašai nepazust sveštautību
jūklī. Nacionāli noskaņota vanadze meklē un atrod, un no visas
sirds grib atrasto nodot nākošai paaudzei.
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Vanadžu dziedāšanas vienības
Vanadžu, dziesmu mīļotāju, ierosmē nodibinājās dziedāšanas
ansambļi vairākās kopās, ar bagātu sniegumu kuplinot apvienību
un kopu sarīkojumus, dievkalpojumus, kā arī rīkojot koncertus
kaimiņu apvienībās. Kaut mazas vienības, tās piedalās dziesmu
svētkos. Dziedāšanas ansambļi, seksteti un dubultkvarteti pastāv
Čikāgas, Demoinas, Kalamazū un Milvoku kopās. Dažus gadus,
1962. — 1964. g., tāds pastāvēja arī Grand Rapidu kopā, bet
tā kā piedalījās pārāk mazs vanadžu skaits, tas pārveidojās par
atsevišķu vienību — jauktu kori.
Čikāgas dubultkvartets dibināts 1962. g. 18. oktobrī ar 10
dziedātājām, gan tikai 2 vanadzēm. Tomēr visas dalībnieces diri
ģenta Teodora Ozoliņa vadībā ar lielu pienākuma izjūtu un dzie
dāšanas prieku, kārtīgi apmeklējot mēģinājumus, pirmo uzstāša
nos jau sagatavoja apvienības rīkotajam Ziemsvētku vakaram,
tā sniedzot vērtīgāko dāvanu. Turpinot cītīgi mācīties, dubult
kvartets dziedājis 1963. gadā 3 apvienības sarīkojumos un 3 ār
pus Čikāgas, 1964. g. 7 apv. un citos vietējos sarīkojumos, 2
ārpus Čikāgas, 1965. g. latviešu baznīcā un 2 ārpus Čikāgas,
1966. g. 3 apv. sarīkojumos un DV dienu vanadžu, koncertā,
1977. g. 3 vietējos koncertos, vanadžu kopas sarīkojumā, 5 gadu
pastāvēšanā un 18. novembŗa aktā; 3 koncerti ārpus Čikāgas: ko
pā ar Grand Rapidu un Kalamazū vienībām; Demoinā un Milvo
kos — kopā ar Grand Rapidu un Kalamazū vienībām. 1968. g.
4 apvienības un draudzes sarīkojumos un Klīvlendas dziesmu sv.
1969. g. 2 vietējie koncerti. Viens — tautas dziesmu, veltīts diri
ģenta T. Ozoliņa 50. gadmijai un godināšanai; 3 ārpus Čikāgas
(viens — dziesmu dienās Gaŗezerā).
Septiņos pastāvēšanas gados vienība dziedājusi Čikāgā 23 kon
certos un piedalījusies divos dziesmu svētkos (dažas dziedātājas
arī Portlendas un Sanfrancisko dz. sv.). Vienība apbalvota ar
DV ASV valdes goda rakstu un Klīvlendas dziesmu svētkos ar
3. godalgu kā rosīgākā maza vienība. Vienības diriģents ir Teo
dors Ozoliņš, dibinātāja un vadītāja — Adele Āruma.
Demoinas dubultkvartets dibināts 1962. gadā ar 9 dziedātājām,
visas vanadzes. Diriģente Zelma Drande, dibinātāja Velta Žubure.
Mēģinājumi notiek noteikti reizi nedēļā, un vietējos dievkalpoju
mus un citus dažādus sarīkojumus kuplina caurmērā desmitreiz
gadā. Dubultkvartets piedalījies 1963. un 1968. gadā Klīvlendas
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dziesmu svētkos; 1965. g. — dziesmu svētkos Kanadā; 1966.
gadā Čikāgā, DV dienu kopkoncertā un pastāvēšanas laikā 6 kon
certos ārpus Demoinas.
Kalamazū dziedāšanas ansamblis dibināts 1961. gada 26. feb
ruārī ar 18 dziedātājām. Diriģents Jānis Zuika. 1965. gadā dalīb
nieču skaits samazinājās uz 10. Savā pastāvēšanas laikā ansamb
lis piedalījies apmēram 40 vietējos apvienības un citu biedrību
sarīkojumos un draudžu dievkalpojumos, kā arī apm. 10 kon
certos ārpus Kalamazū: Čikāgā, Grand Rapidos, Lansingā, Mež
vidos un Milvokos; DV dienās Indianapolē; DV dienās Čikāgā
1966. g. vanadžu kopkorī; dziesmu svētkos 1968. g. Klīvlendā
un 1969. g. dziesmu dienās Gaŗezerā. Čaklā vienība apbalvota
ar DV ASV goda rakstu.
Milvoku kvartets (sekstets no 1965. g.) skaitās vecākā vienība
— dibināta 1960. g. 9. aprīlī. Mūzikālā vadība diriģenta Volde
māra Aparjoda rokās, vadītāja un kārtotāja — Milija ValtereEinberga. Vienība piedalījusies 51 sarīkojumā Milvokos, kā arī
rīkojusi 5 koncertus ārpus Milvokiem, no tiem vienu amerikāņu
baznīcā. 1963. un 1968. g. vienība piedalījās Klīvlendas dziesmu
svētkos; 1966. g. DV dienās Čikāgā vanadžu kopkorī un 1969.
g. dziesmu dienās Gaŗezerā. Daudz dziesmu dzied klavieŗu pa
vadījumā. Kopš 1965. g. šo pienākumu pilda jaunās paaudzes
pārstāve Ildze Slempere.
Nav iespējams notēlot šo vanadžu sniegumu un ziedojumu, bet
katrs sapratīs, ka vajaga būt lielai latviešu dziesmu un mūzikas
mīļotājai, lai atdotu tik daudz sava laika un atpūtas apvienību
sarīkojumu un draudžu dievkalpojumu kuplināšanai. Ar vanadžu
dziedāšanas vienību palīdzību latviešu dziesma tautai nezudīs.
Ne tikai dziedāšanas priekam un tautiskām dejām, nopietniem
sarīkojumiem un jautrām sanāksmēm, rokdarbu vakarēšanām un
latvisko paražu atgādināšanai vanadzes ziedo savu laiku, zināša
nas un spējas, — interesentes radušas arī iespēju nodoties pavi
sam īpatam sporta veidam — šaušanas sportam. Priecāties par
sevišķi labiem panākumiem var Māra Strēlniece no Indianapoles
kopas, ierindojoties uzvarētājās DV globālās šaušanas sacīkstēs.
Cītīgi trenējas un jau ievērību zemes mērogā guvušas: Ruta Krū
miņa — Demoinas kopā; Ausma Ābrama — Filadelfijas; Māra
Ābrama — Filadelfijas; Silvija Gogule — Indianapoles; Karola
Švānfelde — Čikāgas. Jaunatnes klasē: Ilze Lenša — Detroitas
515

kopā. Vērtējot vanadžu darbu un lielo ziedošanos, ar atzinību
nav skopojušās ne apvienības, ne zemes, ne arī centrālā valde.
Ar ASV valdes goda rakstiem apbalvota turpat puse vanadžu.
Atzinības rakstus kā organizācijas pateicību saņēmušas ne tikai
kopu priekšnieces, bet arī daudzas vanadzes. Par nenogurstošu
darbību arī ārpus kopas robežām, atbalstot organizācijas mērķus
un uzdevumus, DV centrālā valde apbalvojusi ar DV nozīmi
zeltā: 1963. gadā — Verenu Freiju, DV ASV vanadžu priekš
nieci, Antoniju Mangulsoni no Filadelfijas vanadžu kopas, An
toniju Skulti no Ņujorkas vanadžu kopas. 1964. gadā Milliju Val
teri - Einbergu no Milvoku vanadžu kopas. 1965. gadā — Ebbu

Anna Tīdemane,
DV ASV vanadžu priekšniece.
Dzimusi 1918. gada 5. novembrī Bērzgales pagastā, Latvijā. Pašos skaistajos
jaunības gados devās bēgļu gaitās uz Vāciju, jo cerēja, ka vīrs, kuŗš bija
iesaukts Latviešu leģionā, arī nokļūs Vācijā. Bēgļu nometnēs Vācijā aktīvi
piedalījās latviešu sabiedriskajā dzīvē. Čikāgā, ASV, ieceļoja 1950. gada
5. jūnijā. 1962. g. pārcēlās uz dzīvi Detroitā, Mičigenā un 1963. g. iestājās
DV apvienībā Detroitā. Aktīvi piedalās latviešu sabiedriskā darbā: dzied
korī, darbojas DV tautisko uzvedumu ansamblī. Darbojusies 3 gadus vana
džu valdē un četri ar pus gadu par vanadžu kopas priekšnieci. 1970. gadā
ievēlēta par DV ASV vanadžu priekšnieci.
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Šķobi no Bostonas vanadžu kopas. 1968. gadā — Elzu Klaustiņu
no Milvoku vanadžu kopas. 1969. gadā — Zelmu Bulati no Mi
nesotas vanadžu kopas, Liju Pētersoni no Milvoku vanadžu kopas
un Veltu Žuburi no Demoinas vanadžu kopas.
ASV vanadzes no Kalamazū kopas bija pirmās, kas atzina, ka
vienveida tērps vairāk vienotu vanadžu saimi un jau 1957. gadā,
kopas 5 gadu atcerē, bija tērpušās baltā blūzē un melnos svārkos.
Pārējās kopas pamazām pievienojās viņu paraugam, tomēr ap
sveŗot, ka Kanadas vanadžu tērps parocīgāks, un tā arī citu zemju
vanadzes to izvēlējās, ASV vanadzes savā 14. salidojumā 1969.
gadā nobalsoja par tērpa maiņu un pievienojās visu zemju izvēlei.
Bet ne jau tērps vieno vanadzes un veido viņu darbību, bet gan
dziļi sirdī ieslēgtā tēvzemes mīlestība un pienākuma apziņa. Mazā
organizācijas nozīme, piesprausta pie tērpa, atgādina ik dienu
vanadzes uzdevumu trimdā.
Skaista ir Milvoku kopas vanadžu devīze: „Pazīsti mūs pēc
mūsu darbiem”. Vanadžu lielais darbs tā arī novērtējams.
DV ASV vanadžu darbības kopsavilkums no
1970. g. 1. aprīļa — 1972. g. 31. decembrim
1970. gada 25. un 26. aprīlī notika 20. delegātu sapulce un
16. vanadžu salidojums DV apvienības Detroitā izkārtojumā.
Tajā kā delegātes piedalījās arī tālās rietumkrasta kopu priekš
nieces no Dienvidu- un Ziemeļkalifornijas.
DV ASV vanadžu priekšniece Verena Freija 16. vanadžu sali
dojumā paziņoja, ka viņa pēc 10 nostrādātiem gadiem vairs ne
kandidēs DV ASV vanadžu priekšnieces amatam.
Ņujorkas vanadžu kopas izkārtotajās DV ASV vanadžu priekš
nieces vēlēšanās par DV ASV vanadžu priekšnieci no kandidātēm
ievēlēja Detroitas vanadžu kopas priekšnieci Annu Tīdemani.
1970. g. 1. jūlijā Anna Tīdemane pārņēma DV ASV vanadžu
vadību. Uzsākot savu darbu, DV ASV vanadžu priekšniece ap
meklēja vairākas vanadžu kopas un aicināja vanadzes vēl ciešāk
ieslēgties organizācijas mērķu veicināšanā un vēl apzinīgāk pildīt
vanadžu pienākumus. 1970. gadā ASV vanadžu saimei pievienojās
73 vanadzes. Mūžībā aizsauktas 7, dzīves vietas maiņas dēļ iz
skaitītas 25 vanadzes. Darbības gads bija rosīgs.
1971. gadā vanadžu saimei pievienojās 72 vanadzes. Mūžībā
aizsauktas 9, izstājušās 10 vanadzes.
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24. un 25. aprīlī DV apvienības Čikāgā izkārtojumā kopā ar
21. delegātu sapulci notika 17. vanadžu salidojums, kuŗā pārstā
vētas 18 vanadžu kopas ar 26 delegātēm. Salidojumā piedalījās
67 vanadzes. Darbības gads bija ļoti rosīgs.
1972. gadā vanadžu saimei pievienojušās 62 vanadzes, miru
šas 9 un izstājušās 25 vanadzes. 22. un 23. aprīlī kopā ar 22.
delegātu sapulci notika 18. vanadžu salidojums DV apvienības
Ņudžersijā izkārtojumā, pārstāvot 17 vanadžu kopas ar 20 dele
gātēm. Salidojumā piedalījās 40 vanadžu.
1972. gadā izkārtota loterija DV ASV vanadžu mērogā. Va
nadžu kopas bija ļoti atsaucīgas, loterijai ziedojot 53 laimestus
un pārdodot 3000 ložu par 50 c. gabalā. Liela daļa laimestu bija
latviskie izstrādājumi. Loterijas tīrais atlikums iemaksāts DV ASV
valdes īpašā fondā — latviešu jaunatnes latviskās izglītības at
balstam.
Izkārtotas DV ASV vanadžu priekšnieces vēlēšanas. Atkārtoti
uz diviem gadiem ievēlēja Annu Tīdemani. Izkārtotas DV vanadžu
priekšnieces vēlēšanas ar kandidāti Mariju Ķeņģi. No ASV 844
balss tiesīgām vanadzēm vēlēšanās piedalījās 541 vanadze.
1972. gadā pēc DV ASV priekšnieces ierosinājuma DV ASV
valde apstiprināja jaunieti Anitu Utināni par DV ASV vanadžu
referenti. A. Utināne ASV vanadžu priekšnieces uzdevumā daudz
reiz aizstājusi DV ASV vanadžu priekšnieci.
Ārpus vanadžu tiešā darba vanadzes aktīvi piedalās pārējā
latviešu sabiedrībā. Strādā par skolotājām, dzied koŗos, darbojas
teātŗa kopās, vada tautas deju un rotaļu kopas un strādā dažādu
organizāciju dāmu komitejās.
Vanadzes ir mākslinieces — gleznotājas, solistes-dziedātājas,
rakstnieces un dzejnieces. Sešām vanadžu kopām ir savi dziedā
šanas ansambļi: Čikāgas, Demoinas, Kalamazū, Indianapoles, Mil
voku un Ziemeļkalifornijas.
1973. gada 1. janvārī ASV bija 912 vanadzes. Darbojās 22
vanadžu kopas. Vislielākā vanadžu kopa bija Minesotas ar 80
vanadzēm un vismazākā Mainotas kopa ar 4 vanadzēm.
Aprūpes laukā vanadzes palīdz savākt līdzekļus vietējai aprūpei.
Palīdz grūtumā nonākušiem veciem tēviem un māmuļām. Apmek
lē slimos un nespējīgos tautiešus. Sūta sainīšus latviešu izcelsmes
kaŗavīriem ASV bruņotos spēkos. Mātes dienā sveic ar ziediem
vecās māmuļas. Rīko sarīkojumus veciem tēviem un māmuļām,
518

519

DV ASV 18. vanadžu salidojuma dalībnieces 1972. g. Ņudžersijā.
Sēž pirmā rindā trešā no kreisās — DV
ASV vanadžu referente Anita Utināne. Otrā rindā piektā no kr. Ņudžersijas vanadžu kopas priekšn. Teofilija Jaun
zeme, DV ASV vanadžu priekšn. Anna Tīdemane, DV Kanadā vanadžu priekšn. Monika Jonāne, DV ASV bij.
vanadžu priekšn. Verena Freija, Kanadas vanadžu valdes sekretāre Tamāra Gailīte un DV CV jaunatnes nozares
referente Baiba Šmita-Kalēja.

to iepriecināšanai gādā par jauniešu priekšnesumiem. Vanadzes
rīko vakarēšanas un literāras pēcpusdienas. Latvijas valsts svētku
dienās, Kurzemes cietokšņa atceres dienā, Latvijas sēru dienā 14.
jūnijā un daudzos citos gadījumos vanadzes daiļo baznīcu altāŗus
ziediem.
Vanadzes daudz strādā ar mūsu jaunatni. Rīko bērnu svētkus,
nometnes, Ziemsvētku eglīšu vakarus, Lieldienu rītus, bērnu kar
nevālus un citas nodarbības. Materiāli atbalsta vietējās latviešu
skolas, Minsteres ģimnaziju, Gaŗezera vidusskolu, Dizreizdivi no
metni, skautus, gaidas un citus jaunatnes pasākumus.
Vanadzes izkārto DV apvienību sarīkojumos saimniecisko pusi,
ieliekot ļoti daudz pūļu, ideju un izdomas. Rūpējas par priekšne
sumiem, izlozēm un mantu sagādi tām. Ar sirds mīlestību katra
apzinīga vanadze veic savus pienākumus katru dienu. Arī visi
mazie un bieži neievērotie darbiņi prasa, lai tos padarītu, un
vanadžu čaklās rokas tos paveic.
12 vanadžu kopām ir savi līdzekļi. Tos vanadžu kopas iegūst,
rīkojot Ziemsvētku tirdziņus, mantu loterijas, modes skates, lieto
tu drānu pārdošanu, masku balles, novadu vakarus un citus sa
rīkojumus. Darbības gados visas vanadžu kopas ir centīgi strādā
jušas savu kopu iespēju robežās.
1974. gada 1. janvārī DV ASV saimē bija 934 vanadzes. Va
nadžu sagrupējums pēc vecuma (no 886 vanadzēm) ir šāds:
Līdz 19 g. v. — 19 vanadzes, no 20 — 29 g. — 59, no 30 —
39 g. — 95, no 40 — 49 g. — 154, no 50 — 59 g. — 230, no
60 — 69 g. —229, 70 g. un vecākas — 100. 48 vanadzēm sa
rakstos nav minēti dzimšanas gadi.
Lielākā vanadžu kopa ir Minesotā ar 87 dalībniecēm, otrā
vietā ir Ņujorkas ar 79, Milvoku ar 77 un Dienvidkalifornijas ar
76 vanadzēm. Mazākās vanadžu kopas ir Mainotā ar četrām un
Baltimorā ar 6 vanadzēm.
Ar DV zelta nozīmi apbalvotas: 1970. gadā — Elvīra Brūna
(Grand Rapidos), Leontīne Raestas (Minesotā), Anna Skara (Ņu
jorkā), Edīte Tālmane (Vašingtonā, DC), Zenta Vilciņa (Milvo
kos). 1971. gadā — J e t e Groskopfa (Ņujorkā), Anna Tīdemane
(Detroitā), Mārīte Stabule (Z-Kalifornijā), Lūcija Peniķe (Milvokos), Nadežda Krēsliņa (Ročestrā). 1972. gadā — Lilija Kluce
(Bostonā), Alma Januma (Denverā), Marta Priedulāja (Čikagā).
1973. gadā — Elfrīda Smith (Čikāgā), Velta Līgotne (Detroitā),
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Vilma Leimane (D-Kalifornijā), Kristīne Šmita (Milvokos), Ausma
Karlsone (Vašingtonā, DC). Bez tam vairāk desmitām piešķirti
DV CV atzinības un DV ASV valdes goda raksti.

Anita Utināne,
DV ASV vanadžu referente.
Dzimusi 1945. g. 15. oktobrī Vācijā. Ieceļojusi Čikāgā, ASV, 5 gadu ve
cumā. Apmeklējusi latviešu skolu. Beigusi Čikāgas Loijolas universitāti ar
BS gradu socioloģijā. Anita Utināne pārstāv latviešu jauno paaudzi. Ir
rosīga latviešu sabiedriskā darbā: dzied Čikāgas Daugavas vanadžu dubultkvartetā, darbojas Čikāgas DV apvienības vanagu un vanadžu valdē. Ir
studenšu korporācijas Gaujmaliete globālā seniore. 1974. gadā Anitu Utināni
ievēlēja par DV ASV priekšnieci, Annai Tīdemanei vairs nekandidējot.

Beidzot pārskatu par ASV Daugavas Vanagu darbību 23 ga
dos, kas ietverts zemes un apvienību/kopu aktīvitātē, finanču
stāvokļa stabilitātē, pašdarbības vienību sabiedriski kultūrālo pa
sākumu panākumos un rosībā, jāatzīst, ka DV ASV tālu pārsnie
guši sākumā iecerēto un solīto.
Šie 3000 drosmīgie vīri un pašaizliedzīgās latviešu sievietes ar
savu darbu apliecinājuši piederību latviešu tautai un tic, ka reiz vie
noti varēs apliecināt pie mūsu Brīvības pieminekļa savu ticību
latviešu tiesībām dzīvot kā brīvai tautai un neatkarīgai valstij.
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No krasta līdz krastam
1973. gada 1. janvārī DV ASV darbojās 21 apvienība un 4
kopas:
Apvienības

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Bafalo
Bostonas
Čikāgas
Demoinas
Detroitas
D-Kalifornijas
Filadelfijas
Grand Rapidu
Indianapoles
Kalamazū
Klīvlendas

Biedru skaits

Biedru skaits

41
168
232
69
145
202
98
114
125
113
212

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Kolorado
Linkolnas
Milvoku
Minesotas
Ņudžersijas
Ņujorkas
Ročestras
Vašingtonas, DV
Z-Kalifornijas
Ziemeļrietumu

74
79
240
238
77
329
61
67
136
107

Kopas

1. Baltimoras

7

2. Mainotas
3. Torringtonas

9
5

4. DV ASV valdes k . 10
Kopā 2958 biedri.

Šo biedru skaitā ieskaitītas arī apvienību un kopu vanadzes,
kopskaitā 909. Sastāvā nav ieskaitīti vanadzēni un jaunvanagi, kas
vēl nav pilntiesīgi DV ASV organizācijas biedri.
DV Bafalo apvienība
Šī ir jaunākā DV ASV saime, nodibināta 1969. gadā un īsajā
pastāvēšanas laikā bijusi rosīga un aktīva savā darbībā. Caurmērā
apvienībā ir 20 vanagu un 20 vanadžu. Ik gadu notiek divi
lielākie sarīkojumi, kuŗus apmeklē augsts procents tautiešu no
nelielās latviešu kolonijas Bafalo. Ik gadu apvienība rīko valsts
svētku dibināšanas aktu un kādu koncertu vai teātŗa izrādi ar
sekojošu deju. Visus koncertus vai teātŗa izrādes sniedz lielumties
mākslinieki no Toronto, Kanadā. Ik gadu apvienība piedalās ap
spiesto tautu nedēļas sarīkojumos Bafalo. Apvienības vanadzes
piedalās Erie apriņķī rīkotās izstādēs ar latviskām rotas lietām,
citiem izstrādājumiem un, izmantojot izstādes informācijas snieg
šanai par Latviju. Apvienība Ziemas svētku ziedojumu vākšanas
akcijā savāc ap $200, ko nodod zemes valdei aprūpes vajadzībām.
Visi apvienības vanagi un vanadzes pēc vecuma ietelp grupā, kas
ir vecāki par 40 gadiem.
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Apvienības dibinātāji bija pirmais priekšsēdis Rūdolfs Blāķis
un Irēne Blāķe. Viņi gan Bafalo palika tikai divus gadus, pēc
tam pārcēlās uz citu dzīves vietu. Tad vadībā nāca V. Malējs,
par vanadžu priekšnieci Z. Malēja. Pārskata gadā apvienības val
dē darbojās: priekšsēdis Antons Mikulis, locekļi Artūrs Kaimiņš,
Voldemārs Alks, Kārlis Štrauss un Bruno Malējs. Revīzijas komi
sijā — Alberts Strazdiņš un Pēteris Gailītis. Vanadzes vada Anna
Štrausa, valdes locekles ir Emma Kampe, Milda Kaimiņa un Anna
Zilgme. DV apvienība uztur labas kaimiņu attieksmes ar tuvākām
apvienībām ASV un Kanadas DV nodaļām.
DV Bostonos apvienība
Šīs apvienības dibināšanas ierosinājums un pirmsākums meklē
jams kādā mazā bijušo kaŗavīru grupā, kas nodibināja Bostonā
orķestri un savu peļņu nolēma ziedot kaŗa biedru atbalstam.
1951. g. nosūtīti $700 Vācijā palikušo ievainoto kaŗa biedru at
balstam. Šī pašaizliedzīgo jaunekļu mazā grupa bija ceļa rādītāja
DV apvienības dibināšanai Bostonā.
Pulciņš latviešu un bijušo kaŗavīru, kam bija svēti DV organi
zācijas mērķi kopš Cēdelgemas gūsta, sanāca kopā, lai pārrunātu
DV apvienības Bostonā dibināšanu, pastāvēšanas iespējas un no
spraustu darbības mērķus. Sanāksmes vadītājs bija Valdemārs
Antiņš, kas par galveno iemeslu apvienības vajadzībai minēja
palīdzību savas tautas cietējiem — kaŗa invalidiem, kritušo kaŗa
vīru piederīgajiem, kaŗā cietušo ģimenēm, atraitnēm, bāreņiem
u. c. V. Antiņa aizrautīgā runa pārliecināja visus sanākušos par
šādas palīdzības nepieciešamību, un tai pašā vakarā ievēlēja Bos
tonas DV apvienības pagaidu valdi ar priekšsēdi V. Antiņu un
valdes locekļiem J. Purēnu, E. Treimani, J. Bergmani un R.
Vītolu. Revīzijas komisijā ievēlēja Ž. Feldmani, O. Auģi un I.
Riekstiņu.
Pēc trim mēnešiem, 1951. g. 7. februāŗa sapulcē piedalījās 30
DV apvienības biedri-dibinātāji: Ž. Krūza, V. Antiņš, P. Lūsis,
A. Cīrulis, A. Banga, K. Skapars, A. Stūrītis, P. Līcis, E. Trei
manis, A. Rubenis, J. Purēns, A. Druva, A. Antiņa, E. Priedītis,
A. Strautiņš, R. Altmanis, R. Nags, O. Auģis, J. Bergmanis, J.
Stepe, A. Bušmanis, J. Tīsiņš, I. Riekstiņš, A. Gailītis, Ž. Feld
manis, J. Kaucis, P. Lācis, V. Eglītis R. Vītols un A. Pinkul.
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Šinī apvienības dibinātāju sapulcē ievēlēja pastāvīgu valdi:
priekšs. V. Antiņš, valdes locekļi — J. Purēns, A. Bušmanis, J.
Bergmanis, R. Vītols un K. Skapars. Rev. komisijā — Ž. Feld
manis, I. Riekstiņš un J. Tīsiņš. Nākošajās, 1952. g. 6. februāŗa
sapulces vēlēšanās valdē nāca klāt A. Krūtainis (miris 1973. g.),
LKOK E. Kreišmanis (miris 1965. g.), Roberts Altmanis un Jānis
Krastiņš. No valdes izstājās A. Bušmanis, no rev. komisijas I.
Riekstiņš, bet ievēlēja V. Grāvīti.
DV apvienība Bostonā bija dzimusi zem laimīgas zvaigznes:
no mazās iesācēju grupas 1950. g. rudenī tā viena gada laikā,
līdz 1951. g. beigām, izveidojās par lielāko apvienību ASV ar
197 biedriem. Tā darbojas saskaņā ar DV organizācijas statūtiem,
kas radīti Cēdelgemā; valde un visi biedri vislielākajā vienprātībā
iesaistās palīdzības darbā; nodibināts DV palīdzības fonds, ko
vadīja Fricis Dūks (miris), 1951. g. apvienības valde galvoja darba
un dzīvokļa iespējas 8 ģimenēm, kas varēja pārcelties no Vācijas
bēgļu nometnēm uz Bostonu. Bēgļu pagaidu uzņemšanai un no
vietošanai DV apvienība īrēja 5 istabu dzīvokli.
Toreiz Bostonas DV apvienība bija lielākā ASV, tādēļ tās
priekšs. V. Antiņš bija arī DV ASV valdes priekšs. vietnieks.
Šai sakarā V. Antiņu iesaistīja DV organizācijas darbā plašākā
mērogā. DV laikraksts Latvija Amerikā bija iekļuvis smagās
saimnieciskās grūtībās; parādi auga, no atbildīgiem amatiem
atlūdzās Kārlis Purmals, P. Balodis, H. Vītols u. c. K. Purmals nodeva juridisko atbildību V. Antiņam, kas to arī uzņēmās
līdz DV Kanadas valde izraudzīs savu juridisko pārstāvi DV laik
rakstam. Sākās nesaskaņas naudas un parādu kā arī uzskatu un
DV statūtu dažādas izpratnes dēļ starp V. Antiņu un DV ASV
priekšs. A. Līdaci un H. Vītolu. Tam visam vēl ogles piebēra
tas, ka Bostonas DV apvienība uzņēma par goda biedru Alfrēdu
Valdmani. Nesaskaņas aizvirzījās tiktāl, ka ar 1952. g. 13. jūlija
lēmumu DV ASV valde atcēla V. Antiņu no Bostonas DV priekšs.
amata. Tā kā V. Antiņš valdes lēmumam nepaklausīja, sekoja
DV ASV valdes 2. augusta lēmums, kas atcēla visus Bostonas DV
apvienības valdes locekļus, kas solidārizējās ar V. Antiņu, uzdodot
DV ASV valdes priekšs. vietn. Jānim Gedrovicam divu nedēļu
laikā sasaukt Bostonā DV apvienības ārkārtēju biedru sapulci
jaunu amatpersonu ievēlēšanai apvienības valdē. Šai sapulcē vien
prātīgi attaisnoja priekšsēža un valdes darbību un uzdeva viņiem
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DV apvienības Bostonā nama iesvētīšana 1956. gadā.

turpināt darbu sprausto mērķu un ideju robežās. J. Gedrovics
gan Bostonā ieradās, bet DV ASV valdes uzdotos pienākumus
neuzņēmās un nepildīja. DV ASV valde Bostonas DV apvienību
izslēdza no DV organizācijas.
Jāatzīst, ka A. Valdmaņa uzņemšana par goda biedru Bostonas
DV apvienībā bija zināmā mērā pārsteidzība. Bet kā lai uzskata
DV ASV valdes rīcību, izslēdzot no DV organizācijas apvienību,
kuŗā biedri bija daži vairāku kaŗu dalībnieki — divi pulkveži
(viens no viņiem LKOK), viens pulkvedis-leitnants, arī citu die
nesta pakāpju virsnieki, Latvijas atbrīvotāji, leģionāri, invalidi
u. c. Bet varbūt labi arī tā, jo šī DV ASV valdes rīcība bija tik
lielā mērā netaisna, ka Bostonas DV apvienībai nebija nekādu
grūtību panākt savas taisnās rīcības atzīšanu. Radās arī citas
pārgrozības. DV ASV valdē ievēlēja citas personas. No Vācijas
1954. g. aprīļa sākumā ieradās DV priekšnieks plkv. V. Janums.
Viss tika pārrunāts, noskaidrots un arī izlīgts. Pēc tam aprīļa
vidū DV ASV valdes paplašinātā sēdē Ņujorkā atzina, ka Bosto
nas DV apvienības izslēgšana no DV saimes bijusi kļūda, tādēļ DV
ASV valdes lēmums par to annulējams, arī kā daļēji nepilnīgs,
jo DV CV minēto apvienību nebija no DV saimes izslēgusi, nedz
DV ASV valdes lēmumu apstiprinājusi.
Tālākā darbība noritēja miera un saticības garā.
1953. g. 20. maijā Bostonas DV apvienību inkorporēja Masa
čusetas valsts iestādēs ar nosaukumu „Latvian Welfare Society
Daugavas Vanagi of Boston, Mass”. Inkorporācijas dokumentu
parakstīja Valdemārs Antiņš-Ansiņš, William J. Riekstin, Jānis
Bergmanis, John H. Krauklis, Roberts Altmanis, Andrejs Krūtai
nis un Reinholds Vītols.
Savām sanāksmēm un dažādiem sarīkojumiem apvienība tel
pas īrēja. Kāpinoties biedru skaitam, pienākumiem un paplaši
noties uzdevumiem, radās nepieciešamība pēc vairākām un pla
šākām telpām, kuŗas īrēt nebija iespējams; vienīgā izeja bija
iegādāties pašiem savu īpašumu. Tā 1955. g. sākumā toreizējā
Bostonas DV apvienības priekšs. Edgara Treimaņa un valdes
ierosmē nodibināja nama iegādes komisiju Friča Hervath vadībā.
Sākās piemērota nama meklēšana un naudas vākšana aizdevumu
vai ziedojumu veidā.
Par piemērotāko izraudzīja veclatviešu Strādnieku biedrības
namu Roksberijā, kam gan, pēc „jaunlatviešu” ieskatiem, piemita
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„sarkana nokrāsa”, tomēr veclatviešu latviskā sirsnība, izpalīdzība
un sadarbība bija tik apsveicama, ka bez grūtībām panāca vie
nošanos, un namu nopirka par $21,000. Iemaksai summu savāca
samērā īsā laikā, bet bez tās vēl bija vajadzīgs nodrošinājums,
ka pārējā nauda tiks samaksāta. Šo nodrošinājumu garantēja
pieci apvienības biedri, kam jau bija iegādāti savi nekustami
īpašumi, tos pieteicot bankai kā nodrošinājumu. Šie biedri, kas
riskēja ar savu mantu, bija: O. Bračiņš, F. Hervarth, K. Kauliņš,
A. Reks un E. Treimanis. Iepērkot namu, ieguva ne tikvien ēku,
bet arī visu nama iekšējo inventāru: skatuves iekārtu, dekorā
cijas, tērpus, 3 klavieres u.t.t., bet par sevišķu ieguvumu jāmin
bibliotēka ar reti atrodamām latviešu grāmatām un lugām.
Namu nopirka 1956. g. maijā; tas bija tagad Bostonas DV ap
vienības nams, 23 Kenilworth St., Roxbury, Mass. Namu iesvē
tīja DV mācītājs D. Grauds 1956. g. 29. maijā. Iesvētībās pieda
lījās visi Bostonas draudžu mācītāji, organizāciju pārstāvji, ap
vienības biedri un daudz citu tautiešu.

DV apvienības Bostonā 1973. gada valde un revīzijas komisija. No kr. sēž:
A. Ginters; V. Rudzroga, priekšs. R. Liepiņš, vanadžu kopas pr-ce A. Lince,
V. Antiņš, A. Reks. Stāv: J. Auģis, G. Reks, A. Bērziņš, A. Treize, J.
Zariņš, J. Āboliņš, R. Sisenis, A. Saulesleja, J. Kalns, J. Milbergs, A.
Zandbergs un S. Duļevskis.
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Ievācoties namu pamatīgi uzspodrināja. Visus darbus biedri
pašaizliedzīgi veica ar talkām. 1959. g. nama iekšpusi pilnīgi
pārbūvēja, lai atbilstu dažādu sarīkojumu vajadzībām; pārbūvēja
skatuvi un ģērbtuvi, zāli un virtuvi, un sporta kopas nodarbībām
— apakšējo zāli. Skautiem un gaidām bija savas telpas, pārējai
publikai slēgtas. Gleznu izstādēm parasti lietoja t. s. mazo zāli
vidējā stāvā. Šai zālē bija senmantu vitrīna ar tautiešu ziedotām
mantām — audumiem, keramiku u. c. izstrādājumiem. Šīs
zāles vienu sienu sedza bibliotēkas skapji. Pārējās sienas greznoja
gleznas, — dažas DV Bostonas apvienības īpašums, bet vairumā
Oļģerta Kutcera gleznas, aizdotas DV mītnes izdaiļošanai. Zāles
logus greznoja daiļamatnieces Lilijas Kluces austi aizkari. Šo mazo
zāli izmantoja mazākiem sarīkojumiem, biedru sapulcēm, valdes
sēdēm, koŗa dziedāšanas mēģinājumiem, iesvētībām, kāzām, vie
sībām u. t. t.
Namā notikuši daudzi Bostonas DV saimes, Bostonas un aus
trumkrasta latviešu sarīkojumi: 1957. g. DV ASV vanagu die
nas, ALA kultūras dienas, sportistu sanāksmes un balles pēc
daudzām ASV un ASV austrumkrasta meistarsacensībām. Bosto
nas latviešu jauktais koris Līga ne tikvien pulcējās mēģināju
miem mazajā zālē, bet rīkoja gadskārtējos koncertus t. s. lielajā
zālē, pāris reižu pat paplašinātā sastāvā kopā ar Konektiketas kori
Rota. Arī Bostonas tautisko deju ansamblis L. Āboliņas vadībā
kādu laiku lietoja mazo zāli deju mēģinājumiem.
Bostonas DV apvienības vanadžu kopa
Reizē ar DV apvienības dibināšanu Bostonā izveidojās dāmu
komiteja, ko 1952. g. ieskaitīja apvienībā kā Daugavas vanadžu
kopu. Bostonas vanadžu pirmā priekšniece bija Olga Tīsiņa, pēc
viņas vanadžu priekšnieces bijušas Alma Hirša (latviešu lielā
patriota un atbalstītāja Roberta Hirša dzīvesbiedre) 1 gadu, Dr.
Helma Rožankovska — 2 gadus, Valda Veisberga (2), Austra
Baumane (2), Milda Altmane (2), Lilija Kluce (1), Milda Her
varth (2), Ebba Šķoba 4 gadus. Kopš 1970. g. vanadžu priekš
niece ir Alma Lince.
Vanadžu darbs bijis vienmēr ļoti nozīmīgs un svētīgs apvienī
bas dzīvē. Nama iekārtošanā vanadzes ieturēja latvisku gaumi,
rīkoja vakarēšanas, aušanas kursus, bazārus, vāca ziedojumus
u. t. t. Vanadžu devums aprūpei vien ir vairāk nekā $5800. Ne528

viens sarīkojums nav iedomājams bez vanadžu gādātām maizī
tēm, kafijas un citiem labumiem.
Bibliotēka un lugu krātuve
Kopā ar namu apvienība ieguva plašu bibliotēku ar daudz vēr
tīgām vēsturiskām grāmatām un lugām. Par vecajām vēstures
grāmatām sevišķi interesējas zinātnieki un vēsturnieki. Bibliotē
kāram daudz pūlu prasa kā grāmatu kārtošana skapjos, tā sevišķi
sarakste ar grāmatu pieprasītājiem, kā arī grāmatu pārsūtīšana.
Pašreiz bibliotēkā ir ap 4000 sējumu. Bibliotēkas pārziņi bijuši
A. Rubenis, O. Bračiņš, J. Bezdelīga un pašreiz Reinolds Lācis
ar palīgu Jāni Zariņu.
No iegūtās bibliotēkas lugu grāmatas sakopotas atsevišķi
Lugu krātuvē. Lugu noraksti, ja tos kāda organizācija vai teātris
pieprasa, sūtīti visiem latviešiem dažādos kontinentos, izņemot
okupēto Latviju, jo no turienes tāds lūgums vēl līdz šim nav sa
ņemts. Lugu krātuvē ir 880 lugu 2140 sējumos. Krātuves kār
tošana ir Valentīnas Lambergas ziņā. Viņa ne tikvien kārto sa
raksti, lugu pārsūtīšanu, bet arī to pārrakstīšanu, ja tā ir vienīgais
eksemplārs, ko parasti no krātuves neizlaiž.
DV Latviešu Jaunais Teātris Bostonā
Jau no paša sākuma pie DV apvienības darbojās Bostonas DV
jaunatnes drāmatiskā studija, ko vadīja rež. Kārlis Veics 6 gadus.
Kad rež. Veics no studijas vadības atteicās, tā pārveidojās par
DV Jauno Teātri Bostonā ar priekšnieku G. Straumēnu un admi
nistrātoru M. Lēnbergu. Lugu iestudēšanai ansamblis uzaicināja
viesu režisorus. DV Drāmas studija un Jaunais teātris iestudēja
un izrādīja vienu lugu apm. gada laikā. Ansambļa dalībnieki
bieži piedalījušies dažādās lomās arī Amerikas Latviešu Teātŗa
Bostonas ansambļa izrādēs.
Sporta kopa
Bostonas DV apvienības sporta kopa dibināta 1952. g. 20.
februārī un ir viena no vecākām sporta kopām ASV. Pašlaik tajā
ir 35 aktīvi sportisti, 10 biedri veicinātāji. Ļoti aktīva bijusi volej
bola un basketbola vienība. Kopa rīko arī sacensības novusa
bu sacensībās, kā arī visā ASV mērogā. Kopā ir arī sieviešu volej
boola un basketbola vienības. Kopa rīko arī sacensības novusa
spēlē, šautriņu mešanā, šaušanā, makšķerēšanā, basketbolā soda
metienos, kā arī vieglatlētikā. Bostonas Trimdas draudzes īpašumā
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Piesaule, Ņuhampširā, kopa lējusi ne tikai sviedrus, bet arī
ieguldījusi naudā pāri par $1,500. Dažādu sacensību uzvarētāju
balvas ziedojuši atsaucīgi tautieši, organizācijas un DV apvienība.
Kopa un tās vadība saņēmusi atzinības rakstus no DV ĀSV val
des, Bostonas DV apvienības valdes un arī atzinības rakstus no
ALA sporta biroja.
Sporta kopu vada Roberts Sisenis, kas ir bijis tās dibinātājos,
visā kopas pastāvēšanas laikā bijis valdes loceklis un pēdējos 16
gadus vadītājs.
Paukotāju kopa bija atsevišķa sporta vienība Zigurda Kaktiņa
vadībā kopš 1952. gada. Z. Kaktiņš paukošanā ieinteresēja ne ti
kai savus dēlus, kas guvuši daudz uzvaru paukošanā ASV austrum
krastā, bet arī citus jauniešus. Kopš 1963. g. paukotāju kopa
iekļāvusies Bostonas DV apvienības sporta kopā.
Daugavas (8) skautu vienība un Sauleskalna (7) gaidu vienība
Šīs vienības vienmēr bijušas krustdēli un krustmeitas Bostonas
DV apvienībai. DV apvienības namā skautiem un gaidām bija
savas telpas, iekārtotas viņu gaumē. Pēc nama pārdošanas „krust
tēvs” deva līdzekļus pagaidu mītnes iekārtošanai Trimdas drau
dzes nama pagrabstāvā. Skautu vienība dibināta 1950. g. 6. no
vembrī. Vienības priekšnieki bijuši E. Treimanis, R. Asbergs, A.
Zemgalis, U. Krivāns un O. Alksnītis. Vienības priekšnieks kopš
1965. g. ir vad. Aivars Oga.
Saulīšu apbalvojumi (skautu pateicības zīme) piešķirti DV
apvienības priekšsēžiem J. Kažam, O. Kutceram un V. Rudzrogam par draudzību un saprašanos ar skautu vienību. Aptuvens
skaits: 14 vadītāji, 10 mazskauti, 11 skauti, 9 dižskauti, 6 roveri,
9 vecskauti — kopā ap 60 skautu un 7 biedri - veicinātāji.
Bostonas sabiedrības sarīkojumos: 18. novembŗa aktos, 14.
jūnijā aizvesto piemiņas sarīkojumos, DV apvienības zīmīgos
gadasvētkos un citos izcilos gadījumos skautu un gaidu vienības
vienmēr bijušas karogu nesējos un to goda sargātojos. Kādi arī
būtu apstākļi, skauti, gaidas un viņu vadītāji (-as) vienmēr bijuši
modri par savu vienību un sekojuši mudei: Pasaules tālēs augsim
vienoti Latvijai!
Grāmatu galds
Kopš DV apvienības dibināšanas pie tās pastāv grāmatu galds
Ērikas Auģes vadībā, kas iekārtots viņas dzīvoklī, 11 Newbern
St, Jamaica Plain, Mass. Tur dabūjamas ne tikvien grāmatas,
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bet arī gleznas un daiļamatniecības izstrādājumi. Grāmatu galda
apgrozījuma peļņa ir bijusi liels atspaids apvienības darbā un
mērķu sasniegšanai. Šī peļņa visā pastāvēšanas laikā bijusi ap
$5,500, no apm. $39,000 kop. apgrozījuma.
Aprūpe
DV apvienības galvenais uzdevums un mērķis kopš dibināšanas
ir bijis palīdzība tiem tautiešiem, kas kaŗa seku vai citu nelaimju
dēļ nevar sevi uzturēt. Bostonas DV apvienība jau 1950. g. beigās
nosūtīja $650 DV CV. Nosūtīja arī $200 Tanžeras nelaimē pie
meklētiem bēgļiem. 1951. g. savāca $1700, kas palika gandrīz
piemērs visu turpmāko gadu ziedojumiem. Daži gadi ir bijuši
„devīgāki”; 3 gados ziedojumu devums bijis pāri $2,000, un
3 gados tas bijis ap $2,500 gadā. Pavisam DV apvienības pastā
vēšanas laikā aprūpei ziedoti resp. savākti $36,148.68. Apvienības
vanadzes tam pievienojušas $5,803.19, kas ieņemti no bazāru un
cita veida sarīkojumiem. Ziedojumu vākšanu izdara divreiz gadā:
vasaras vidū — 14 jūnijā aizvesto latviešu piemiņas ziedojumu
vākšanas akciju un katra gada beigās — Ziemsvētku ziedojumu
vākšanu. Izcilākie aprūpes daļas vadītāji bijuši Otto Bračiņš (mi
ris) un Arvīds Reks, kas aprūpes daļu vada ar izcilām sekmēm
jau 7 gadus.
Bostonas DV apvienības sastāvs un vadība
Kā jau minēts, savā pirmajā (1951) gadā apvienība pieauga
ļoti strauji, tanī bija 197 biedri. Turpmākos gados biedru skaits
ir gan audzis, gan dilis. 1973. g. beigās tas bija 175 un viena
goda biedre — Alma Hirša.
Apvienību vadījuši Valdemārs Antiņš — nepilnus 5 gadus,
Andrejs Krūtainis — 1 gadu, Edgars Treimanis — 4 gadus
ar 2 gadu pārtraukumu, Jānis Kaža — 2 g., Oļģerts Kutcers —
4 g., Valdemārs Rudzroga — 7 g. Pašreizējais priekšsēdis ir
Rūdolfs Liepiņš (2 g.).
Pašreizējās valdes sastāvs: vanadžu priekšniece — Alma Lince,
informācijas d. vad. un priekšs. vietn. — Staņislavs Duļevskis,
kasieris un priekšs. vietnieks — Artūrs Treize, sekretārs — Au
gusts Saulesleja, aprūpes d. vad. — Arvīds Reks, biedrzinis —
Guntis Reks, tā palīgs — Jānis Kalns, sarīkojumu d. vad. —
Jānis Āboliņš, vietnieki — Aivars Oga un Aivars Zandbergs,
mantzinis — Jānis Mīlbergs, palīgs — Jānis Augis.
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Kā visās biedrībās un apvienībās, arī Bostonas DV apvienībā
ir biedri, kas pašaizliedzīgi strādā gadiem ilgi savas tautas un
apvienības mērķu labā, nedomājot par atlīdzību, pateicību vai
kāda veida godināšanu. Tomēr ir darba darītāji, kuŗu vērtību ne
var neatzīt, vai aizmirst un nepieminēt. Nav iespējams minēt viņus
visus vārdā, bet tikai viņu kopskaitu: ar Bostonas DV apvienības
pateicības rakstu apbalvots 81 apvienības biedrs vai labvēlis,
ar DV ASV valdes goda rakstu — 60 biedri un DV LJT darbi
nieki, ar DV CV atzinības rakstu — 24 apvienības biedri un DV
LJT darbinieki. Ar DV zelta nozīmi apbalvoti Edgars Treimanis,
Otto Bračiņš (miris), Ebba Šķoba (mirusi), Oļģerts Kutcers, Val
demārs Rudzroga, Artūrs Treize, Lilija Kluce, Arvīds Reks, Ro
berts Sisenis, Ērika Auģe, Rūdolfs Liepiņš, Jānis Zariņš un Val
demārs Antiņš.
Ir vēl daudz Bostonas apvienības biedru, kas pelnījuši īpašu
atzinību par darbību apvienības un latvju tautas labā. Šāda atzi
nība pienākas apvienības biedriem Silvestram un Valentīnai Lam
bergiem, kas gadiem ilgi vada latviešu radio pusstundu svētdienas
vakaros (angļu valodā), netaupot savu laiku, nedz līdzekļus, lai
kalpotu savai tautai un sirdsbalsij.
Pieminams LKOK Jānis Luiks ar savu dzīves draugu Annu,
kas nav palaiduši garām nevienu latviešu sarīkojumu, visur ir
bijuši pirmie un bagātīgi ziedotāji, vienmēr piedalījušies visās de
monstrācijās vanagu rindās pret padomju varas izrādēm un sarī
kojumiem. Reizē ar šo piezīmējams, ka Bostonas DV apvienība
vienmēr piedalījusies visās pretpadomju demonstrācijās.
DV apvienības Bostonā visu nozaŗu un sekciju darbībai rūpīgi
sekojusi revīzijas komisija. Kopš 1961. g. un visus turpmākos
gadus bez pārtraukuma revīzijas komisija darbojusies šādā sastā
vā: priekšsēdis V. Antiņš, sekretārs A. Ģinters un loceklis A.
Bērziņš.
Drīz pēc apvienības dibināšanas ievēlēta arī goda tiesa, kas
darbojās ļoti labi, jo nekādu negoda jautājumu tās pastāvēšanas
laikā nebija jāizšķiŗ. Goda tiesa savu darbību izbeidza, kad tās
uzdevumus pārņēma DV ASV goda tiesa.
Nākotnes cerības
Bostonas DV apvienības dzīve un darbs no dibināšanas līdz
šai dienai būtu jādala trīs posmos: 1) no apvienības dibināšanas
1950. g. novembrī līdz sava nama iegādei 1956. g. maijā, 2)
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apvienības dzīve un darbība savā namā no 1956. g. maija līdz
1971. g. sākumam, un 3) apvienības pašreizējā dzīve, darbs un
tā iespējas.
Pie apvienības darbības pirmā posma nebūtu daudz ko pielikt;
tas jau pietiekami apskatīts, — telpas īrēja un dzīvoja iespējamī
bu robežās.
Otrs posms — 15 gadi savā namā bija apvienības zelta un
ziedu laiki. DV nams kalpoja ne tikvien apvienībai, bet arī visai
Bostonas latviešu sabiedrībai dažādiem sarīkojumiem, sanāk
smēm, mēģinājumiem u.t.t. Viss ritēja labi līdz laikam, kad ap
kārtnes iedzīvotāju — jauniešu palaidnības sāka latviešu dzīvi un
arī namu arvien vairāk apdraudēt. Vairākkārt apdraudēta cilvēku
dzīvība, nemaz nerunājot par auto mašīnu bojāšanu, uzlaušanu,
izlaupīšanu, vai mašīnas aizbraukšanu. Tā, piem., Bostonas DV
apvienības sekretārs Jānis Zariņš (kaŗa inv. ar amputētu kāju),
ierodoties uz valdes sēdi 1970. g. septembrī, smagi piekauts un
aplaupīts, atņemot naudu, pulksteni un portfeli ar visiem apvie
nības dokumentiem un protokolu grāmatu, kas aptvēra apmēram
10 apvienības gadu dzīvi. J. Zariņu aizveda uz slimnīcu, kur
ievainojums galvā prasīja 10 šuvumu. Šādu un citu draudu ietekmē
apmeklētāju skaits sarīkojumos samazinājās tik ļoti, ka ar sa
rīkojumu ienākumiem namu nevarēja uzturēt un pastāvošo uzbru
kumu draudu dēļ apvienība bija spiesta namu pārdot. 15 gados, kas
pavadīti šai namā, apvienības valde un biedri bija ielikuši neap
lēšamu darbu, ziedojuši savu brīvo laiku neskaitāmas stundas un
vienmēr arī savus līdzekļus. Nams tika labots, pārveidots, izdaiļots;
visi jutās labi, kam bija kāda darīšana „vanagos”. Tagad to atce
ramies: „reiz bija...”
Trešajā posmā apvienība ir atkal sākotnējā stāvoklī: sava nama
nav. Jautājums — kādēļ DV apvienība nelūko pēc sava nama dro
šākā rajonā? Jāatzīstas, ka DV apvienība negrib stāties ceļā visu
Bostonas latviešu organizāciju mērķim iegādāties kopēju latviešu
namu, kas varētu apmierināt visu organizāciju prasības pēc atse
višķām telpām kā arī zāles lielākiem sarīkojumiem un sanāk
smēm, piem. 18. novembŗa piemiņas aktu rīkošanai. Šāda nama
atrašanā un pirkšanā mēģina sadarboties Latviešu kultūras centra
sabiedrība, Amerikas latviešu tautiskā savienība un DV apvienība.
Šis darbs apm. 5 gadu laikā vēl nav sekmējies. Ja tāda kopēja
nama iegādes cerības un iespējas pavisam zudīs, DV apvienība
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mēģinās iegādāties atkal savu namu.
Pašreiz apvienība darbojas tādā veidā, ka valdes sēdes notiek
kāda valdes locekļa dzīvoklī, visbiežāk sarīkojumu d. v. Jāņa
Āboliņa mājā. Bibliotēka iekārtota Trimdas draudzes mājas pagra
ba stāvā, inventārs no bijušā nama sadalīts valdes locekļu un
apvienības biedru mājās vai dzīvokļos, līdz būs atkal savs nams
un telpas, kur šīs mantas varēs novietot. Publiskiem sarīkojumiem
apvienība telpas īrē no amerikāņu klubiem, skolām un ļoti bieži
arī no lietuviešiem viņu klubā.
Pašreizējais telpu jautājums nekādā veidā nav ietekmējis, nedz
samazinājis DV apvienības darbību ziedojumu vākšanā, 14. jūnijā
aizvesto piemiņas aktu rīkošanā, protesta demonstrācijās pret
komūnismu, kuŗās vanagi vienmēr piedalās u. t. t.
DV organizācijas uzdevumu pildīšanā ielikts neizsakāmi daudz
pašaizliedzīga darba. Bostonas DV apvienība to nesaka ar nožē
lu, bet grib apliecināt, ka tā bijusi, ir un būs vienmēr gatava
darīt visu, kas tās spēkos, lai Daugavas vanagi sasniegtu savus
mērķus un pieredzētu atkal brīvu Latviju, kas sasniedzams tikai
vienprātībā un kopīgiem spēkiem.
Daugavas Vanagu apvienība Čikāgā
Aprūpes līdzekļi darbības laikā savākti $39,958.85. Apvienī
bas dibināšanas ierosinātāji: Rūdolfs Ārums, Viktors Eglītis un
Eduards Ozoliņš. Apvienība dibināta 1951. gada 11. februārī.
Biedru skaits sākumā 11, šodien 232: 174 vanagi, 58 vanadzes.
Valdē darbojas: priekšs. Uldis Vītols — 12 g., viņa vietn. un
aprūpes noz. Aleksandrs Zaube — 16 g., kasieris Ilgonis Prie
dulājs — 18 g., kultūras un inform. noz. vad. Rūdolfs Ārums —
11 g., sekretārs Vitālijs Lāčkājs — 6 g., sekretāra pal. Anita
Utināne — 2 g., saimniecības noz. vad. Laimonis Lapiņš — 1
g., sarīkojumu noz. vad. Arvīds Bārda — 6 g., biedrzinis Paulis
Dišlers — 6 g. un vanadžu kopas pr-ce Elfrīda Šmite (Smith) 6 g.
Agrāk darbojušies: Viktors Kupreičiks — 15 g., Alfreds Eglājs —
12 g., Augusts Vanags — 6 g., Jānis Pogenbergs — 6 g., Jānis
Plūme, Bruno Ruskulis un Pēteris Ozoliņš — 4 g., Leontīne Ro
zentāle (Ercuma), Kurts Sirmais — 3 g., Leo Klīdzējs, Valentīne
Dēlija (Daly), Jāzeps Utināns, Voldemārs Lagzdiņš, Eduards
Sīlavs un Edvins Tums — 2 g. Vienu gadu darbojušies: Ervins
Caune, Voldemārs Pelsis, Oto Krolls, Edgars Lints, Laimonis
Kļaviņš, Aleksandrs Eizis, Ilmārs Riekstiņš, Pēteris Rožkalns,
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Eduards Avotiņš, Marija Baltiņa, Roberts Nīkurs, Anete Indāne,
Jānis Balodis, Antons Brencis, Aleksandrs Rubulis, Eduards Ozo
liņš, Arnolds Vītols, Jānis Gaiķis, Jānis Kursulis, Jānis Reinerts,
Valdis Šteinmillers un Austris Pavasars.
Revīzijas komisijā tagad darbojas: priekšs. Alfreds Būmanis —
12 g., Eduards Ozoliņš 9 g., Aleks. Eizis — 2 g. Agrāk darboju
šies: Jānis Tums, Elmārs Kiršteins — 6 g., Pēteris Rožkalns 5 g.,
Haralds Skomba — 4 g., Voldemārs Pelsis, Vilis Dātovs un Bruno
Ruskulis — 2 g., un Jānis Kursulis — 1 g.
Apvienības biedri DV ASV valdes priekšs.: Augusts Vanags
no 1956. g. — 1962. g., Jāzeps Utināns no 1970. g. Apvienības
biedri DV ASV valdes locekļi: Augusts Vanags, Pēteris Ozoliņš,
Jāzeps Utināns, Voldemārs Lagzdiņš, Jānis Pogenbergs un Ivars
Švānfelds. Apvienības biedri DV ASV revīzijas komisijā: pašlaik
Uldis Vītols, agrāk Alfreds Eglājs un Rūdolfs Poruks.
Apvienības biedri DV ASV goda tiesā: Rūdolfs Poruks, Ādolfs
Ozoliņš (abi miruši), Kārlis Vanags un tagad Elmārs Kiršteins.
DV ASV vanadžu referente — Anita Utināne.
Apbalvoti ar DV nozīmi zeltā: Augusts Vanags, Uldis Vītols,
Kārlis Vanags, Viktors Kupreičiks, Alfreds Eglājs, Pēteris Ozo
liņš, Jāzeps Utināns, Ilgonis Priedulājs, Aleksandrs Zaube, Val
demārs Lagzdiņš, Marta Priedulāja un Elfrīda Šmite.
Kultūras un sabiedriskā rosība. — Gadā rīkoti apm. 6 atklāti
sarīkojumi ar apm. 1300 apmeklētājiem. 3 — 4 biedru vakari
gadā ar apm. 100 apmekl.
Pie apvienības darbojas vanadžu kopa ar 58 vanadzēm. Kopas
valdē pašlaik darbojas: pr-ce Elfrīda Šmite, pr-ces palīdze —
Vēra Dāboliņa, sekretāre — Aleksandra Rudzīte, kasiere —
Elfrīda Iesalniece, saimniecības vadītāja — Ausma Turnere,
viņas palīdze — Vija Bārda un mantzine — Adele Āruma. Va
nadžu kopa dibināta 1952. gadā. Pirmā pr-ce bija Anete Indāne.
No 1958. g. — 1967. g. kopu vadīja Leontīne Rozentāle (Ercuma). Kopš 1967. gada kopas priekšniece ir Elfrīde Šmite. Vanadžu
kopa veic lielāko daļu apvienības sarīkojumu saimniecības dar
bu un piešķiŗ tiem patīkamu siltumu. Bez tam vanadzes rūpē
jas par priekšnesumiem biedru vakaros un Ziemsvētku eglītes
sarīkojumos. Vanadzes savus uzdevumus veic ar lielāko darba mī
lestību un prieku.
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Čikāgas Daugavas vanadžu dubultkvartets darbojas no 1962.
g. 18. oktobŗa vanadzes Adeles Ārumas ierosmē un vadībā līdz
šai dienai. Dubultkvarteta mūzikālais vadītājs ir, arī no sākuma,
Teodors Ozoliņš. No paša sākuma dubultkvartetā dzied Marta
Priedulāja un Skaidrīte Lapiņa, vēlāk dziedātājas ir mainījušās
un tagad dzied šādā sastāvā: Adele Āruma, Aina Saleniece, Ani
ta Utināne, Māra Mozga, Ināra Grigolate, Vēra Mozga, Marta
Priedulāja un Skaidrīte Lapiņa. Dubultkvarteta ierosmē 1966. g.,
DV globālo dienu atklāšanas koncertā dziedāja lielais sieviešu
kopkoris.
Atzīstot dubultkvarteta nopelnus un vērtējot tā sniegumus
kultūras laukā, DV ASV valde piešķīra tam goda rakstu (1966).
1968. gadā Klīvlendas 4. visp. dziesmu svētkos dubultkvartetam
kā rosīgākai dziedātāju vienībai piešķīra godalgu. 1972. gadā
sakarā ar 10 gadu jubileju DV CV piešķīra atzinības rakstu, un
1973. g. Klīvlendas 5. visp. dziesmu svētkos dubultkvartets
saņēma 2. godalgu par etniski pareizākajiem tautas tērpiem.
Dubultkvartets 1971. g. iedziedājis skaņu plati, to veltījot DV
organizācijas 25 gadu atcerei.
Sporta kopa. Vadītājs Kārlis Strauja. Kopa sastāv no 2 basket
bola vienībām, veco un jaunatnes. Tā dibināta 1950. g. un vienības
visu laiku ļoti aktīvas. 1973. g. basketbola finālspēlēs Vašingtonā
uzvarēja Čikāgas DV vienība, kuŗā spēlēja V. Grasmanis, P.
Dumpis, J. Prūsis, A. Tolks, K. Strauja, A. Baumanis, A. Vītols un
J. Ludeks. Arī jaunatnes grupā uzvarēja Čikāgas DV vienība,
kuŗā spēlēja A. Baumanis, P. Dumpis, A. Tolks, V. Bole, A.
Dumpis, R. Baumanis, E. Pētersons, A. Vītols, A. Ezeriņš un
R. Ezeriņš. 1973. g. 21. un 22. jūlijā notika Gaŗezera jaunatnes
basketbola sacensības, kuŗās piedalījās 5 vienības. Uzvarēja Čikā
gas DV jaunatnes vienība, kuŗā spēlēja A. Tolks, V. Bole, P.
Dumpis, E. Pētersons, A. Dumpis, P. Eniņš, P. Medenis, V. Ai
stars, E. Dukāts un L. Madisons, iegūstot Gaŗezera ceļojošo balvu.
Šaušanas kopa pastāv ar 10 dalībniekiem. Kopas kapteinis
Ivars Švānfelds. Vienība piedalījusies DV pasaules un DV ASV
meistarsacensībās kā arī draudzības sacensībās. Mednieku un
makšķernieku kopā 32 dalībnieki. Tās vadītājs Jānis Grigalis.
Kopa rīko makšķerēšanas un māla baložu šaušanas sacensības
un arī citus sarīkojumus Auroras novadā.
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Čikāgas DV apv-bas valde 1971. g. Sēž no kreisās: apv-bas priekšs. U.
Vītols, vanadžu kopas pr-ce E. Šmite, apr. n. vad. A. Zaube. Stāv no kr.:
kasieris I. Priedulājs, saimn. n. vad. V. Kupreičiks, biedrz. P. Dišlers,
kult. un inf. n. vad. R. Ārums, saimn. n. vad. A. Bārda.

Apvienība sadarbojas ar visām Čikāgas organizācijām un at
tieksmes ļoti labas. Apvienība izdod 9 lapas „Čikāgas DV apvie
nības Ziņas” trīsreiz gadā, izsūtot visiem biedriem, arī visām
apvienībām un kopām un vēl ap 20 citiem interesentiem apmē
ram 300 eksempl. Sakārtotājs Rūdolfs Ārums un vanadžu noda
ļas redaktrise Vēra Dāboliņa.
Svarīgākie notikumi apvienības dzīvē. Pirmajā darbības posmā
1955. g. apvienības izkārtojumā notika pirmā DV ASV delegātu
sanāksme un 1956. g. pirmās DV dienas, rīkotas kopā ar Ameri
kas Latviešu Jaunatnes Apvienību. 1956. gadā uz Čikāgu pārnāca
DV ASV valde un darbojās līdz 1962. gadam. 1962. g. 7. un 8.
aprīlī notika DV ASV delegātu kongress, 1964. g. 17. un 18.
oktobrī pirmā DV ASV informācijas darbinieku sanāksme. 1966
g. 3. un 4. septembrī apvienība rīkoja Latvijas kaŗavīru 50 gadu
atceri. Sarīkojuma dienas rītā valde ieradās Ciānas draudzes kapos
un pie pieminekļa nolika vainagu kritušajiem kaŗavīriem. 1970. g.
DV ASV valdes sēdeklis atkal Čikāgā.
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Daugavas Vanagu apvienība Demoinā
DV Demoinas apvienība dibināta 1959. gada 8. novembrī.
Pirmais apvienības sarīkojums notika 1960. g. 17. janvārī, atzī
mējot Latviešu strēlnieku dienu un apvienības nodibināšanos. Pir
majā biedru sapulcē 1960. g. 7. februārī ievēlēja apvienības pirmo
pastāvīgo valdi šādā sastāvā: priekšsēdis V. Palks, vietnieks K.
Andreika, sekretārs I. Vilks, kasieris V. Skuja, biedrzinis A. Ķir
sis un aprūpes - informācijas nozares vadītājs E. Kļaviņš. Revī
zijas komisijā ievēlēti P. Pļavenieks, V. Evaltovičs un J. Herma
nis. Biedru skaits darbības sākumā bija 36.
Arī turpmākos darbības gados apvienība par vienu no saviem
nopietnākiem uzdevumiem uzskatīja varoņu godināšanu un cīnī
tāju dienu atzīmēšanu. Tā, piem., 1960. g. 7. maijā notika
Kurzemes cietokšņa atceres vakars un līdzīgi sarīkojumi apvienībā
notiek ik gadu.
1961. g. 5. februāra biedru sapulcē jaunā valdē ievēlēja par
priekšsēdi līdzšinējo V. Palku, tā vietnieku K. Andreiku, sekretā
ru J. Kļaviņu, biedrzini un mantzini A. Ķirsi un kasieri R. Evalto
viču. Informācijas darbus uzņēmās J. Voskāns.
Pārskata darbības gadā sekmīgi veikts aprūpes darbs; apv-ba
spējusi noguldījumu kontā paturēt vairāk nekā $300. Tā paša
gada 28. maijā apvienība izkārtoja pirmās DV dienas Aijovā ar
visu vidējo rietumu apvienību piedalīšanos. Bija plaša program
ma ar jundu, koncertu, šaušanas sacensībām, balli un citām izda
rībām. Šai reizē atklāja apvienības šautuvi. Salidojumā piedalījās
arī DV ASV priekšsēdis A. Vanags. Svētku labu izdošanos bija
veicinājušas apvienības vanadzes Z. Hermanes vadībā. 1964. g.
apvienība rīkoja loteriju globālā mērogā, atlikumu nododot DV
CV sakarā ar tās pastāvēšanas 20 gadu svētkiem. Loterijas izkār
tošanā rosīgākie bija apvienības priekšs. V. Palks un vanadžu
priekšniece V. Žubura.
Šī paša gada 11. un 12. janvārī apvienība atzīmēja veco strēl
nieku piemiņas dienu ar plašu programmu. Ieviesa jaunu tradi
ciju — ik gadu demonstrēt filmā vietējo sabiedrisko dzīvi. Par
filmām resp. slīdnītēm bija gādājuši A. Stundiņš un J. Kļaviņš.
Rets notikums bija 12. janvārī, kad apvienība rīkoja starptautiski
pazīstamā džungļu mednieka Sašas Ziemeļa referātu par viņa
piedzīvojumiem gaŗajā mednieka mūžā. Referātu noklausījās gan538

drīz visa Demoinas latviešu sabiedrība. Sarīkojuma atlikumu Zie
melis nodeva DV apvienībai tās darba sekmēšanai.
Nākamā darbības gadā (1965.) apvienību iepriecināja vanadžu
aktivitātes un nodibinātais dziedāšanas ansamblis Gaujmalietes.
Šaušanas sacensības apvienība rīko ik gadu gan individuāli,
gan vienībām ar kaimiņu apvienībām vai vidējo valstu apvienību
ietvaros. Šā gada oktobrī Demoinā atklāja pārbūvēto Latviešu
biedrības namu, kuŗu lielā mērā atbalsta arī DV apvienības
biedri. Apvienība šai sakarā nama rotāšanai dāvāja K. Ulmaņa
un J. Baloža ģīmetnes.
1966. g. 8. janvārī, veco strēlnieku godināšanas sanāksmē
programmā pieminēja arī latviešu leģionāru izdošanu no Zviedri
jas pirms 20 gadiem. 16. janvārī notika biedru sapulce. Apvie
nībā jau 74 biedri. Šai laikā iepirkts 11 akru zemes gabals De
moinas tuvumā, kur paredzēts ierīkot šautuvi un izdarīt dažas
izbūves darbības veicināšanai. Par jauno apvienības priekšsēdi
ievēlēja Kārli Andreiku, bet valdē — A. Krūmiņu, R. Evaltoviču,
J. Ķirsi, J. Rodi, J. Kļaviņu un I. Maneku. Vanadžu priekšniece
Velta Žubura (līdzšinējā), vanadžu kopas valdē — Kristīne Vaiš
vilas, Vera Upeniece, Anna Stundiņa un Milda Evaltoviča.
1967. gadā apvienība izbūvēja savā īpašumā ne vien šautuvi,
bet arī laukumu auto novietošanai, iebraucamo ceļu, nojumi un
paviljonu vanadzēm. Īpašumu nosauca par Sauleskalnu. Tur 27.
maijā jau septīto reizi pēc kārtas notika vidējo rietumu DV ap
vienību šaušanas sacensības. Vanadžu kopas vadība arī 1967.
gadā palika līdzšinējā.
1968. gadā vēl turpinājās izbūves darbi Sauleskalnos, kur 1.
jūnijā notika kārtējās šaušanas sacensības. 14. janvāŗa biedru sa
pulcē par priekšsēdi ievēlēja J. Kļaviņu, valdē — A. Stundiņu, R.
Evaltoviču, V. Palku, A. Krūmiņu, A. Ķirsi, J. Rodi un R. Krū
miņu. Vanadzes par priekšnieci izraudzīja līdzšinējo—V. Žuburu,
bet kopas valdē ievēlēja K. Vaišvilu, M. Evaltoviču, A. Kļaviņu
un A. Stundiņu. Nodibinājās rokdarbu un literārās sekcijas, kuŗās
nodarbības notiek ik mēnesi.
1970. g. 18. janvāŗa biedru sapulcē par priekšsēdi ievēlēja V.
Palku, valdē — R. Evaltoviču, R. Krūmiņu, A. Lubavu, A. Ķir
si un E. Vaišvilu; revīzijas komisijā — A. Tirzmali, P. Valteri
un A. Stundiņu. Par vanadžu kopas priekšnieci ievēlēja līdzšinēji
— V. Žuburi, kopas valdē — A. Stundiņu, Kr. Vaišvilu, A. Upe539

Demoinas vanadžu dubultkvartets. Vidū diriģente Z. Drande.

nieci un V. Abricki. Līdzšinējais apvienības priekšsēdis J. Kļa
viņš apvienību bija vadījis 9 gadus.
1971. g. 31. janvāŗa biedru sapulcē par priekšsēdi ievēlēja V.
Palku, valdē — R. Krūmiņu, A. Stundiņu, A. Lubavu, A. Ķirsi,
E. Vaišvilu un P. Valteri, revīzijas kom. — A. Tirzmali, J.
Kļaviņu un R. Evaltoviču. Apvienība atzīstami atbalstīja latviešu
centru Gaŗezers, iegādājoties četras pajas.
Gada sākumā apvienībā bija 68 biedri, no tiem 27 vanadzes.
Apvienība lielu vērību pievērsusi aprūpes darbam. 1970. g. savāk
ti $789. 25. septembrī apvienība atzīmēja Jāņa Poruka 100 gadu
atceri ar plašu programmu un viesiem no citām apvienībām.
1972. g. biedru sapulcē no 64 biedriem piedalījās 31. Sekmīgs
bijis vanadžu kopas darbs. Par apvienības priekšsēdi ievēlēja R.
Krūmiņu, valdē — A. Ķirsi, E. Vaišvilu, A. Lubavu, P. Valteri,
I. Vilku un J. Rodi, revīzijas kom. — R. Evaltoviču, J. Kļaviņu
un K. Bētu. Vanadžu valdē atkārtoti par priekšnieci ievēlēja V.
Žuburi, kopas valdē — A. Stundiņu, K. Vaišvilu, J. Rodi, V.
Abricki un I. Maneku. Vanadžu dubultkvartetu vadīja Z. Drande.
1972. g. arī rīkoja vairākus atceres aktus, izstādes, sanāksmes.
Kā pārskats liecina, apvienības vadībā, tāpat vanadžu kopas va540

dībā visus pastāvēšanas gadus darbojušās vairumā vienas un
pašas personas. Bet mazajā Demoinas latviešu kolonijā tas
saprotams, jo aktīvais sabiedrības kodols ir un paliek vieni un
paši cilvēki. Apvienība ir darbojusies, dzīvojusi sekmīgi
pildījusi DV ideālus un mērķus.

tās
arī
tie
un

DV Detroitas apvienība
Liktenim, rotaļājoties ar cilvēku un tautu likteņiem, labpaticies
iemest šai pasaules automobiļu metropolē, kuŗā dzīvo vairāk nekā
2 miljoni visdažādāko tautību un rasu cilvēki, arī kādus 750 lat
viešus. Izkaisīti visā milzīgajā pilsētā, te dzīvo un lielu darbu savu
tautiešu labā veic Daugavas vanagi un vanadzes.
1951. g. vasarā ieradies Detroitā, Jānis Bērziņš sāka meklēt
sakarus ar citiem jau agrāk iebraukušiem latviešiem, lai apzinātu
DV biedrus. Oktobrī sapulcējās 11 iniciātoru, kas nodibināja
DV kopu, un jau 26. novembrī tā bija izaugusi par apvienību
ar 20 dalībniekiem. Pirmais protokols rakstīts 1952. g. 3. feb
ruārī, kad ievēlētā apvienības pagaidu valde sanāca konstruēšanās
sēdē, kuŗā amatus sadalīja šā: pr-dis J. Bērziņš, tā palīgs K.
Vīgriezis, sekr. O. Gailītis, kas. P. Pētersons un revidents G.
Kalējs. Visi ievēlētie izrādījās pašaizliedzīgi darbinieki, un orga
nizācijas kuģis iepeldēja plašākos ūdeņos, nenojaušot, ka katru
kuģi var arī torpēdēt. Visu latviešu sabiedrību 1952. g. pārsteidza
avīžu ziņas par t. s. „Detroitas koaliciju” vai „Vindsoras grupu”,
kuŗas darbība varēja apdraudēt visas DV organizācijas darbu.
Laimīgā kārtā šis „koalicijas” darbs tālāk par plānošanu netika,
kad to jau atklāja, tādēļ tas nekādu ļaunumu ne DV Detroitas ap
vienībai, ne DV organizācijai vispār nenodarīja. Lieli nopelni šī
„augoņa” izoperēšanā „bez sāpēm” bija apv-bas priekšs. J. Bēr
ziņam.
Tai pašā gadā sāka vākt ziedojumus invalidu namam Vācijā,
savācot 288 dol. Vēlāk ziedojumus šim mērķim vāca arī kopā
ar vietējām latviešu draudzēm. Šai laikā sāka pulcēties arī vana
dzes, un dibināšanas sapulcē ieradušās 13 dalībnieces par priekš
nieci ievēlēja Alīdu Zariņu. Nodibinājās drāmatiskā kopa ar rež.
V. Eizānu, kas sniegusi teātŗa izrādes gan pašu mājās, gan kaimi
ņos. 1953. g. vanadžu priekšn. A. Zariņa atteicās no amata un
viņas vietā izraudzīja Veltu Līgotni, bet par režisori drāmatiskajai
kopai Mildu Upīti. 1954. g., J. Bērziņam vairs nekandidējot, par
apv-bas priekšsēdi ievēlēja J. Skrīveri, kas darbu vadīja 3 gadus.
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DV apvienības Detroitā valdes locekļi 1968. g. Sēž no labās: A. Tīdemanis
(priekšs.), A. Tīdemane, T. Volbergs; stāv: J. Trubačs, I. Lūkina-Stremke,
V. Saulītis.

Viņa laikā darbība ievirzījās mierīgā gultnē, izveidojās un attīstī
jās sadarbība ar pārējām latviešu organizācijām Detroitā. Izdevās
arī sekmīgi sarīkot vairākus koncertus. Būdams pārslogots dau
dziem sabiedriskiem pienākumiem, J. Skrīveris 1957. g. sapulcē
vairs nekandidēja un par priekšsēdi ievēlēja atkal J. Bērziņu, kas
apvienības darbu vadīja līdz 1958. g., kad septembrī dažu per
sonīgu apstākļu dēļ no amata atteicās, nododot savus pienākumus
vicepriekšsēdim A. Līgotnim. Līgotnis vadīja apvienību divus
gadus. Viņa vietnieks bija V. Lenšs, sekretārs J. Upīte, kasieris
V. Priednieks un informācijas noz. vad. P. Zelmenis. Revīzijas
komisijā darbojās A. Ūdenāns, Ilona Lūkina un J. Ed. Bērziņš.
Aizvadītajos gados, bez jau minētajiem, kā rosīgi darba darī
tāji jāizceļ ilggadējais sekretārs O. Gailītis (nu jau aizsaules ce
ļos), ilggadējais valdes loceklis un sporta kopas vadītājs G. Ka
lējs, valdes „dzelzs inventārs” Ilona Lūkina un vairākkārtējais
priekšsēža vietn. V. Lenšs, tāpat ilggadējie kasieri P. Pētersons
un V. Priednieks, mūžam nenogurstošā pirmā vanadžu priekš
niece Alīda Zariņa, režisore Milda Upīte, sekretārs Jānis Upīte,
vanadžu priekšniece Velta Līgotne un visi drāmatiskās kopas
dalībnieki.
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DV savā darbā par galveno mērķi uzskata aprūpes līdzekļu
sagādi. Sekmīgākie veidi tādu iegūšanai, protams, ir biedru mak
sas, sarīkojumu atlikumi un ziedojumu vākšana. Sākuma gados
Ziemsvētku akcijās iegūtās summas svārstījās ap 450—480 dol.
kas, ievērojot samērā mazo latviešu skaitu Detroitā, kauna nedara.
Vērā ņemamas ārtavas devuši sarīkojumi — teātŗa izrādes, Mār
tiņu vakari, Jaungada sagaidīšana. Pašas organizācijas līdzekļus
izlieto latviešu skolas un sportistu atbalstam, kritušo kaŗavīru pie
derīgo godināšanai Ģimenes dienā, skolas absolventu apdāvinā
šanai ar latviešu grāmatām, 18. novembŗa svinību izdevumiem u.c.
Jaunatnē piekrišanu izpelnījusies nu jau ilgus gadus pastāvošā
šaušanas sekcija ar vadītāju V. Lenšu. Pie klāt nākušajiem uzde
vumiem jāpieskaita bij. kaŗavīru un viņu piederīgo renšu lietu
kārtošana: DV pārstāv visu Mičigenas un Indiānas pavalsts renšu
pieprasītāju intereses. Šo nozari vada jurists — L.k.o.k. Fēlikss
Lūkins. Apvienībā pastāv arī basketbola komanda, kas vairāk
kārt bijusi latviešu meistars vidējās valstīs.
Savā pastāvēšanas laikā apvienība aprūpei savākusi $16,440,92,
kas ir vērā ņemama summa un norāda uz tautiešu atsaucību DV
darbam.
Apvienībai pieder arī piecas Gaŗezera pajas ($500 vērtībā).
Apvienības priekšsēži bijuši: 1951.—1954. gadam Jānis Bēr
ziņš, 1954.—1957. g. Juris Skrīveris, 1957.—1958. g. Jānis
Bērziņš, 1959. — 1960. g. Arnolds Līgotnis, 1961. — 1962. g.
Verners Lenšs, 1963.—1964. g. Paulis Zelmenis, 1965.—1970.
g. un 1972. g. Arvīds Tīdemanis, 1971. gadā — Stanislavs Lo
gins, kopš 1973. gada Jānis Trubačs.
Šai laikā apvienības valdē ilgāku laiku darbojušies: A. Tīdema
nis — 12 gadus, I. Lūkiņa-Stremke — 13 g., P. Zelmenis — 10
g., J. Trubačs — 6 g., S. Logins — 6 g., V. Saulītis — 5 g., H.
J. Pareizs — 4 g., T. Volbergs — 3 g. un V. Kalniņš — 3 gadus.
Revīzijas komisijā darbojušies: V. Lenšs (10 g.), O. Deksnis (8 g.)
un A. Līgotnis (7 g.).
Pastāvēšanas laikā no ilggadējiem un čaklajiem darbiniekiem
jāpiemin: J. Bērziņš — apvienības dibinātājs, vadīja apvienību tās
grūtajās dienās sākuma gadoos. Darbojies apvienības valdē 8 ga
dus (5 g. priekšsēdis), revīzijas komisijā 2 gadus, piedalījies DV
drāmatiskā kopā kā aktieris un dekorātors, bijis administrātors
Detroitas DV tautisko uzvedumu ansamblī. J. Bērziņa darinātās
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daudzās, izdomu bagātās, dekorācijas grezno visus sarīkojumus
Detroitā.
V. Lenšs — vadījis apvienību 2 gadus, darbojies valdē 8 g. un
revīzijas komisijā 10 g. 1958. g. noorganizēja Detroitā šaušanas
kopu un to vadīja pirmos 5 gadus ar lielu entuziasmu un labiem
panākumiem. Viņš ir aktīvs un labi pazīstams šaušanas sporta
aprindās ne tikai Detroitā, bet visā Mičigenā. V. Lenšs arī aktīvs
tagad, bet varbūt viņa nozīmīgākais nopelns DV darbībā būs re
dzams nākotnē, jo viņš ar savu paraugu un audzināšanas māku
pratis mūsu organizācijā iesaistīt savas jaunākās atvases. Tie visi ir
apvienības saimes biedri, biedri-veicinātāji vai vanadzēni. Visi ir
aktīvi šaušanas kopā un ar ļoti labiem panākumiem, vecākais dēls
ir apvienības valdes loceklis un jaunatnes daļas vadītājs.
A. Līgotnis — apvienības priekšsēdis 2 gadus, darbojies valdē
5 un revīzijas komisijā 7 gadus. Bija aktīvs un populārs aktieris
Detroitas DV drāmatiskajā kopā un Detroitas DV Tautisko uzve
dumu ansamblī.
P. Zelmenis — apvienības priekšsēdis 2 gadus, 8 gadus darbo
jies valdē par priekšsēža vietnieku un informācijas daļas vadītāju.
Apvienības biļetenos bieži bija lasāmi viņa ievadraksti.
Pārskata laikā vislielākie nopelni apvienības darbā A. Tīde
manim, kuŗš darbojies valdē 5 gadus par kasieri, pēc tam sek
mīgi vadījis apvienību 7 gadus. Viņa vadības laikā biedru skaits
gandrīz dubultojās, no 89 biedriem 1964. g. uz 156 — 1970.
gadā. Apvienības darbam viņš ziedojis daudz sava brīvā laika
un līdzekļu.
Vanadžu kopu no 1954. g. — 1966. g. vadīja V. Līgotne. No
1967. g. — 1970. g. kopas priekšgalā bija Anna Tīdemane. 1970.
g. A. Tīdemanei uzņemoties DV ASV priekšnieces amatu, kopas
vadību pārņēma Herta Pareiza un to ar labiem panākumiem veic
vēl šobrīd.
Pašreiz apvienības priekšsēdis ir Jānis Trubačs, valdē darbojas:
H. J. Pareizs (priekšs. v. - sarīkojumu d. v.), A. Junkulis (sekr.).
V. Kalniņš (kasieris), A. Tīdemanis (informācija), E. Reinbergs
(aprūpe), I. Lenšs (jaunatnes d.), J. Ozols, V. Kalva un H. Pareizs.
Revīzijas komisijā: J. Bērziņš, V. Saulītis un A. Dravnieks.
Biedru skaits: 1951. g. 20 (pēc dibināšanas); 1962. g. — 82,
1972. g. — 145. Gadā parasti izkārtoti šādi sarīkojumi: vanadžu
kopas rīkotā masku balle, piedalīšanās ar DV apvienības karogu
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plkv. Kalpaka piemiņas dievkalpojumā; svinīgs svētbrīdis Kur
zemes cietokšņa un Latviešu leģiona atceres dienā kapsētā pie
Latviešu pieminekļa ar ziedu nolikšanu; Kurzemes cietokšņa un
Latviešu leģiona svinīgs atceres akts; LKOK un atbrīvošanas cī
nītāju atceres - godināšanas akts; Ziemsvētku eglītes vakaru bied
riem un viesiem rīko latviešu strēlnieku Ziemsvētku kauju ieskaņā.
Pēdējos gados kā goda viesi lūgta Detroitā dzīvojošā vecākā pa
audze (pāri par 70 g.). 18. novembŗa atceres aktu ik gadu rīko
kopīgi ar Detroitas latviešu apvienību, luterāņu un katoļu drau
dzēm. Jaungada sagaidīšanas balle. Neregulāri rīkoti priekšlasī
jumi: A. Plensnera, P. Aigara, Ā. Šildes, Dr. L. Zariņas u. c.
1964. g. DV apvienībai pievienojās L. Gleškes vadītais Tautisko
uzvedumu ansamblis. Tā administrātors J. Bērziņš. Ansambļa
dalībnieki sniedza uzvedumus daudzās ASV un Kanadas liela
jās pilsētās, kā Milvokos, Čikāgā, Kalamazū, Indinanapolē, To
ronto, Niagarā un 1968. g. dziesmu svētkos Klīvlendā.
DV apvienības šaušanas kopā dalībnieku skaits ir 5 pieaugu
šie un 8 jaunieši. Kopas vadītājs ir E. Abermanis. Atsevišķi šā
vēji izcīnījuši daudz pirmo, otro un trešo vietu visās klasēs kā
globālajās tā arī ASV meistarsacensībās un vietējās sacensībās.
Sevišķi iepriecina šāvēji - jaunieši, kas savā klasē jau vairākus
gadus tur DV ASV meistaršāvēja titulu. No sekmīgākajiem būtu
minami M. Lenšs un I. Lenša.
Apvienībā 1966. g. nodibināta vanadzēnu vienība, kuŗa pie
dalās svinīgos aktos, stāvot pie karoga goda sardzē un palīdzot
vanadzēm zāles dekorēšanā.
1971. g. apvienība nosvinēja 20 gadu pastāvēšanas un darbības
jubileju, piedaloties DV priekšniekam V. Hāzneram. Vietējā sa
biedrībā apvienība guvusi uzticību un atbalstu. Ar savu darbu
un nacionālo stāju tā ir vadītājā stāvoklī. Sadarbība ar citām
organizācijām un draudzēm laba. Apvienība iespēju robežās at
balsta skautus, gaidas un latviešu skolu. Skolas absolventiem pa
sniedz grāmatu veltes.
Apvienība izdod Informācijas biļetenu, kas sākot ar 1965. g.,
iznāk regulāri 6 reizes gadā 200 eksemplāros. Biļetena rakstu
sakārtojumu un technisko darbu veic apvienības informācijas
daļa. Tos izsūta visiem DV vadītājiem darbiniekiem, biedriem
un pārējiem latviešiem, kas izteikuši vēlēšanos biļetenu saņemt, kā
arī periodisko izdevumu krātuvēm. Ziņas Detroitas chronikā laik545

rakstā Laiks atspoguļo īsumā DV apvienības darbību un svarīgā
kos notikumus apmēram 15 reizes gadā.
Iekārtoti divi foto albumi par apvienības dzīvi; vanadzēm ir
trīs albumi.
Daugavas Vanagu apvienība Dienvidkalifornijā
Pirmā Daugavas Vanagu apvienība ASV rietumu piekrastē no
dibinājās Dienvidkalifornijā, Riversaides (Riverside) pilsētā 1950.
gadā V. Grīnvalda ierosmē. 1952. g. apvienību vajadzēja pāror
ganizēt par kopu un 1957. g. likvidēt. No jauna DV apvienība
Dienvidkalifornijā nodibinājās tikai 1963. g. otrā pusē. Tās galve
nie iniciātori bija „jauniebraucēji” Tālivaldis Kārkliņš, Edvīns
Leimanis un Pauls Pļavnieks. Dibināšanas sapulcē Losandželosas
internacionālajā institūtā 1963. g. 18. augustā piedalījās 23 per
sonas, bet gada beigās apvienībā bija jau 63 biedri. 1972. g.
beigās apvienībā bija 202 biedri — 130 vanagi un 72 vanadzes.
Par apvienības pirmo priekšsēdi 1963. g. ievēlēja Paulu Pļav
nieku, bet, viņam 1965. g. atstājot Kaliforniju, priekšsēža pienā-

DV apvienības Dienvidkalifornijā darbības atklāšanas svētki 1963. g. 9.
novembrī. Priekšā no kreisās: māc. A. Grietēns, Ziemeļkalifornijas DV
apvienības priekšsēdis T. Sīlis, ģen. E. Kalniņš un DV apvienības Dien
vidkalifornijā priekšsēdis P. Pļavnieks.
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kūmus uzņēmās viņa vietnieks Edvīns Leimanis, kas kopš tā
laika ik gadu ievēlēts par apvienības priekšsēdi. Kopš dibināšanas
apvienības valdē katru gadu darbojies E. Leimanis, revīzijas komi
sijā — Ā. Ābele un P. Kurcbaums, bet vanadžu kopas valdē —
Vilma Leimane, kas jau kopš 1964. g. pildījusi kopas priekš
nieces pienākumus. Apvienības valdē vai revīzijas komisijā V.
Upenieks ir strādājis 9 gadus, māc. A. Grietēns un V. Grīnvalds
valdē darbojies 8 gadus, A. Arbeiters, T. Kārkliņš un A. Vest
manis — 7 g., A. Daņilovs — 6 g., N. Zvirbulis — 5 gadus.
Vanadžu kopas valdes ilggadējās darbinieces bez minētās V. Lei
manes ir: V. Grietēna (8 gadus), A. Vestmane (6 g.) un E. Daņi
lova (7 g.). E. Leimani, A. Vestmani un V. Grīnvaldu DV CV
apbalvojusi ar nozīmi zeltā.
Ar savu ziedojumu Dienvidkalifornijas latviešu sabiedriskā cen
tra celšanai apvienība ierindojās 2. vietā visu pārējo atbalstītāju
starpā.
Savos pirmajos 9½ pastāvēšanas gados Dienvidkalifornijas DV
apvienība savākusi aprūpei turpat $10,000.
Apvienība ir pirmā Gaŗezera paju īpašniece Dienvidkalifornijā.
Minsteres latviešu ģimnazija, Mičigenas universitātes latviešu va
lodas kursi, Dienvidkalifornijas latviešu papildskolas vasaras no
metnes un sporta svētki saņēmuši apvienības materiālu atbalstu.
Apvienība un paši biedri dāvājuši grāmatas par Latviju un latvie
šiem (angļu valodā) universitāšu un kolledžu bibliotēkām, piem.,
Dienvidkalifornijas universitātes bibliotēkā ievietoti gandrīz visi
brīvās pasaules pēdējo 20 gadu latviešu izdevumi angļu valodā.
Šī universitāte savā galvenajā bibliotēkā pirms dažiem gadiem sa
rīkoja pirmo latviešu grāmatu skati Dienvidkalifornijā. Divreiz
divi un citu latviskās audzināšanas nometņu dalībai apvienība pie
šķīrusi stipendijas vairākiem jauniešiem.
Ik gadu martā apvienība rīkojusi Kalpaka bataljonam un Lat
viešu leģionam veltītus atceres vakarus, bet novembrī — Latvijas
atbrīvošanas cīņu dalībnieku un lāčplēšu atceres sarīkojumu. Maijā
rīkoti Kurzemes cietoksnim veltīti sarīkojumi. Vanadzes sarūpēju
šas kafijas galdu. Bez šiem gadskārtējiem sarīkojumiem apvienība
arī rīkojusi priekšlasījumus, koncertus, teātŗa izrādes, sarīkoju
mus par labu Dienvidkalifornijas latviešu sabiedriskajam centram
u. c. Sandiego latviešu ev.-lut. draudze un apvienība vairākus gadus
Sandiego kopīgi rīkojušas Latvijas valsts dibināšanas atceri. Sarī547

Dienvidkalifornijas DV apvienības vadība 1969. g. martā ar viesi DV ASV
priekšs. V. Hāzneru. Pirmā rindā no kr.: A. Zvirbule, E. Daņilova, L. Er
cuma, E. Leimanis, V. Hāzners, V. Leimane, A. Vestmane. Otrā r.: O. Val
kīrs, V. Upenieks, A. Arbeiters, māc. A. Grietēns. R. Daņilovs, A. Vestmanis,
V. Grīnvalds, N. Zvirbulis un Ā. Ābele.

kojumus ar priekšnesumiem kuplinājuši Losandželosas latviešu
koris, koklētāju ansamblis un sieviešu koris, arī Dienvidkaliforni
jas latviešu mākslinieki. Ar atzinību pieminams vairāku glezno
tāju atbalsts apvienībai, kuŗu divas skates tā rīkojusi.
Tā kā Dienvidkalifornijas DV apvienība nodibinājās laikā, kad
Losandželosā darbojās jau visdažādāko novirzienu pašdarbības
vienības, apvienībā nekādas pašdarbības kopas nav līdz šim izvei
dotas, lai nesaskaldītu jau pastāvošās vienības, kam gandrīz visām
trūkst aktīvu dalībnieku. Jaunām vienībām trūkst arī piemērotu
vadītāju tāpat kā jaunvanagu kopai, kas nodibinājās kā pirmā
1971. gadā.
Apvienības izdevumu Daugavas Vanagu Apvienības Dienvidkalifornijā Vēstenesi sakārtojis 1965. g. E. Leimanis, bet kopš
1967. — 1970. g. sekretārs N. Zvirbulis. Kopš 1970. g. (11.
burtnīcas) Vēstnesi sakārtojis informācijas noz. vad. K. Kalējs.
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Vēstnesis pēdējos gados izdots trīsreiz gadā (līdz 1972. g. beigām
iznākušas 17 burtnīcas), un tā metiens no 600 sasniedzis 950
eksemplāru. Biļetenu izsūta uz visām zināmām Dienvidkalifornijas
latviešu adresēm. To piesūta arī ASV DV valdes locekļiem un
apvienību priekšsēžiem.
Latviešu presei apvienība sūta sarīkojumu atreferējumus, kā
arī ziņo par apvienības vadības vēlēšanu rezultātiem un citiem
svarīgākiem notikumiem. DV Mēnešrakstam ziņo arī par biedru
jubilejām un mirušajiem biedriem.
DV Filadelfijā
DV apvienība Filadelfijā nodibinājās 1950. g. 18. novembrī.
Sākuma laiks pagāja vairāk ar palīdzības darbu bijušajiem kaŗa
vīriem un viņu ģimenēm pašu pilsētā un Vācijā. Lai rastu plašā
kus līdzekļus aprūpei, apvienības valde 1952. g. sākumā Andreja
Rudža vadībā sāka rīkot dažādus sabiedriskus sarīkojumus, pulcē
jot daudz tautiešu. Sarīkojumu izkārtošanā un kuplināšanā ener
ģiski rīkojās dāmu komiteja.
Kad 1955. g. par apvienības priekšsēdi ievēlēja Eduardu Man
gulsonu, sākās plašāks vēriens kultūras novadā ar teātŗa kopas
nodibināšanos, kas E. Mangulsona vadībā sniedza iestudējumus
pašu un apkārtnes tautiešiem. Var droši sacīt, ka piecdesmitos
gados un sešdesmito gadu sākumā DV apvienība bija Filadelfijas
laicīgās sabiedriskās dzīves vadībā. 1959. g. jūnijā E. Mangul
sons slimības dēļ lūdza P. Pupuru pārņemt apvienības vadību un
nedēļu vēlāk aizgāja aizsaulē. Pēteris Pupurs turpināja sākto darbu.
Liela palīdze viņam bija Antonija Mangulsone, kas pārņēma teātŗa
vadību un vadīja dāmu komiteju.
1962. g. par apvienības priekšnieku izraudzīja Ansi Mauriņu,
kam plaša pieredze DV darbā kopš Cēdelgemas, vēlāk Vācijā un
Anglijā. Viņa ierosmē apvienības paspārnē sāka darboties sporta
nozare ar vīriešu un sieviešu volejbola, jaunatnes basketbola,
bumbošanas, šaušanas un citām kopām. Tad arī apvienības biedru
skaits sasniedza 140.
1965. g. beigās, A. Mauriņam pārceļoties darbā citur, ap
vienība zaudēja enerģisku darbinieku. Līdz 1966. g. sapulcei
priekšsēdis bija Vilis Hofmanis.
1966. g. par apvienības priekšsēdi ievēlēja Voldemāru Šmit
chenu, kuŗa vadības laikā radās iespējas kopīgā sadarbībā izman
tot Filadelfijas Brīvo Latvju Biedrības atjaunotās telpas. Šī sadar549

bība līdz šai dienai daudzkārt palīdzējusi DV darbā. Kā Pirmā
pasaules kaŗa dalībniekam un gūsteknim Vācijā V. Šmitchenam
bija laba saskare ar visu vecumu Latvijas brīvības cīnītājiem.
Gadu nastas dēļ V. Šmitchens 1970. g. vairs nekandidēja un
par priekšsēdi ievēlēja Vili Ābramu. Viņa vārds ir plaši pazīstams
visā DV šāvēju saimē, jo daudz gadu lasāms vietējo, ASV un glo
bālo sacensību uzvarētāju vidū. Arī viņa vadītā Filadelfijas DV
šāvēju vienība guvusi izcilus panākumus DV šaušanas sportā.
Kopš 1972. g. apvienību vada Gunārs Foldats. Viņa palīgi
valdē ir Vilis Hofmanis, Pēteris Tūlis, Jānis Odumiņš, Edgars
Brolis, Mārtiņš Kruvesis un Kārlis Ārste. Visi tie ilgstoši bijuši
apvienības darbā.
Ar apvienības gādību 22 darbības gados Ziemas svētku palī
dzības akcijā savākti pāri par $20.000. Šai laikā ar $2.500 at
balstīti biedri un tautieši grūtībās pašu pilsētā un apkārtnē, ap
$2.600 ziedoti aprūpei Vācijā, Latvijā un citur, pāri par $2.000
ziedoti sabiedriskiem un kultūras mērķiem, ap $1.500 jaunatnei

DV Filadelfijas apvienības valde 1963./64. gadā. No kreisās 1. r.: P. Tūlis,
A. Mauriņš, T. Mangulsone, V. Šmitchens; stāv no kr.: V. Hofmanis, N.
Štūlmanis, K. Ārste.
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un svētdienas skolai, ar $800 atbalstīta sporta dzīve, un atmaksā
jamos bezprocentu aizdevumos izlietoti ap $2.000.
Apvienības tradicija ir vienmēr turēt iepirktu kapa vietu Fila
delfijas kapsētas latviešu daļā, vajadzības gadījumā to ziedojot
miruša biedra atdusai un atkal iegādājoties jaunu kapa vietu.
Atzinībā par darbu DV organizācijā ar DV nozīmi zeltā ap
balvoti Antonija Mangulsone, Pēteris Tūlis, Vilis Hofmanis, Vol
demārs Šmitchens, Vilis Ābrams un Jānis Odumiņš.
Pildot DV mērķus un pienākumus, visi darītāji ziedojuši ne
skaitāmas stundas, noietas un nobrauktas desmitām tūkstošu
jūdžu, lieti sviedri un pat asaras, cerēts uz labu un pat nelāgu
laiku, cerēts uz tautiešu atsaucību, lai ziedoto pūļu rezultāts dotu
iespējas atbalstīt cietušo draugu, vai tas būtu bijis Gautingas sana
torijā vai citur, tāpat latviskuma alkstošu jaunieti Minsterē vai
Gaŗezerā.
Darbības sākumā jaunā valde iesniedza ASV prezidentam me
morandu ar 200 parakstiem par bij. latviešu leģionāru rehabilitē
šanu un ielaišanu ASV. Kultūrālo darbību uzsāka 1951. g. 30.
jūnijā ar M. Zīverta lugas Tvans izrādi. Šim sarīkojumam sekoja
citi — priekšlasījumi, teātŗa izrādes, deju vakari u.t.t.
Gadiem ejot, apvienības darbība arvien vairāk attīstījās un pa
plašinājās, ko latviešu sabiedrība novērtēja atsaucīgi, labprāt at
balstot DV mērķus un centienus. Arvien vairāk pieauga arī atsau
cība ziedojumu vākšanas akcijām.
Bij. cīnītāju piemiņas godināšanai apv-ba ik gadu rīko Leģiona
dienu un veco strēlnieku Ziemsvētku kauju atceres vakaru. Vai
rākkārt noorganizētas uzrunas radiofonā — Latviešu balss Fila
delfijā. Ar pārējām organizācijām DV apvienība sadarbojas 14.
jūnija un 18. novembŗa rīkošanā, vai arī kopīgās demonstrācijās,
kā, piemēram, Chruščovam viesojoties ASV. Labas attieksmes
pastāv ar vietējo jaunatnes pulciņu, kuŗu apv-ba vairākkārt atbal
stījusi materiāli un no kuŗa nākuši biedru saimei klāt vairāki jauni.
Grand Rapidos
DV apvienība nodibināta 1951. g. 24. februārī Viktora Puriņa
ierosmē. Dibinātājos — 22 personas. Biedru skaits 1972. g. bei
gās 114 (71 vanags un 43 vanadzes).
Visā darbības laikā apvienību vadījuši septiņi priekšsēži: Ar
nolds Balodis 6 gadus, Jānis Radziņš (pirmais priekšs.) — 5 ga551

dus, Jānis Sproģis un Andrejs Barkāns katrs 3 gadus, Uldis Plāte
un Maksis Jansons pa divi gadi un Arvīds Dāvidsons — 1 gadu.
Valdē darbojušies 34 vanagi: Jānis Šoks un Jānis Brūns katrs 8
gadus, Kārlis Spolītis 7 g., Andrejs Barkāns, Jānis Mednis, Jānis
Radziņš 6 g., Jānis Daukšs, Arvīds Laukvīrs — 5 g., Uldis Kalējs,
Elmārs Kalnaraups, Pēteris Kalniņš, Alfrēds Mačs, Kārlis Stūris
katrs pa 4 gadi, pārējie 1—3 gadi.
Revīzijas komisijā pārskata laikā visilgāk darbojušies: Jānis
Daukšs 8 g., Uldis Kalējs, Pēteris Balodis 7 g., Kārlis Spolītis 5 g.,
Alfrēds Mačs un Jānis Mednis 4 gadi.
Valdes sastāvā pēc vecuma grupām pēdējos divos gados: 4 per
sonas 45—50 g. v., divas 60—-65 g. vecas un viena pāri septiņ
desmit gadu veca.
Vanadžu kopa nodibināta 1961. g. 9. aprīlī. To vadījušas: El
vīra Brūna 7 gadus, Olga Jansone 3 g., Irma Dankere (pirmā
kopas priekšn.) 2 nepilnus gadus. Valdē visilgāk darbojušās: Zel
ma Vēliņa 12 g., Zina Meiere 8 g., Olga Jansone 7 g., Irma Dau
ere, Valija Pole, Elza Pope — 6 g., Amālija Švecha 5 g., Elza
Medne — 4 gadus. Vanadžu darba grupas vadījušas Olga Jansone,
Elza Pope, Elza Medne, Zina Meiere, Lidija Grīnberga, Amālija
Švecha, Marija Pastere, Aleksandra Balode un Marta Bārdiņa.
Nekustamu īpašumu apvienībai nav, bet savām aktivitātēm
tā izmanto vietējās Latviešu biedrības namu.
Ziedojumos aprūpes vajadzībām ik gadu caurmērā savākti
$600 — 650. Morālās aprūpes laukā visvairāk darba veikušas
vanadzes.
Apvienība rīkojusi daudz teātŗa izrāžu gan pašu mājās, gan
viesizrādes. Vanadzes E. Brūnas sagatavojumā izrādīja (Grand
Rapidos, Čikāgā, Milvokos u. c.) neredzīgā invalida I. Poruka
un L. Auzānes-Tīcmanes lugas. Teātŗa izrādes vienmēr guvušas
lielu atsaucību, un apmeklētāju skaits reizēm sniedzies pāri 400.
Agrākos gados apvienība rīkojusi arī koncertus, vēlāk to pārņēma
vietējā koncertu apvienība. Rīkoti arī priekšlasījumi. Viesojušies
dzejnieks Andrejs Eglītis, publicists Ādolfs Šilde, dzejnieks Pē
teris Aigars, Vācijas DV priekšs. Jānis Cīrulis, DV priekšnieks
Vilis Hāzners u. c. Rīkotas arī gleznu skates. Apvienības regulārie
sarīkojumi bijuši: janvārī Ziemas svētku kauju atcere — eglītes
vakars kopā ar strēlniekiem un kaŗa invalidiem, februārī karne
vāles, maijā leģiona atceres diena, novembrī Lāčplēšu svētki un
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Mārtiņballe. Vanadžu kārtējie sarīkojumi bijuši: pavasarī literā
rais vakars, vasaras beigās Bērtuļa tirgus, rudenī bērnu karnevāls.
Bez tam vanadzes rīkojušas Kalpaka atceres, pēcpusdienas tējas ar
modes skati, bērnu pēcpusdienas, sacensības zināšanās latviešu
valodā un literātūrā. Literāros vakaros atzīmējama dzejniekurakstnieku Tonijas Krūkas, Modŗa Lorberga un Birutas Senkē
vičas viesošanās, kā arī Friča Bārdas un Jāņa Poruka atceres,
kuŗās referēja vanadze Berta Maine. Reizi mēnesī vanadzes pulcē
jas sanāksmē, ko paretam kuplinājuši referāti. Vanadzes E. Brū
na, O. Jansone ierunājušas lentēs vairākus literārus darbus un Gr.
Rapidu chroniku, kas nosūtīti neredzīgo invalidu bibliotēkai Vā
cijā.
Kopējais sarīkojumu apmeklētāju skaits bijis caurmērā 950
gadā. Apvienība arvien centusies sadarboties ar vietējām latviešu
organizācijām. Tā ir arī ALAs dalībniece un katru gadu, kopā
ar Latviešu biedrību, sūta delegātu uz ALAs kongresu. Parasti
tas bijis vanags Jānis Sproģis. Apvienība piedalījusies Latvijas
50 gadu jubilejas svinību rīkošanā un ALAs kongresa izkārtošanā
Gr. Rapidos 1971. gadā. Tā arī rīkoja DV ASV 1966. g. dele
gātu sapulci Gr. Rapidos. Ik gadu apvienība sūta savus delegātus
uz DV delegātu sapulcēm.
Visus pagājušos darbības gadus apvienība lūkojusi neaizmirst
vietējās latviešu skolas, jaunatnes pasākumus, iesaistījusies arī Gaŗezera atbalstītājos. Sadarbības zīmē apvien. dāvājusi vietējam
jaunatnes pulciņam Pērse karogu. Kopā ar strēlniekiem un invali
diem pasniegusi Latvijas un ASV karogus Gr. Rapidu latviešu
biedrībai.
Apvienības vanagu un vanadžu darbība cieši savijusies, tā nav
stingri nošķiŗama. Vanadzes arī pasniedza apvienībai Elzas un
Jāņa Medņu dāvāto karogu.
Pirmā darbības dekadā apvienībā darbojās dziedātāju dubultkvartets Jāņa Gaiķa vadībā, otrā — vanadžu dziedātāju ansamblis
Vēras Siliņas vadībā. Pēdējos gados reizēm dziedātāju (jauniešu)
sagatavošanu veic Miķelis Grants.
Sākot ar 1956. gadu, apvienībā darbojas šaušanas sekcija, ko
visilgāk vadījis Maksis Jansons (8 gadus), bet īsāku laiku arī K.
Stūris, A. Ēversons un A. Balodis. Dalībnieku skaits svārstījies ap
15, no tiem 8 jaunieši. Sekcija rīkojusi šaušanas sacensības apvie
nības mēroogā un piedalījusies sacensībās citur, gūdama arī re553

Grand Rapidu vanadžu kopa 1963. g. 9. nov. Lāčplēšu aktā Vanadžu pr-ce
E. Brūna pasniedz apvienībai karogu; to saņem Grand Rapidu apv. pr-ks
M. Jansons, karoga priekšpusē asistente Z. Vēliņa aiz karoga Z. Meiere.
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Grand Rapidu DV apvienības Lāčplēšu aktā 1963. g. 9. novembrī. 1. rindā no kr.: I. Tālivalde, E. Medne, V.
Purava, LKOK prof. R. Markus, DV apv. priekšs. M. Jansons, vanadžu kopas pr-ce E. Brūna, I. Dankere, LKOK
ģen. O. Dankers, A. Švecha un R. Markus dzīvesbiedre.

dzamus panākumus. Uldis Kalējs pat izcīnījis pirmo vietu strēl
nieku klasē ASV sacensībās!
Jāatzīmē, ka apvienības biedri, it sevišķi vanadzes, nenorobe
žojas ar darbību savā organizācijā vien: tie darbojas Latviešu
biedrības valdē, draudžu padomēs, skautu un gaidu pulciņos,
dzied latviešu korī un darbojas citur. Apvienība kopā ar citām
vietējām organizācijām rīkojusi un piedalījusies protesta demon
strācijās, rakstījusi protesta vēstules laikrakstiem un valstsvīriem,
baznīcu vadītājiem un citu zemju valdību galvām.
Ik gadu apvienība izsūta 2 līdz 3 apkārtrakstus apm. 150 eks.
apvienības biedriem, citām apvienībām ASV, vietējo organizāciju
vadītājiem u. c. Ievērojamākās norises apvienībā publicē laikrak
stos Laiks un Latvija Amerikā, arī DVM. Caurmērā laikrakstos
parādās vismaz 10 un DVM 5—6 ziņojumi gadā. Korespondents
ir Valters Zirnītis.
Par sekmīgu darbību DV organizācijā un vispār latviešu sabied
rībā apbalvoti ap 80 apvienības biedri. Ar DV nozīmi zeltā apbal
voti pieci (Jānis Mednis, Jānis Radziņš, Rūdolfs Vēliņš, Elvīra
Brūna un Maksis Jansons), ar DV CV atzinības rakstiem — seši
un ar DV ASV organizācijas pateicības un goda rakstiem — 66.
Daugavas Vanagu apvienība Indianapolē
DV darbs Indianapolē sācies 1951. g. augustā, kad par DV
pilnvaroto iecēla Kārli Vanagu. 1952. g. aprīlī Vanags no piln
varotā pienākumiem atteicās. Par viņa pēcteci iecēla Jāni Lazdiņu.
Pilnvarnieku darbība šai laikā galvenokārt izpaudās ziedojumu
vākšanā vispārējai aprūpei.
DV apvienības Indianapolē organizēšanas darbu veica Jānis
Lazdiņš, palīdzot Aleksandram Bolšteinam, sasaucot apvienības
dibināšanas sapulci 1952. g. 9. novembri. Tajā ieradās 23 biedridibinātāji: Ernests Asons, Aleksandrs Bolšteins, Alfreds Burģis.
Vīgo Burģis, Roberts Circenis, Jānis Elberts, Arvīds Frei
manis, Jānis Gžibovskis, Viktors Krautmanis, Jānis Lazdiņš,
Jānis Melbārdis, Pēteris Nesaule, Antons Petrāns, Jānis Purmalis,
Alberts Rudzāts, Vilmārs Sprancmanis, Konstantīns Sventeckis,
Elmārs Šļaukstiņš, Osvalds Tolis, Kārlis Vanags, Zigurds Veilands
un Žanis Zālmanis. 14 no viņiem vēl pēc 20 gadiem ir apvienības
biedru rindās, 3 no dibinātājiem miruši, pārējie izstājušies vai
pārcēlušies dzīvot citur.
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Pēc 20 gadiem apvienība izaugusi par ievērojamu vienību ASV
vanagu saimē ar 125 biedriem, no kuŗiem 37 ir vanadzes.
Apvienības priekšsēži: Jānis Lazdiņš — 11 gadu, Laimonis
Martinsons — 7 g., Juris Ceriņš — 2 g., Jānis Gžibovskis — 1
gadu. Apvienības valdē īsāku vai gaŗāku laiku darbojušies: Edvins
Auziņš, Jānis Bērziņš, Aleksandrs Bolšteins, Guste Bruka, Al
freds Burģis, Vīgo Burģis, Juris Ceriņš, Ziedonis Cīrulis, Jāzeps
Elsbergs, Arvīds Freimanis, Oļģerts Galītis, Jānis Lazdiņš, Auseklis
Leimanis, Laimonis Martinsons, Ņina Riemere, Jānis Melbārdis,
Antons Platacis, Vilmārs Sprancmanis, Konstantīns Sventeckis.
Elmars Šļaukstiņš un Vilnis Strēlnieks. Revīzijas komisijā darbo
jušies: Pēteris Ābeltiņš, Aleksandrs Bolšteins, Vilis Briedis, Jānis
Gžibovskis, Jānis Mednis, Antons Platacis, Herberts Strēlnieks,
Roberts Strīķis un Žanis Zālmanis.
Ar DV nozīmi zeltā apbalvoti Arvīds Freimanis, Jānis Lazdiņš,
Laimonis Martinsons, Antons Platacis un Herberts Strēlnieks.
Ar DV CV atzinības rakstu apbalvoti Jānis Bērziņš, Aīda Ceri
ņa, Juris Ceriņš, Egons J. Dzelzītis, Arvīds Freimanis, Jānis Laz
diņš, Laimonis Martinsons, Herberts Strēlnieks, Vilnis Strēlnieks,

DV apvienības Indianapolē valde 10. darbības gadā. Sēž no kr.: Z. Cīrulis.
apv. priekšs. J. Lazdiņš, vanadžu priekšn. Dz. Freimane, L. Martinsons;
stāv — A. Freimanis, J. Bērziņš un J. Ceriņš.
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Roberts Strīķis un Viktors Ziedonis. 25 apvienības biedri apbalvo
ti ar DV ASV valdes goda rakstu.
Apvienība vāc ziedojumus divas reizes gadā un nosūta tos DV
ASV valdei sadalei. Ziedojumu vākšanas akcijās līdz 1972. g.
31. dec. savākti $11,729.50. Līdz tam pašam laikam aprūpei,
skolām, jaunatnei, kultūras pasākumiem un sporta veicināšanai
izdoti $16,821.50. Samērā mazā Indianapoles un apkārtnes lat
viešu saime ir bijusi ļoti atsaucīga aprūpes darbam.
Kultūrāli -sabiedriskais darbs izpaudies visvairāk sarīkojumu
rīkošanā. Kopš 1954. g. par tradiciju kļuvis Lāčplēšu dienas sa
rīkojums. Leģiona atceres dienu atzīmē gan biedru vakaru veidā,
gan dažu gadu arī plašākā sarīkojumā, tāpat arī ugunskura vakari.
Ilgajos gados koncertējusi vesela virkne mākslinieku gan no tālie
nes, gan arī mājinieki, kas vienmēr snieguši kaut ko skaistu un
paliekamu. Vērtīgas izrādes snieguši ansambļi un teātŗa grupas
no Čikāgas, Kalifornijas, Vašingtonas, Kanadas, Milvokiem, Mi
nesotas un, protams, mājinieki — Indianapoles drāmatiskais an
samblis.
Apvienība savā darbības laikā izkārtojusi dažādas gleznu izstā
des: prof. L. Liberta, Annas Dārziņas, A. Šīmaņa, A. Cepures.
V. Skultes, V. Gūtmaņa un B. Sniedzes. Rīkotas arī vietējo māk
slinieku darbu skates.
Lai iegūtu līdzekļus apvienības darbam, rīko masku balles
(kopā ar apvienības sporta kopu) un Jaungada sagaidīšanas balles
(kopā ar citām Indianapoles organitzācijām). Lielākais sarīkojums
apvienības pastāvēšanas laikā bija DV dienas 1964. g. septembŗa
sākumā. Plašajā programmā piedalījās baritons Dr. Jānis Kļaviņš,
Indianapoles Sinfoniette V. Ziedoņa vadībā, vīru koris K. Lietiņa
vadībā un izrādīta M. Zīverta luga „Kā zaglis naktī” Minesotas
DV teātŗa ansambļa iestudējumā.
Ļoti laba ir sadarbība un saprašanās ar citām Indianapoles lat
viešu organizācijām un draudzēm. 14. jūnija piemiņas dievkalpo
jumā apvienība piedalās ar sēru karogu un piemēroti dekorējot
altāri. Tāpat dodam ziedus kopīgam 18. novembŗa dievkalpoju
mam.
Apvienība piedalās Ziemsvētku eglītes sarīkojumā, tāpat arī
nesen nodibinātā Jaunatnes fondā. Ar 3 dalības zīmēm apvienība
ir biedrs Indianapoles latviešu sabiedriskā centrā, bet ar 2 dalības
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zīmēm Gaŗezerā. Apvienība ir Amerikas Latviešu Apvienības
locekle.
1957. gada 24. marts uzskatāms par vanadžu kopas dibināša
nas dienu, kuŗā konstruējās pirmā kopas valde ar priekšnieci Va
liju Andersoni. No tā laika vanadžu kopas darbs arvien gājis
plašumā un 1973. g. 1. janvārī kopā jau bija 37 vanadzes. Vana
džu darbs cieši saistīts ar apvienības pienākumiem un sarīkoju
miem, bez tam viņas pulcējas vēl savās nodarbībās, kā: vakarēša
nās, rokdarbu gatavošanā, priekšlasījumu rīkošanā u. t. t., iekār
tojušas latviešu novietni starptautiskā izstādē, vada latvisko zinā
šanu novietni bērnu svētkos, piedalījušās apspiesto tautu sarīkoju
mos un demonstrācijās. Nav tāda apvienības pasākuma, kuŗā
nepiedalītos arī vanadžu kopa.
Kopas priekšnieces bijušas Valija Andersone, Aīda Ceriņa,
Dzintra Freimane, Ērika Jansone, Zenta Lazdiņa, Ņina Reimere
un Aurora Zvejniece.
DV jauniešus un bērnus pie apvienības sāka pulcināt 1964. g.
pavasarī; tā paša gada vasarā tie ar vingrojumiem jau piedalījās
vietējos bērnu svētkos, kuŗos tie bijuši dalībnieku vidū visus šos
gadus. Jaunieši ar priekšnesumiem kuplinājuši daudz apvienības
sarīkojumu, kā arī veikuši daudz citu piemērotu pienākumu.
Pulciņš zēnu katru gadu trenējas šaušanā (arī dažas meitenes)
un darbojas sporta kopā. Pēdējos pāris gados daudzi jaunie Indianapoles latvieši stājušies DV rindās un tā nākotnē var raudzīties
ar paļāvību.
Sporta kopa pie apvienības darbojas no 1961. gada. Dalībnieku
skaits svārstījies starp 12 un 30, svārstīgi bijuši arī panākumi.
Sportisti darbojās vieglatlētikas, volejbola un basketbola discip
līnās. Pēdējos gados aktīvi darbojas tikai jauniešu volejbola un
basketbola vienības. Lai sporta nodarbības sekmīgi veiktos, nepie
tiek ar sportistu uzņēmību un enerģiju vien, — nepieciešami arī
materiālie līdzekļi. Apvienība ir iespēju robežās sporta kopu at
balstījusi, tāpat DV ASV valde piešķīrusi nelielu atbalstu jaunā
kajai grupai. Sporta kopu vadījuši Egons Juris Dzelzītis, Modris
Lakstiņš un Kārlis Augenbergs.
Šaušanas kopa nodibinājās 1958. g. un tai pašā vasarā pieda
lījās pirmajās sacensībās Kalamazū. No tā laika pagājuši vairāk
nekā piecpadsmit rosmes un panākumu pilni gadi. Apvienības
šaušanas kopa kā vienība sešas reizes ieguvusi pirmo vietu DV
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Indianapoles apvienības 15 gadu atcerē. Jaunieši — programmas aizpildītāji.
Sēž apv-bas priekšs. L. Martinsons.

ASV šaušanas meistarsacensībās un 1968. g. ieguva pastāvīgā
īpašumā DV ASV ceļojošo vairogu. Ceļojošā balva pastāvīgā
īpašumā iegūta arī dāmu klasē. Pirmās vietas individuāli ASV
meistarsacensībās iegūtas vairākkārt kā meistarklasē, tā arī vispā
rējā un jauniešu klasē. Gan darba apstākļu, gan arī dzīves vietas
maiņas dēļ šaušanas kopas dalībnieki gadu no gada mainījušies,
bet pirmo sacensību divi dalībnieki vēl šodien ir aktīvi. Visus šos
gadus šaušanas kopu vadījis Herberts Strēlnieks.
Indianapoles Daugavas Vanagu apvienības sieviešu ansamblis
IDVASA nodibinājās 1971. g. augustā un atšķiŗas no citiem sie
viešu ansambļiem ar to, ka repertuārā ir liela dziesmu dažādība:
blakus tautas dziesmām un latviešu autoru oriģināldarbiem
IDVASA dzied arī citu tautu skaisto dziesmu tulkojumus. Dziedā
tājām pirmajos gados mainoties, ansamblis enerģiskās diriģentes
Aijas Vinteres-Brugmanes vadībā ātri progresēja un dziedājis sie
viešu kopkorī 1972. g. DV dienās Milvokos un 1973. g. dziesmu
svētkos Jāņu uzvedumā. Bez tam ar dziesmām viesojies Kalamazū,
Saginavā un Klīvlendā.
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Apvienības pastāvēšanas laikā aizsaules pulkiem pievienojušies
apvienības biedri: Kārlis Bērziņš, Alfrēds Burģis, Ādolfs Bruks,
Oļģerts Gailītis, Marija Goldberga, Indriķis Grūbaums, Ādolfs
Jaunozols, Jūle Liepa, Antons Petrāns, Matilde Rozenfelde, Au
gusts Šteins un Arturs Taube.
Svarīgākie notikumi apvienības dzīvē:
1954. g. martā apvienību apciemoja DV priekšnieks Vilis Ja
nums.
1956. g. martā apvienība pasniedza karogu vietējai Jaunatnes
apvienībai, nododot to jaunatnes glabāšanā un sargāšanā ar vēlē
jumu to novest uz brīvo Latviju.
1957. g. februārī apvienībā viesojās toreizējais Komitejas Lat
vijas Brīvībai priekšsēdis Vilis Hāzners.
1959. g. novembrī apvienību apciemoja toreizējais DV ASV
priekšnieks Augusts Vanags.
1961. g. aprīlī notika DV ASV 11. delegātu sapulce, kuŗas
laikā nolika vainagu pie šīs zemes kritušo cīnītāju pieminekļa.
1964. g. septembŗa sākumā Indianapolē notika Daugavas Va
nagu dienas.
1967. g. 4. novembrī apvienība atskatījās uz 15 darba gadiem.
Uzrunu šai sarīkojumā teica DV ASV priekšnieka vietnieks Arturs
Valters.
1968. g. 2. novembrī apvienība rīkoja plašu, kaŗavīriem veltītu
sarīkojumu Latvijas valsts dibināšanas 50 gadu atceres ieskaņai.
1970. g. 23. un 24. maijā apvienība aktīvi piedalījās ALAs
kongresa rīkošanā.
1972. g. 4. novembrī apvienība ar plašāku sarīkojumu atskatījās
uz 20 darba gadiem.
DV apvienība Kalamazū
DV Kalamazū apvienības dibināšanas datums ir 1952. g. 9.
marts, kad P. Lielzuikas mājās Kārļa Kļaviņa ierosmē pulcējās 24
vīri, vairumā bijušie kaŗavīri, leģionāri — kas ievēlēja apvienības
pagaidu valdi, ar priekšsēdi V. Dīriķi. Tā paša gada jūnijā pagaidu
valde beidza darbu un apvienības sapulcē ievēlēja pirmo valdi.
Sākot ar 1953. gadu, apvienība organizējusi Ziemsvētku ziedo
jumu akcijas, bez tam arī palīdzības darba veicināšanai tautiešiem
spaidu darbu nometnēs jūnija akcijas, sākot ar 1956. g. vasaru.
Bez gadskārtējām ziedojumu akcijām apvienības valde atvēlējusi
papildu līdzekļus gan fiziskai, gan garīgai aprūpei. Tie lielumties
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ņemti no sarīkojumu atlikumiem. Tā divdesmit pastāvēšanas gados
(līdz 1972. g. 31. decembrim) DV Kalamazū apvienība bija ap
rūpei savākusi kopsummā apmēram 30,000 dolaru, tās biedru
skaitam augot no apm. 20 sākuma gados līdz 120 pirmajā desmitā,
kāds palicis līdz pēdējam laikam.
Biedru skaita augšanai parallēli notikusi apvienības darbības
sazarošanās sekcijās. Darbojas (vai darbojušās) šādas sekcijas: va
nadžu kopa (sākot ar 1955. g. vasaru), DV vīru koris (no 1955.
g. rudens līdz 1961. g.), DV sporta kopa Imanta (no 1959. g.
janvāŗa līdz 1965. g.), DV drāmas kopa (kopš 1962. g.), Dauga
vas vanadžu ansamblis (kopš 1961. g. februāŗa) un DV šaušanas
sekcija (kopš 1956. g. augusta). Abas pēdējās ļoti aktīvas; šauša
nas sekciju visus šos gadus vadīja Leonards Skrupšķelis, bet vana
džu ansambli — Elvīra Ozola, par diriģentu darbojoties Jānim
Zuikam.
Apvienības darbu līdzās pirmajam priekšsēdim V. Dīriķim va
dījuši R. Ozoliņš, R. Jankavs, A. Mežsēts, bet pēdējos gados —

DV Kalamazū apvienības sporta kopas Imanta basketbola vienība 1965. gadā.
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Alfrēds Minka. Vanadžu kopas vadībā darbojušās M. Kļaviņa,
A. Zuika, E. Lubava, D. Jumiķe, Z. Bērziņa un pēdējos gados
Vanda Zaķe.
Par nopelniem organizācijas darbā DV nozīmi zeltā saņēmuši
apvienības biedri R. Jankavs, A. Minka, R. Ozoliņš, V. Reimanis,
A. Vanags un R. Zaķis. Daudziem apvienības biedriem un lab
vēļiem piešķirti gan DV ASV valdes, gan DV CV goda un atzi
nības raksti.
Jāatzīmē DV Kalamazū apvienības atbalsts Rietummičigenas
universitātes latviešu valodas kursiem — ar kpt. Konstantīna
Lubava stipendijas radīšanu šim nolūkam, kā arī apvienības inte
rese par Latviešu centru Gaŗezers. 1972. g. beigās apvienība bija
iegādājusies šī centra 13 pajas.
Ja dažkārt izteiktas bažas, ka DV organizācijas biedri noveco
un trūkst jaunās maiņas, tad DV Kalamazū apvienības vadība
šai ziņā var lepoties: no 120 biedriem 20 biedru ir jaunāki par
trīsdesmit gadiem. Pēdējā valdē ievēlēti arī 3 valdes locekļi, kas
jaunāki par 25 gadiem.
Daugavas Vanagu apvienība Klīvlendā
DV organizēšanas darbu Klīvlendā veica DV ASV valdes iecel
tais pārstāvis Voldemārs Sproģis 1951. gadā. Ierodoties pilsētā
citiem vanagiem, 1951. g. 28. oktobrī nodibināta DV kopa, pieda
loties sešiem interesentiem un par pirmo valdes priekšsēdi izrau
got Jāni Ozoliņu. Augot biedru skaitam, kopa 1952. g. 27. jan
vārī pārorganizējās par apvienību ar priekšsēdi Jāni Ozoliņu.
Apvienības darbu vadījuši: J. Ozoliņš 2 gadus, J. Pluksis 2 g.,
E. Šteins 3 g., K. Šilis 1 g., V. Zemesarājs 2 g., A. Piterāns 1 g.,
E. Danielis 7 g., A. Kalniņš 1 g., A. Vadzemnieks 2 g. Pašreizē
jais apvienības priekšs. ir V. Zemesarājs. Vanadžu kopu vadīju
šas: M. Šile 5 g., V. Neļķe 3 g., V. Zemesarāja 2 g., M. Barba
2 g., pa 1 gadam A. Damberga, A. Dūce, A. Sakse, A. Lujāna,
H. Kalniņa, Bersin-Skuja. Pašreizējā kopas priekšniece E. Gailīte.
Ar DV nozīmi zeltā apbalvoti V. Zemesarājs, B. Sniedze, E.
Danielis, J. Jenzis un A. Fogels. Pašreizējās valdes sastāvs pa
vecuma gr.: no 35—40 g. 2. 45—50 - 1, 51—55 - 2, 60—65 - 1,
65—70 - 2, 75—80 - 1. Ilggadējie valdes un revīzijas komisijas
darbinieki: V. Zemesarājs 20 g., J. Jenzis 17 g., J. Ozoliņš 16 g.,
J. Jurjāns 12 g., A. Fogels 10 g., J. Ezergailis 9 g., J. Ūdris 9 g.,
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A. Piterāns 8 g., E. Šteins 7 g., K. Šilis 7 g. B. Sniedze darbojies
kā dekorātors, vēlāk kā valdes loceklis no 1953. g. līdz miršanai
1972. g. Par režisoru no 1958. g. teātŗa kopā darbojas A. Rubenis.
Apvienībai nekustams īpašums nepieder. Līdz 1972. g. 31. de
cembrim apvienība īrēja mītni. Tagad tā likvidēta. Sarīkojumiem
apvienība īrē telpas Klīvlendas apvienotās draudzes sabiedriskajā
namā, ar ko jūtami kāpinājies apvienības sarīkojumu apmeklētāju
skaits, bet sakarā ar diezgan augsto īres maksu samazinājušies
sarīkojumu atlikumi. Pašreiz apvienība kopā ar korporāciju kopu
iekārto atsevišķu telpu sabiedriskajā namā.
Visā apvienības darbības laikā savākti aprūpes līdzekļi: vispā
rējai aprūpei $36,283.91; vietējai aprūpei $16,972.47; invalidu
namam Bērzaine $1,042; kopā $54,299.35. Izdoti vietējai palī
dzībai, gadskārtējās Ziemas svētku veltēs veciem ļaudīm, jaunatnes
un tās pasākumu atbalstam un stipendijām $13,811.01, to starpā
1972. g. nodoti Gaŗezera vidusskolas izbūvei $500 un vietējai
svētdienas vidusskolai $200. No organizācijas līdzekļiem iegādātas
15 Gaŗezera pajas par $1500. No tiem pašiem līdzekļiem nodots
$1600 ziedojums Apvienotās draudzes sabiedriskā nama izbūvei.
Gadu tecējumā publikas atsaucība līdzekļu ziedošanā DV mēr
ķu sekmēšanai nav apsikusi, nevērojot to, ka pēdējos gados klīvlendieši nodevuši apvienības sabiedriskā nama izbūvei, tāpat baz
nīcas iepirkšanai , pārbūvei ziedojumos ārkārtīgi lielas summas.
Sākot ar 1965. g., gadskārtējie ziedojumi vispārējai aprūpei (Zie
mas svētku ziedojumu vākšanas akcijas ietvaros) aizvien pārsnie
guši $2000. Arī gadskārtējie bazāri vietējās aprūpes līdzekļu sagā
dei, ar maz izņēmumiem, devuši ap $1000. Bezārus aizvien rīko
jusi vanadžu kopa.
Pie apvienības pastāv teātŗa kopa, kas darbojas kopš apvienības
sākuma; to vadīja M. Šile, vēlāk V. Aigara-Ūbelīte, bet no 1958.
g. līdz šim laikam A. Rubenis. Kā administrātori darbojušies V.
Zemesarājs, E. Šteins un J. Salnājs. Kopā savā laikā darbojušies
apm. 15 tēlotāji, sagatavotas apm. 15 lugas. M. Zīverta luga Rūda
izrādīta 1960. g. Klīvlendā rīkotajās DV dienās un 1963. g.
dziesmu svētkos, gūstot labas atsauksmes. Kopa viesojusies ar
saviem uzvedumiem arī citās vietā. Sākot ar 60-to gadu otru
pusi, kopas darbība apsikusi, aizejot dažiem ilggadējiem dalībnie
kiem un trūkstot iespējai sakomplektēt jaunu sastāvu. Lielu piekri
šanu tautiešos guvušas ALT Vašingtonas un Losandželosas an564

sambļu viesizrādes, kuŗas izkārtojusi kultūras un sarīkojumu
nozare B. Sniedzes vadībā, pulcinot līdz 400 apmeklētāju. Rīkots
arī liels skaits gleznu izstāžu, piedaloties lielam skaitam ASV un
Kanadas latviešu gleznotāju. Regulāri ik gadu apvienība rīko gads
kārtējās Klīvlendas un apkārtnes gleznotāju un daiļamatnieku
darbu skates, kas pēdējos gados pievienotas lāčplēšu atceres sarī
kojumam. Tāpat regulāri ik gadu apvienība rīko Kurzemes
cietokšņa atceres aktu, ko parasti kuplina ar mūzikāli-vokāliem
priekšnesumiem, piedaloties gan vietējiem, gan citurienes mūzi
ķiem. Izkārtotas lekcijas 4 sabiedriskiem darbiniekiem no Eiropas.
Sarīkojumu skaits ik gadu svārstās no 6—8, apmeklētāju skaits no
50 — 400.
Vanadžu kopas darbība izpaužas galvenokārt līdzekļu sagādē
vietējai aprūpei, rīkojot gadskārtējo bazāru vai iegūstot līdzekļus
no saimniecības sarīkojumiem. Rīkoti arī atsevišķi sarīkojumi.
Apmeklēti saslimušie apvienības biedri slimnīcās un mājās, pa
sniedzot arī veltes.

DV Klīvlendas apvienības valde un revīzijas komisija 1967. g. Pirmā r.:
B. Sniedze, V. Zemesarājs, M. Šile, E. Daniels, H. Kalniņa, K. Čečeris,
K. Pētersons: Otrā r.: A. Vadzemnieks, J. Ozoliņš, J. Ezergailis, A. Kalniņš,
A. Fogels, J. Jenzis un A. Brīmanis.
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DV apvienības Klīvlendā 1974. g. vadība kopā ar apvienības jaunatnes darbiniekiem. Vidu sēž valdes priekšsēdis
V. Zemesarājs.

1960. g. dibinātā šaušanas sekcija ar 8 dalībniekiem pirmo reizi
piedalījusies sacensībās 6 vīru sastāvā, vēlāk tikai ar dažiem sek
cijas dalībniekiem. Gūtas arī samērā labas vietas. Rodoties grūtī
bām šaujamlaukuma izmantošanā, sekcijas darbība apstājusies
un tā 1973. g. sākumā likvidēta.
Iesaistīt jaunatni apvienības vadībā nav izdevies. Visi jaunieši
vairumā iesaistīti skautu, gaidu vienībās, deju kopās un draudzes
jaunatnes pulciņā. Sadarbība ar citām organizācijām ļoti laba.
Citu organizāciju valdēs lielumties darbojas vanagi.
Apvienība katra gada sākumā izdod Ziņotāju un apm. 6—8 ap
kārtrakstus gadā. Ārējās informācijas laukā attiecīgus darbiniekus
nav izdevies iesaistīt.
Biedru skaits no sākotnējiem 6 sasniedzis 212, no tiem 159
vanagi un 53 vanadzes. No maksājumiem atbrīvoti 15 kaŗa inva
lidi, 17 pensionāri-res, 1 students un 4 studentes.
Daugavas Vanagu sporta kopa noorganizēta 1954. g. V. Zemes
arāja vadībā. Volejbola sekcija Jāņa Ausenbacha vadībā Klīv
lendas priekšpilsētas turnīros izcīnīja pirmo vietu 1954. g., 1955.
g., 1956. g. un pirmo vietu ziemeļaustrumu Ohio valsts amatieŗu
turnīrā. Piedalījusies vidējo valstu latviešu meistarībā 1955. g.
un Oklahomas ASV nacionālajā volejbola turnīrā, spēlējot gan
bez uzvarām. Basketbola sekcija, darbojoties dažreiz pat ar 2
vienībām Edgara Bedrīša vadībā, piedalās latviešu vidējo valstu
meistarībās, tāpat Klīvlendas un Euklīdas pilsētu sacensībās.
Galda tenisa sekcijas vienība ASV vidējo valstu sacensībās
1954. un 1955. g. izcīnīja pirmās vietas.
Sporta kopas darbība apsika, sportistiem pārceļoties uz citām
vietām, arī sportistu vecums ietekmēja kopas darbību.
DV apvienība Kolorado
Tā nodibināta 1965. g. 28. martā, kad uz Denveru bija pārcē
lies bij. DV apvienības priekšs. Linkolnā Vilis Zobens. Viņš
tūdaļ pēc ierašanās jaunajā dzīves vietā bija apzinājis 25 bij. cīnī
tājus, kas pulcējās 27. martā Leģiona piemiņas sarīkojumā. Pēc
V. Zobena aicinājuma 28 bija ar mieru dibināt DV apvienību.
Par priekšsēdi ievēlēja Vili Zobenu, valdē — A. Timermani,
Ilmāru Balodi, Maiju Ritumu, Jāni Richteri, Leonu Rukinski un
Hariju Rolli. Vanadžu valdē ievēlēja R. Balodi, E. Lindemani,
Z. Rolli, A. Timermani un I. Vallasi.
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DV apvienības Kolorado valde un vanadžu kopas valdes locekļi 1970. gadā.
No labās sēž: vanadžu kopas priekšn. A. Rūnika, apvienības priekšs. A.
Gulbis, sekretāre Z. Rolle, priekšs. v. A. Timermanis. Stāv: vanadžu valdes
loc. Dr. V. Ozoliņa, O. Strausa, M. Rituma, saimn. vad. Ž. Līcis, pr-ces v.
A. Timermane, kasieris O. Rūniks, biedrzinis-mantzinis L. Rukinskis, rev.
kom. loc. J. Richters.

Pirmā valdes sēde notika 10. aprīlī. Tajā izlēma cieši sadarbo
ties ar vietējo latviešu klubu, draudzi un korporāciju kopu. Par
svarīgāko atzina aprūpes kārtošanu.
1966. g. DV apvienība Mineapolē apvienībai pasniedza karogu.
Apvienība arī lēma, ka katram biedram jāziedo cents dienā jau
natnes un veco ļaužu atbalstam. Nodibinājās šaušanas kopa ar
vadītāju Augustu Gulbi un teātŗa kopa A. Janumas vadībā.
Teātŗa kopa viesojās arī ārpus Denveras, citu apvienību sarīko
jumos.
Līdz 1969. g. apvienību vadīja V. Zobens. Viņa laikā apvie
nības biedru skaits bija 77 (36 vanagi un 31 vanadze). Apvienības
darbs bija rosīgs.
1970. g. sapulcē par valdes priekšsēdi ievēlēja Augustu Gulbi,
valdē Arvīdu Timermani, Leonu Rukinski, Zentu Rolli, Hariju
Rolli, Otomaru Rūniku, revīzijas komisijā Eriku Lindemani, Maiju
Ritumu un Jāni Richteri.
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Apvienībai nekustamu īpašumu nav. Pašreizējais biedru skaits
72, no tiem 42 vanagi un 30 vanadzes. Caurmērā ik gadu iestājas
5 — 6 biedri. Sākot ar 1970. g., apvienības regulārie sarīkojumi
ir divas reizes gadā — viens pavasarī un otrs rudenī, kuŗos ap
vienotas galvenās kaŗavīru atceres. Bez tiem ik gadu vanadzes
rīko vasaras beigās izbraukumu kalnos. Apmeklētāju skaits caur
mērā 75 — 100.
1970. g. pie apvienības nodibināts jaukts koris ar 32 dziedā
tājiem. To vada valdes sekretāre Zenta Rolle. Darbojas teātŗa
trupa un vanadzēnu vienība, kuŗas vada Alma Januma. Sporta
kopu vada kopš pag. gada Jānis Stendzenieks, tajā 32 dalībnieki,
kas sadalās šaušanas, makšķerēšanas, bumbošanas un biljarda sek
cijās. Apvienība izsūta gadā 6 — 7 apkārtrakstus 150 — 220 eks.,
bet 1973. g. pievienojās visu Denveras organizāciju kopīgi izdotam
informācijas rakstam. Par apvienības dzīvi regulāri raksta laik
rakstā Laiks u. c. periodiskos izdevumos. 1973. g. izrādīta DV
filma „Vēl cīņa nav galā”.
Aprūpes līdzekļi no 1970. g. $44,81 trīs gadu laikā palielinā
jušies uz $872,32. Ziedojumu akcijās divas reizes gadā savākti
caurmērā $300, kas nosūtīti zemes valdei. Vietējo palīdzību sniedz
pēc vajadzības.
Organizācijas līdzekļi no atlikuma 1970. g. $453,01 palielinā
jušies 1972. g. apgrozījumā $3821,97 uz $1,105.01 atlikumu.
Par vanadžu priekšniecēm no 1965. — 1970. g. darbojušās
Rita Balode, Irma Vallase un Ženija Līce, bet no 1970. g. Agnese
Rūnika. No 1970. g. vanadžu kopas valdē vēl darbojās Olga
Štrausa, Ženija Līce, Ārija Timermane, Alma Januma un Ella
Ivane, pēdējos 2 gadus arī Emma Zelčāne. Vanadzes ik gadu
2 līdz 3 reizes rīko lietotu drēbju un mājturības priekšmetu pār
došanu, kas ir regulārs ienākums apvienības darbam.
Apvienības valdē un revīzijas komisijā darbojas 2 līdz 3 locekļi
zem 30 gadu vecuma. Pēdējos 4 gados valdes sastāvā pārmaiņas
nav bijušas un ar paliekamu ietekmi iezīmējas priekšsēža, sekre
tāres (arī koŗa diriģentes), teātŗa trupas un vanadzēnu audzinā
tājas darbība.
DV apvienība Linkolnā
Darbības sākumu šī apvienība var atzīmēt 1951. g. 28. oktobri,
kad iniciātoru sanāksmē vienojās dibināt DV kopu un par tās
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priekšsēdi izraudzīja V. Vecozolu. Biedru skaitam kāpinoties,
jau 2. decembrī notika pārveidošanās par apvienību, par priekšēdi
ievēlot A. Samsonu. 1952. g. sāka izdot informācijas biļetenu
Linkolnas Vēstnesis, kas iznāk 2 reizes mēnesī fototechnikas
iespiedumā. Tā paša gada 10. martā nodibinājās vanadžu kopa
L. Berkmanes vadībā.
Apvienību ir vadījuši: 1951. g. — Voldemārs Vecozols, kopas
dibināšanas iniciātors un pirmais priekšsēdis, 1951. — 1953. g.
— A. Samsons, 1954. g. — V. Zobens, 1955. g. — J. Laiviņš,
1956. — 1963. g. — V. Zobens, 1963. — 1972. g. — R. Matulis un 1973. g. — J. Kešāns.
Pirmais kopas sekretārs bija Jānis Danenfelds, bet pirmajā
apvienības valdē bez priekšsēža A. Samsona vēl darbojās J. Da
nenfelds, A. Indriksons, V. Vecozols un M. Balodis.
1955. g. V. Zobena ierosmē apvienība sāka izdot DV sienas
kalendāru, ko izsūta visā brīvajā pasaulē. 1960. g. tas kļuva par
CV izdevumu un 1969. g. kalendāra izdošanu pārcēla uz Kolorado
apvienību, kurp jau agrāk bija pārcēlies tā redaktors V. Zobens.
Pie apvienības darbojas sporta kopa, kas aktīvu darbību sāka
1961. gadā. Sportisti piedalījās vieglatlētikā un šaušanā.

Linkolnas DV apvienības valde 1961.-62. gadā. No kr.: biedrzinis K. Val
ters, kasieris A. Dreiškins, apv. priekšs. V. Zobens, vanadžu pr-ce E. Valtere,
sekretārs P. Gavars un priekšs. v. R. Matulis.
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Vieglatlētikā Marģeris Matulis izcīnīja labākās balvas skriešanā
(100 m un 400 m), un Juris Jesifers izcīnīja labākās balvas kārts
lēkšanā. Arī citi vieglatlētikas sportisti no Linkolnas apvienības
piedalījās vairākos sporta salidojumos Indianapolē, Vašingtonā u.c.
Trenēšanās notika vietējo vidusskolu un universitātes sporta lau
kumos, jo minētie sportisti darbojās skolu vienībā un dabūja
atļauju šo laukumu lietošanai apvienības labā. Dzīves apstākļiem
mainoties, vieglatlētikas sportisti savu darbību izbeiguši, bet pastāv
vēl šaušanas vienība.
Šaušanas vienība sāka darbību 1961. g. vasarā ar pirmo pieda
līšanos vidējo rietumu šaušanas sacensībās Demoinā. Pirmie dalīb
nieki bija: Marģeris Matulis — kapteinis, Andrejs Eglīte, Andris
Staklis un Pēteris Kalniņš. Nākamos gados šāvēju vienība pieda
lījusies DV ASV meistarsacensībās. Balvas tā ieguvusi visās pirmās
trīs pakāpēs. Individuālus panākumus šaušanā sasniedzis Andrejs
Eglīte, izcīnīdams pirmo vietu DV ASV meistarsacensībā 1967.

Pie bijušā valsts prezidenta Dr. K. Ulmaņa piemiņas plāksnes Linkolnas
universitātē 1968. g. No kr.: B. Glagava (Linkolnas vanadžu kopas pr-ce),
Alfrēds Bērziņš, V. Žubura, (Demoinas vanadžu kopas pr-ce), R. Staklis
(Linkolnas apv. rev. kom. loceklis), Roberts Matulis (Linkolnas apv. rev.
kom. priekšs.) un J. Kļaviņš (Demoinas apv. priekšs.).
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g. un trešo vietu 1966. g. Labi panākumi viņam bijuši, šaujot
ASV vienībā pret Kanadas vienību, un arī globālās sacensībās.
Apvienības iniciātīvā Linkolnas latviešu organizācijas 1973.
g. pasniedza karogu Linkolnas latviešu korim. Visus pastāvēšanas
gadus apvienība piedalās ar regulārām iemaksām Kārļa Ulmaņa
stipendiju fondā.
Apvienības kārtējie sarīkojumi ir Lāčplēšu diena, Leģiona at
ceres diena, apvienības gadasvētki, Jaungada sagaidīšana un
biedru vakari. 14. jūnijā un 18. novembrī sarīkojumi notiek kopī
gi ar pārējām Linkolnas latviešu organizācijām un draudzēm.
Apvienība rīko arī koncertus, teātŗa izrādes, mākslas izstādes.
Ar CV atbalstu apvienība izdeva Latvijas atbrīvošanas kaŗa
vēsturi divās daļās.
Milvoku DV apvienības darbība
Apvienība dibināta 1951. g. 2. dec. Edgara Peniķa ierosmē.
(Kopa nodibin. t. p. g. 14. okt.) Dibināšanas laikā bija 30 biedri.
Pirmajā valdē ievēlēti: priekšs. plkv. E. Akmentiņš, sekretārs E.
Peniķis, priekšs. vietn. E. Starķis, kasieris P. Rožkalns un biedr
zinis E. Gīlis.
Tai pašā laikā V. Aparjods apmācīja vīru sekstetu, no kuŗa
pēc dažiem mēnešiem izveidojās DV vīru koris, kas viņa vadībā
darbojas joprojām. Kori sākumā vadīja E. Starķis, bet kopš 1953.
g. pavasara vadību pārņēma R. Prūsis, kas apv-bas valdē darbojies
15 gadus.
1953. g. pavasarī apv-bas vadību pārņēma V. Aparjods, kas to
vada joprojām. Vadībā no dibināšanas dienas darbojas E. Peniķis
(abi ar V. Aparjodu daudz gadu darbojušies DV ASV valdē,
rev. kom. un ir arī pašlaik zemes valdes locekļi). Apv-bas vadībā
J. Vilciņš darbojas 20 gadus, V. Zālītis 16 g. un P. Rudzītis
11 gadu. Ar šo vadības kodolu apvienības darbība augusi un sa
zarojusies daudzās pašdarbības vienībās, pulcinot 240 biedru,
no kuŗiem 76 vanadzes.
Apvienības vīru koris un 14 aktīvie, ilggadējie darbinieki ap
balvoti ar DV zelta nozīmēm (V. Aparjods, E. Peniķis, M. Valtere,
R. Prūsis, Ž. Butkus, J. Vilciņš, V. Zālītis, J. Peniķis (pārgājis uz
Minesotas apv.), L. Pētersone, Z. Vilciņa, R. Čaks, L. Peniķe,
A. Mundeciems, E. Čakāns), 5 ar DV CV atzinības rakstiem un
vairāki desmiti ar DV ASV goda rakstiem. Valdes locekļu vecums:
līdz 34 g. — 2, līdz 52 g. — 4, līdz 63 — 1, virs 63 — 2.
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Valdē pašlaik darbojas: V. Aparjods (priekšs.), E. Peniķis, J.
Vilciņš, V. Zālītis, P. Rudzītis, Ā. Peniķis, I. Slempere, V. Jaun
kalnietis un A. Mundeciems. Revīzijas komisijā: E. Čakāns, J.
Grundsberģis un A. Krauklis. (Rev. kom. daudz gadu vadīja
V. Krēlis, kuŗš mira 1968. g. dec.) Apv-bas vadībā ilgāku vai
īsāku laiku darbojušies daudzi aktīvi DV saimes locekļi, kuŗu
darbība atstājusi paliekamu ietekmi darbā.
Reizē ar darbības uzsākšanu sākusi darboties arī drāmatiskā
kopa rež. M. Valteres-Einbergas vadībā. Pavisam iestudētas un
atkārtoti kā Milvokos, tā arī citos ASV latviešu centros izrādītas
18 lugas ar krāšņām dekorācijām un izteiksmīgiem tērpiem, gais
mām un mūzikāliem pavadījumiem. No iestudējumiem atzīmējami
šādi latviešu autoru diždarbi: A. Brigaderes Sprīdītis, Maija un
Paija, Princese Gundega un karalis Brusubārda, Lolitas brīnum
putns (izrādīta DV 20 g. atcerē Čikāgā) un Kad sievas spēkojas;
R. Blaumaņa Ugunī, Trīnes grēki, Ļaunais gars; J. Raiņa Pūt,
vējiņi un Aspazijas Sidraba šķidrauts (izrādīta ASV DV dienās
Milvokos 1972. g. sept.). Bez tam drāmatiskā kopa rež. M. Val
teres-Einbergas vadībā, piepalīdzot lielam skaitam kopas dalīb
nieku, ar īsākām skicēm, viencēlieniem, deklamācijām un insce
nējumiem, kuplinājusi apvienības sarīkojumus. Par sekmīgu dar
bību drāmatiskā kopa apbalvota ar DV goda rakstu un ALAs kul
tūras biroja goda rakstu, ko saņēmusi arī režisore. Administrātors
— H. Misiņš.
Vīru koŗa 18 dziedoņi (no tiem astoņi korī dzied 20 gadu)
iestudējuši 177, to starpā maz atskaņotas un nedziedātas, dzies
mas, kā arī labu daļu jaundarbu, nevairoties no grūtām kompozicijām. Darbības laikā koris debitējis 141 reizi: savos koncertos,
apvienības sarīkojumos, ASV un Kanadas DV dienās, vispārējos
dziesmu svētkos, Gaŗezera dziesmu dienās, dievkalpojumos, citu
organizāciju sarīkojumos un aktos. Apbalvots ar DV zelta nozī
mi, ALAs Kultūras biroja goda rakstu, ko saņēmis arī koŗa
diriģents.
Diriģenta un DV ASV valdes kultūras noz. vad. V. Aparjoda
ierosmē un zemes valdes uzdevumā pie vīru koŗa izveidota vīru
koŗu nošu krātuve koŗa pr-ka R. Prūša vadībā.
Aprūpei apvienība nodevuši vairāk nekā $32.000, kas, salīdzi
not ar latviešu skaitu Milvokos, uzskatāms par iespaidīgu panā
kumu. Jaunatnes latviskās izglītības veicināšanai no organizācijas
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līdzekļiem izdoti $7.000 (latviešu skolai, Gaŗezera nometnei un
vidusskolai, Divreizdivi nometnei, Rietummičigenas latv. valodas
kursiem, tautas deju trupai, skautiem un gaidām).
Apvienība izdod 11 apkārtrakstu gadā E. Peniķa un R. Prūša
redakcijā 650 eksemplāru metienā, ko izsūta DV un visiem Vis
konsinas latviešiem. Tajā ietvertas DV un citu Milvoku organizā
ciju, draudžu darbības norises un aktuālitātes. Līdz 1972. g. 31.
dec. izdoti 215 apkārtraksti.
Milvoku DV apvienības nams iegādāts 1959. g. un ar DV
atbalstu un palīdzību nama apakšstāva lielākā telpa pārbūvēta un
izveidota sabiedriskām vajadzībām. Tajā var novietoties līdz 60
personu mazākiem sarīkojumiem un sanāksmēm. Pagraba telpas
atremontētas un uzlabotas vanadžu saimnieciskām vajadzībām un
dažādu grupu nodarbībām. Nama iegādes izdevumi segti, izņemot
dažus simt dolarus privāta aizdevuma.
Namu plaši izmanto dažādām sapulcēm, sanāksmēm, kou mē
ģinājumiem un jaunatnes nodarbībām, caurmērā 320 reizes gadā.
Nama nozīme Milvoku sabiedriskās dzīves aktivizēšanai ir ļoti
liela, it sevišķi izdevīgā novietojuma un labās satiksmes dēļ. Nama
pārbūvē, krāsošanā un uzkopšanā strādājuši daudzi DV un citi
tautieši. Nama augšējais stāvs iznomāts.
Vanadžu kopas darbības sākums iekrīt 1952. g. martā, lai gan
atsevišķas vanadzes darbojās apv-bā kopš tās dibināšanas. Pirma
jā valdē darbojās: A. Breice (pr-ce), L. Peniķe, Z. Vilciņa, M.
Valtere un E. Andersone. Kopa ne tikvien rosīgi atbalsta apv-bas
pasākumus, bet arī rosīgi darbojas savos ietvaros, rīkojot atklā
tus un internus sarīkojumus, kā arī morāli un materiāli atbalstot
aprūpējamos pašu mājās un ārpusē, sevišķu vērību veltot jaunatnes
latviskās izglītības veicināšanai. Kopu vadījušas: A. Breice, Z.
Vilciņa un R. Burģele. Pašlaik kopas valdē: M. Cukura (pr-ce),
L. Peniķe, Z. Vilciņa, K. Šmite, M. Valtere, M. Skraučeva, T.
Austere, M. Vilcāne un A. Jirgene. Kopš dibināšanas dienas ko
pas vadībā darbojas Z. Vilciņa un L. Peniķe.
Tautas deju kopa darbību sāka 1955. g. L. Pētersones un O.
Peniķa ierosmē. Starplaikā kopu vadījuši: M. Peniķe, M. Valtere,
St. Graudiņa un O. Ozoliņš. Pašlaik to atkal vada L. Pētersone,
kuŗa ilgajos gados kopu izveidojusi par ASV DV lielāko un dar
bīgāko dejotāju vienību 76 dejotāju sastāvā. Kopa darbības laikā
iestudējusi 86 dejas, ar kuŗām reprezentējusies DV apvienības un
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Milvoku DV apvienības valde un revīzijas kom. 1964. g. Sēž no kr.: ka
sieris J. Vilciņš, revīz. kom. priekšs. V. Krēlis, apv-bas priekšs. V. Apar
jods, vicepriekšs. un apv-bas dibinātājs E. Peniķis, sekretārs V. Prūsis.
Stāv: valdes loc. O. Blūms, teātŗa administrātors E. Čakāns, biedrzinis V.
Jaunkalnietis, vicepr-dis aprūpes lietās K. Krūmiņš, sarīkojumu organizē
tājs V. Zālītis un rev. kom. loc. P. Rudzītis.

citu organizāciju sarīkojumos, kā arī piedalījusies visos deju liel
uzvedumos dziesmu svētkos un DV dienās. Kopa dejojusi Milvoku
televīzijas raidījumos un piedalījusies ik gadu Milvoku tautību
festivālā, kur vairākas reizes ieguvusi naudas balvas. DV tautas
deju kopa Metieniņš par sekmīgu darbību apbalvota ar DV un
ALAs kultūras biroja goda rakstiem.
Vanadžu sekstets diriģenta V. Aparjoda vadībā (M. Valteres
ierosmē) darbojas kopš 1960. g. pavasara. Iestudētas 82 dzies
mas, no tām vairākas itin grūtas un atbildīgas Milvokos piedzī
vojušas pirmatskaņojumu. Sekstets koncertējis pašu mājās, kai
miņu pilsētās, piedalījies dziesmu svētkos un DV dienās (1972. g.
Milvoku DV dienās dziedāja kopkoŗa koncertā atbildīgo solo
partiju kantātē „Vanaga piedzimšana”). Nepārtraukti sekstetā
dzied: M. Valtere, Z. Vilciņa, kuŗām vēlāk pievienojušās L. Dūne.
V. Vizule, E. Runka un R. Brusubārda. Sekstets apbalvots ar
DV ASV goda rakstu.
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DV apv-bas aizbildniecībā un vadībā 13 gadu darbojusies Mil
voku koncertu komiteja (trīs ev. lut. draudžu atbalstā). Komitejas
priekšsēdis V. Aparjods, administrātors E. Peniķis un kasieris
J. Vilciņš. Ik gadu rīkoti 4 pazīstamāko latviešu skaņu mākslinieku
koncerti.
Mazkalibra ieroču šaušanas sekcija Ž. Butkus vadībā darbību
sākusi 1958. gadā. Ar vadītāja aktivitāti un sekcijas dalībnieku
neatlaidību kopa šaušanas sportā sasniegusi izcilus panākumus
un dažādās sacensībās ieguvusi daudzas pirmās vietas un goda
balvas. Globālā mērogā vairākus gadus kopa ir DV šaušanas
meistars. Arī individuāli kopā ir izcili šāvēji: A. Krauklis, A. Gra
va, V. Zālītis un vecmeistars Ž. Butkus, kuŗš joprojām uzrāda
izcilus panākumus.
Apvienības aizbildniecībā ir Gaujas skautu un Tālavas gaidu
vienība, kuŗas apliecina izcilu aktivitāti un panākumus ne tikvien
latviešu, bet arī amerikāņu skautu saimē. Skautu darbību vada

No ASV DV apvienībām Milvoku apv. pirmā ASV nodibināja savu jau
natnes kopu 1961. g. Uzņēmumā no kr. sēž: B. Salaka, M. Alksne, B.
Blate un M. Peniķe, stāv Ā. Peniķis, A. Andersone un O. Peniķis.
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un koordinē aktīvi vadītāji ar R. Čaku un A. Mundeciemu priekš
galā.
Šachha sekcija L. Gaigala un J. Zvēra vadībā rīko Milvokos pla
šāka apmēra latviešu šachistu sacensības.
Milvoku sabiedriski kultūrālā darbībā DV apvienība ieņem
izcilu vietu, blakus pašu teātŗa ansambļa izrādēm rīkojot Vašingto
nas un citu teātŗu viesizrādes, gleznu izstādes, priekšlasījumus un
tradicionālos apv-bas sarīkojumus (gadasvētkus, lāčplēšu un Le
ģiona atceres sarīkojumus, Jāņu vakaru, vīru koŗa un vanadžu
seksteta koncertus u.c), caurmērā 20 sarīkojumu gadā ar vidēju
apmeklētāju skaitu 2900.
Apvienības namā ir 1000 sējumu bibliotēka V. Berģa pārziņā.
Apvienība ir ALA biedrene. DV ASV valdē darbojas: V. Apar
jods, E. Peniķis, P. Rudzītis un I. Rūķe. Ilgus gadus DV ASV
jaunatnes nozari vadīja J. Peniķis. Revīzijas komisijā — J. Vil
ciņš. Goda tiesā Ž. Butkus un R. Čaks (DV Mēnešraksta redak
tors). Pēdējais lielāku sarīkojumu gadījumos kārto informācijas
lietas.
Apvienības valdē izdevies iesaistīt dažus jaunās un vidējās pa
audzes pārstāvjus, kas, sekmīgi darbojoties, ieaug DV darbā un
tradicijās, palīdz atvieglināt darba slodzi.
Latviešu laikrakstus Amerikā un DV Mēnešrakstu regulāri
informē par DV darbību.
Apvienības 10, 15 un 20 gadu atcerēs izdotas illustrētas dar
bības pārskatu brošūras E. Peniķa redakcijā. Tajās plaši, vispusīgi
un objektīvi apskatīti apvienības darbības apmēri un panākumi.
Šai īsajā un konspektīvajā pārskatā ietverts tikai neliels atspī
dums no 21 gada laikā paveiktā un sasniegtā. Apvienības darba
darītāju skaits sniedzas tālu pāri simtam.
DV ASV valdes uzdevumā apvienība 1959. g. un 1972. g.
septembrī rīkoja Milvokos DV dienas. Sevišķi spoži izskanēja
pēdējās DV dienas 1972. g. ar virkni labi sagatavotu priekšnesu
mu, kuŗu centrā bija junda — apvienotā koŗa koncerts simfo
niskā orķestŗa pavadījumā, nepiemirstot tādus nozīmīgus sarīko
jumus kā jaunatnes vakaru, gleznu un daiļamatniecības izstādi,
tautas deju lieluzvedumu, vanadžu draudzības sanāksmi, E. Ro
dzes-Ķīseles referātu, teātŗa izrādi, kanaku vakaru un svētku balli.
Svētkus ievadīja svinīgs dievkalpojums visu konfesiju piederīga
jiem. DV dienu sarīkojumu organizēšanā piedalījās vairāk nekā
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150 DV un labvēļi. Apm. 5000 viesu uzņemšanā un pacienāšanā
lielu uzupurēšanos izrādīja vanadzes, kuŗām nācās rosīgi darboties
visu sarīkojumu norises laikā.
DV apvienības Minēsotā īss darbības pārskats
Daugavas Vanagu apvienība Minesotā dibināta 1952. g. 13.
septembrī, piedaloties 22 interesentiem. Biedru skaits 1972. g. 31.
decembrī bija 238. Apvienības idejiskais ierosinātājs un dibinātājs
bija dzejnieks Edvarts Tūters, kas arī pirmos divus gadus bija
priekšsēdis.
Apvienībai nepieder nekustami īpašumi, bet tā ļoti aktīvi iestā
jās par latviešu nama idejas paušanu un reālizēšanu. Iepirktajā
latviešu namā apvienībai pieder 32 pajas $1600 vērtībā. Apvie
nības īpašumā ir arī 10 Gaŗezera paju kopvērtībā $1000. DV
apvienība Minesotā visā darbības laikā savākusi aprūpei $38.500.
Pašreizējais valdes sastāvs: priekšsēdis Andrejs Spārniņš, pr-ža
v. un aprūpes noz. vad. Teodors Brīvkalns, sekretārs Toms Geis
tauts, sekretāra v. Edgars Jansons, kasieris Kārlis Liepiņš, kul
tūras un sarīkojumu noz. vad. Elmārs Grotiņš, kult. un sar. n. v. v.
Juris Dulbe, aprūpes noz. v. v. Zigfrīds Zoltners, biedrzinis/mant
zinis Pēteris Arājs. Revīzijas komisijā: priekšsēdis Nikolajs Ra
siņš, sekr. Vilis Kurmis, kom. loceklis Jānis Polleitis. Vanadžu
kopa: priekšniece Zelma Bulāte, pr-ces palīdze Leontine Raestas,
sekretāre Vilhelmīne Vanaga.
Apvienības priekšsēža postenī aizvadītajos gados kalpojuši: 5
gadus — Henrijs Kiperts, 3 gadus — Kārlis Augstkalns, Nikolajs
Rasiņš un Vilis Vijums, 2 gadus — Edvarts Tūters un Andrejs
Spārniņš, 1 gadu — P. Arājs, E. Barobs, E. Dundurs, A. Kaupiņš,
P. Valters un J. Zariņš. Apvienības valdē: 14 gadus — Kārlis
Liepiņš, 9 gadus — Jānis Polleitis un Teodors Brīvkalns, 8 gadus
— Toms Geistauts, 7 gadus — Pēteris Arājs, 6 gadus — Kārlis
Augstkalns, Voldemārs Vizulis un Zigfrīds Zoltners, 5 gadus —
Pauls Valters, 4 gadus — Jānis Cinis, Jānis Indriksons, Alfrēds
Lanka un citi, kas valdē darbojušies mazāk par četriem gadiem.
Apvienība rīkojusi koncertus, gleznu izstādes un citus sarīkoju
mus. Sarīkojumu skaits gadā ir mainīgs. Ir bijuši gadi, kad sarī
kojumu bijis ap 20. No sarīkojumiem pastāvēšanas laikā ieņemti
pāri par $60.000 bruto.
Jau vairākus gadus mūsu biedra Nikolaja Rasiņa izkārtojumā
14. jūnija un 18. novembŗa piemiņai notiek televīzijas pārraidīju578

mi — šo dienu atzīmēšanai piemērota programma. DV apvienī
bas sarīkojumi ir samērā labi apmeklēti. Koncertus un priekšla
sījumus apmeklē ap 100 personu, teātŗa izrādes un citus sarīko
jumus ap 250.
Pašdarbības vienības: DV vīru dubultkvartets Latvis diriģenta
Žorža Šmita vadībā 20 gadus kuplināja apvienības sarīkojumus
un viesojies arī citos latviešu centros. Diemžēl, šī vienība darbību
izbeidza 1972. gadā.
DV apvienības teātris: 1957. gadā T. Geistauta, E. Indes un
H. Kiperta ierosmē nodibinājās teātris ar savu satversmi un valdi.
Tā pirmais administrātors Edgars Inde. Gadu tecējumā bijuši vēl
septiņi administrātori; pašreizējais ir atkal E. Inde. Pirmais reži
sors Andris Valdmanis. Vienpadsmit gados iestudētas 20 latviešu
autoru lugas un notikušas 36 izrādes. Teātris viesojies Čikāgā,
Milvokos, Indianapolē, Linkolnā, Demoinā un Sūfolā (Sioux
Falls). Teātŗa ansamblī ir 44 dalībnieki, no tiem daudzi jaunieši.
Teātŗa administrātori bijuši: Edgars Inde, Arvīds Eglītis, Niko
lajs Rasiņš, Imants Stūrnieks, Jānis Melbārdis, Henrijs Kiperts,

1959. g. valde un revīzijas kom. No kreisās: E. Inde, L. Strautkalns, K.
Augstkalns, J. Zvaners, priekšs. H. Kiperts, J. Melbārdis, T. Brīvkalns,
J. Polleitis, E. Priedītis un T. Geistauts.
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Roberts Grudulis, Arvīds Drone un Edgars Inde. Režisori —
Andris Valdmanis, Jānis Ādamsons, Aleksandrs Lapko, Jēkabs
Vērenieks, Arvīds Drone un Edgars Šulcs.
Vanadžu pašreizējā priekšniece Zelma Bulāte kopu vada kopš
1965. gada. Pirmā pr-ce Milda Dauka-Strazdiņa; priekšnieces
vēl bijušas Elza Krūkle 4½ g., Elza Ādamsone 3 g., Leontīne Raes
tas 1½ g., Vija Valtere 1 g. Pašreiz kopā ir 85 vanadzes. Kopa
piedalās visos apvienības sarīkojumos, gādājot par kafijas galdu,
izlozēm u.t.t. Kopš 1962. g. ik mēnesi pulcējas vakarēšanās, strā
dājot rokdarbus apvienības loterijām vai arī pašu priekam. Sākot
ar 1962. g., rīkotas bērnu Ziemas svētku eglītes.
Apvienībā pastāv jaukts koris Beverīna, kuŗā pašreiz 28 dzie
dātāji. Diriģente brīvm. Elza Pone. Koris kuplina apvienības sa
rīkojumus, draudžu dievkalpojumus un piedalās vispārējos dzies
mu svētkos. Koŗa priekšnieks ir Jānis Zvaners.
Mednieku un makšķernieku kopā ir 36 dalībnieki.
DV apvienība Minesotā ir lielākā latviešu organizācija dvīņu
pilsētās un ir aktīva latviešu sabiedriskā darbā. Sadarbība ar pārē
jām latviešu organizācijām ir laba. Daudzi apvienības dalībnieki
ir arī vadītājos amatos latviešu organizācijās un draudzēs.
Apvienība izdod biļetenu vismaz 4 reizes gadā. Redaktora pie
nākumus pilda attiecīgā gada valdes sekretārs. Aizvadītajos ga
dos Minesotas DV apvienības darbā daudz kas paveikts. Daudzi
gadi ir bijuši darba prieka un rosmes pilni, daži ne tik raženi.
Apvienībai nodibinājās ciešas saites arī ar vecāko paaudžu cīnī
tājiem, un tā latviešu vecie strēlnieki visi kā viena kopa 1955. g.
4. jūnijā iesaistījās vanagos. Tai pašā gadā apv-bas valde, revīzi
jas komisija un dāmu komiteja H. Kiperta ierosmē nolēma dāvāt
apvienībai karogu, kuŗa metu izstrādāja vanags arch. N.
Ārpus parastā darba apvienība 1959. g. uzņēmās lielu un īpatu
pienākumu — izkārtot grupu apdrošinājumu Amerikas latviešu
palīdzības fondā. Izdevās sakomplektēt divas grupas — pirmo 92,
otru 61 personas sastāvā. Šo darbu vanagi uzņēmās, lai dotu
iespēju apdrošināties visiem tautiešiem, kas gadu nastas dēļ vairs
nevarēja to izdarīt individuāli. Tai pašā laikā apvienība uzņēmās
atbildību par invalidiem, kas apdrošinājušies fondā, bet dzīves
sarežģījuma dēļ kādu laiku nav spējīgi maksāt.
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Edvarts Tūters
ZEM SAVA

KAROGA

STĀJOTIES

Minesotas vanagiem

Sveicinām vīrus, kas stājušies pulkā
Zem sava karoga lepna un dīva;
Vīrus no Putlosas, no Cēdelgemas —
Apsmietus, izģērbtus, mērdētus badā —,
Vīrus, kas izsmieklu uzveica, nievas,
Izkļuva brīvībā, saslēdzās kopās.
Tagad še, dīvainā jaunajā zemē
Stājās tie atkal zem karoga sava.
Vīrus no zemes tās, kur trijas zvaigznes
Dimanta dzirksti tiem iemeta krūtīs,
Veidoja garu tiem spožu un asu,
Izkala sirdi tiem tādu, kas liesmo
Laicībā šajā, un liesmos aiz kapa, —
Tēvzemi savu vairs nebeidzot mīlēt.
Nāk tie no Vidzemes, Zemgales, Kursos,
Nāk šurp no Latgales ezeru krastiem;
Trimdā tie slēgušies vienībā tādā,
Neaizmirst brāļus tie savus un māsas.
Sanāk šie vīri kad pulciņos kopā,
Padziedāt dziesmas un spodrināt garu,
Karogs tiem dīvains tad plivinās pāri:
Debess tur redzama linziedu zila,
Un tajās debesīs, izplētis spārnus,
Vanags možs lidinās, karogu nesot —
Latvijas karogu sarkanbaltsārto —
Saulē kas pacelts pland nedienām pāri.
Mirdzošs viņš plandās un sirdī met liesmu
Latvjiem, kas kaisīti pasaules ārēs.
Karogu vērojot sasaucas tāles, —
Sasaucas vīri un sasaucas sievas;
Sapni auž aizvestie baigajās tundrās —
Sadzirdot vēstis par vanagu dīvo,

Nebeidz kas Latvijas karogu sargāt.
Dod, Dieviņ, vanagam debesu zilgmē
Pāri pār kapenēm, asaru liekņām,
Karogu iznēsāt spodru un tīru.
Dod, Dieviņ, vīriem šai karoga gaismā
Saglabāt kvēlu to brīvības dzirksti,
Trejas ko zvaigznes tiem meta reiz krūtīs.
Dod, Dieviņ, sievām, kas šūpuļus šūpo,
Tēvzemes cerību saglabāt mūžos.
Latviju dārgo, Dievs, svētīdams svētī!
Daugavas Vanagu apvienība Ņudzersijā
Atminot slavenās strēlnieku cīņas, 1961. g. 7. janvārī Ņu
džersijā nodibināja DV apvienību. Sanāksmi pulcēja A. Mednis
Elīzabetē, piedalījās 14 interesenti, padomus sniedza DV ASV
valdes loceklis V. Hāzners.
Apvienības pirmais priekšsēdis bija V. Zutis. Pirmajā darbības
gadā biedru skaits sasniedza 33, 8 vanadzes un 25 vanagi. Apvie
nība pulcē bijušos latviešu kaŗavīrus un draugus, kaŗavīru ģimeņu
locekļus — mūsu vanadzes.
Katru februāri notiek biedru sapulce, kad vēl jaunu vadību
un valdi. Sapulce reizē ir katra jauna gada ievadījums, kad satie
kam ilgi neredzētus biedrus, kārtojam biedru naudu un iegādāja
mies DV kalendārus vai kartītes. Īsteni mēs ar savām sapulcēm
esam lepni, jo dalībnieku skaits nereti pārsniedz 50% robežu. Šai
reizē, un ne bez panākumiem, aicinām ikvienu ģimeni iegādāties
DV Mēnešrakstu. No mūsu 55 ģimeņu vienībām — 77 biedriem
(ģimenes ar diviem vai trim locekļiem) abonentu skaits ir 38,
sasniedzot varbūt labāko relātīvo abonentu skaitu vidēja lieluma
apvienībās ASV.
Kā strēlnieki janvārī piemin Tīreļpurva „dvēseļu puteni”, tā
leģionāriem svarīgs ir marts. Apvienība teicamā sadarbībā ar
Ņudžersijas latviešu biedrību tās paspārnē rīko par tradiciju izvēr
tušos kaŗavīru vakaru, suminot ikkatru latviešu kaŗavīru, kas vien
vēl sevi uzskata latvieti, reizē pieminot aizsaulē aizsauktos.
Aprīļa beigās, kad dārzos zied ķirši un ceriņi, vanadzes pulcē
un sirsnīgā viesmīlībā uzņem kafijas pēcpusdienā sirmās latviešu
mātes. Sarīkojumam jau gadiem pulcējamies G. un I. Milleru
ģimenes mājā.
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Ņudžersijas organizāciju apvienībā dzīvi darbojas arī vanagi.
Apvienība jūnija pirmajā nedēļā rīko bērnu svētkus. Vanagi vien
mēr sarīkojumu atbalstījuši gan vadot, gan darbu darot. Laikam
nav pagājusi vasara, kad jūlijā vanagi un vanadzes nebūtu pul
cējušies kāda apvienības biedra īpašumā, lai jautrībā un bezrū
pībā pavadītu vasaras svētdienas pēcpusdienu. Izbraukumos cie
mojāmies gan J. Vanaga, gan Freibergu ģimenes īpašumā. 1973.
g. izbraukumā darbību sāka apvienības novusa sekcija.
Rudenī vienmēr rīko koncertu un bazāru. Sarīkojuma ietvaros
novusa kopa rīko internas sacensības. Apmeklētāju skaits, kā
vienmēr, šādā sarīkojumā ir neliels, tādēļ biedri un nedaudzie
viesi pērk lozes, tērē naudu un priecājas. Rezultāti vienmēr ir
apmierinājuši. Iegūta materiālā baze apvienības nelielajiem izde
vumiem, tāpat ziedojumiem skolām un jaunatnei. Skolu un jau
natnes izdevumi pēdējā laikā sasniedz līdz 30% no mūsu budžeta.
Gadu beidzam ar vanadžu eglītes vakaru, kad mūsu darba rūķes
pārrunā darbus, veiksmes, neveiksmes un priekus. Jau gadiem
šo vakaru rīko viesmīlīgajā Nadijas un Arnolda Kopānu mājā.
Plašākais Ņudžersijas apv-bas sarīkojums notika 1967. g. dar
ba nedēļas nogalē, kad Priedainē pulcējās Daugavas Vanagu dienu
dalībnieki. Sarīkojums ilga trīs dienas ar plašu gleznu un daiļ
amatniecības izstādi, šaušanas, volejbola un vieglatlētikas sa
censībām. Lielajā jundā svinīgi ienesa 32. pulka kaujas karogu
un valstu karogus, kuŗās darbojas DV organizācija. Svinīgo jun
das ziņojumu apvienības priekšs. F. Lucis sniedza vecākajam
virsniekam, vanagam ģen. J. Laveniekam. Svinīgais sarīkojums
beidzās ar Filadelfijas vīru dubultkvarteta koncertu. Sarīkojuma
izdošanos veicināja jaukais laiks un pāri par pieci simti atsaucīgu
apmeklētāju.
1972. g. 22. un 23. aprīlī Ņudžersijā notika Daugavas Vanagu
ASV delegātu sanāksme. Kongresa delegātus sveica priekšs. F.
Lucis. Sanāksmi atklāja DV ASV priekšnieks J. Utināns. Darbu
ievadot, kongresu sveica DV priekšnieks V. Hāzners, PBLA
priekšs. U. Grava un Ņudžersijas organizāciju apv. vadītājs V.
Spuntelis. Sanāksmes dalībnieki godināja LKOK plkv. K. Zeniņu
80 gadu jubilejā. Darba sēdi vadīja E. Leimanis. Delegātu balle
vakarā pulcēja pilnu zāli apmeklētāju; vakaru kuplināja „Trīs no
Pārdaugavas”. Otrā dienā kongresu sāka ar filmas izrādi. Darba
sēde beidzās agrā pēcpusdienā.
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Ņudžersijas valde 1973. gadā. 1. rindā no kr.: Ž. Jaunzems, F. Lucis, V.
Spuntelis, G. Millers un L. Freibergs. 2. rindā: J. Vanags, Ž. Fermus, A.
Kopāns, E. Zekunde, E. Freibergs.

Ar atzīstamām sekmēm apvienība izkārtojusi ziedojumu vāk
šanu aprūpei; caurmērā ik gadu saziedots ap $750. Atzīmējams,
ka 40% no savāktās summas ir apvienības biedru devums.
Ar labām sekmēm darbojas tikai 1973. g. dibinātā novusa
sekcija. Vanags L. Freibergs izcīnīja 1973. g. Ņudžersijas meistar
titulu vienspēlēs, kamēr V. Neimanis bija meistartitula līdzīpaš
nieks dubultspēlēs. Labus rezultātus šaušanas sacensībās sasnie
dzis V. Briedis.
Rūpīgi apsveŗot, apvienība nolēma 1973. g. iestāties Latviešu
fondā, uzskatot to par vienu no vērtīgākiem latviešu iestādījumiem.
Apvienību ilgāku vai īsāku laiku vadījuši V. Zutis, A. Bārs,
G. Millers, V. Lucis un V. Spuntelis, kamēr vanadzes — E. Plēpe,
T. Jaunzeme un I. Millere.
Neatvairāms un reizē nospiedošs apstāklis — apvienība gadu
pēc gada kļūst vecāka. Biedru skaits gan lēni vienmēr audzis, kaut
arī „jaunie” biedri ir pāri pusmūžam vai tā saucamos pensiju ga
dos. Priecājamies par mūsu jaunāko vanagu, 20 gadu veco K.
Kopānu, un vēlam veselību mūsu senioram, 88 gadus jaunajam
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Rūdolfam Hibneram; dzimis 1885. gada 27. oktobrī, R. Hibners
vēl vienmēr apmeklē apvienības sarīkojumus. Bet . . . Apvienības
biedru caurmēra vecums ir 61 gads, tikai 3 vanadzes un 5 vanagi
jaunāki par 50 gadiem. Tikai pirms 5 gadiem caurmērs bija 56,7
gadi, jaunāki par 50 gadiem bija 6 vanadzes un 17 vanagi.
Gadiem steidzoties, Visvarenā priekšā stājušies 11 biedri: J.
Baums, J. Biernis, J. Dreimanis, J. Krauklis, T. Mednis, G. Step
rāns, A. Zeibarts, O. Zaļaiskalns, kpt. V. Zutis, pltn. O. Neimanis
un ģen. J. Lavenieks.
Ņudžersijas DV apvienības aktīvitāti varbūt noteic vienreizējs
stāvoklis. Vietējo latviešu sabiedrisko dzīvi praktiski vada un no
teic Latviešu biedrība Priedainē, viena no rosīgākām latviešu or
ganizācijām Amerikā, ar kuŗu mums izveidojusies vislielākā sadar
bība. Biedrības ilggadējie priekšnieki V. Landsmanis un L. Pogai
nis ir vanagi. Attīstību neveicina arī lielās Ņujorkas un Filadel
fijas tuvums, jo daudzi potenciālie biedri izvēlas pazīstamākās un
lielākās apvienības. Padomājot par Ņujorkas, Priedaines un Fila
delfijas sarīkojumu daudzumu un dažādību, nav viegli sacensties
nelielas vanagu saimes bazāram, kad lielajos kaimiņu centros sauc
un aicina teātŗa izrādes, spožas balles un citi sarīkojumi. Apmek
lētāju skaitam ir arī tieksme mazināties, jo aizvien biežāk un
biežāk vecākie gadugājumi nav varējuši veselības vai vienkārši
nakts tumsas dēļ atbraukt un ierasties, kamēr jauniešiem nav
intereses pat tad, kad priekšnesumus sniedz jaunā paaudze.
Vērojot apvienību, nevar nepieminēt faktu, ka darbībai un spē
jai darboties ir pamatā vanadžu darbs, rūpes un līdzekļi. Vanadzes
strādā pirms sarīkojuma, sarīkojuma laikā, un kad runas, mūzika
un jautrās dziesmas ir apklusušas, zālē uguņi un prožektori
dzēsti, virtuvē vēl skan balsis un šķind trauki.
Nedomājam, ka mūsu apvienība ir izņēmums, bet zināmie
apstākļi neveicina ne jaunu biedru ieplūšanu, ne arī darbības
plašāku izpausmi un veidošanos. Tomēr nedomājam bezcerībā
nolaist rokas un padoties liktenim, bet gan turpināt darbošanos
un cerēt, ka atkal nāks Pulkvedis, kā reiz pirms trim gadu des
mitiem, vedīs mūs ārā no bezcerības un ielenkuma pretī ticībai
un dzīvei.
DV Ņujorkas apvienība
1948. gads. — Kuģis pēc kuģa ar bijušiem DP, to vidū arī
latviešiem, ieradās Ņujorkas ostā. Daļa no tiem brauca vēl tālāk
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uz zemes iekšieni, bet citi izklīda lielajā debesskrāpju pilsētā un
tās apkārtnē. Neierastā vide un trūcīgās valodas zināšanas mudi
nāt mudināja meklēt kādu saiti ar citiem tautiešiem. Pirmā satik
šanās vieta bija baznīca, kur pēc dievkalpojuma varēja dalīties
priekos un bēdās ar paziņām, ja izdevās kādu lielajā burzmā sa
skatīt. Šie īsie satikšanās brīži tomēr neapmierināja, gribējās ne
tikai runāt, bet kaut ko arī darīt Vācijā palikušo labā. Tā pama
zām ap DV pilnvaroto pārstāvi A. Līdaci sāka pulcēties vanagi
un viņu domu biedri.
Jau 1949. g. novembrī sasauca informācijas sapulci, bet 1950.
g. 6. janvārī pagaidu valde pulcējās pirmajā sēdē. Šī diena arī
uzskatāma par DV Ņujorkas apvienības nodibināšanos. Pagaidu
valdē darbojās A. Līdacis (pr-dis), J. Āboliņš, A. Lācis, B. Pie
kalnītis un B. Skulte. Pamazām gan no biedru maksām un ziedo
jumiem, gan no sarīkojumu atlikumiem sāka rasties nepiecieša
mie līdzekļi, kas deva iespēju nosūtīt pirmos 25 palīdzības saiņus
latviešu invalidiem Vācijā. Ar to bija likts pamats apvienības
palīdzības darbam.
1950. g. 23. jūlijā sanāca pirmā biedru sapulce, kuŗā ievēlēja
jaunu valdi: A. Līdacis (pr-dis), A. Lācis, A. Skrodelis, B. Skulte,
J. Vinters un H. Vītols. Pirmais gads, kā jau katrs sākums, bija
grūts un prasīja daudz darba, toties arī panākumi neizpalika.
Biedru skaits strauji kāpinājās, izdevās atrast telpas sanāksmēm,
nodibinājās vīru koris B. Skultes vadībā, noorganizēja pirmo
Ziemsvētku ziedojumu vākšanas akciju un decembrī sarīkoja
koncertu-balli un Ziemsvētku eglīti. Jau ar pirmo darbības dienu
visos apvienības pasākumos līdzās vanagiem cītīgi strādāja arī
vanadzes.
1951. g. martā sapulce par apv-bas priekšs. ievēlēja M. Kārk
liņu, bet valdē A. Āboliņu, L. Bērziņu, V. Kaminski un B. Skulti.
Jaunā vadība pielika visus spēkus, lai aktīvizētu darbību. Sarīko
jumi bija kupli apmeklēti un deva arī labus atlikumus (kopsummā
2077,61 dol.), biedru skaits kāpinājās.
1952. g. apvienību vadīja A. Puķīte, 1953./54. gadā — H. Ba
gātais un 1954./55. gadā — R. Turks, bet valdē šai laikā darbojās
I. Balodis, L. Bērziņš, H. Karlsons, E. Sproģis, K. Ķuzulis, V.
Matuzelis, A. Skrodelis, M. Lagzdiņš, A. Valters, O. Baumanis,
A. Rivža, K. Upmanis un A. Zemītis, bet dāmu komitejā E.
Druva (pr-ce), A. Kļaviņa, A. Krūmkalne, A. Kovisāre, I. Ozola
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DV apvienības Ņujorkā valde un revīzijas komisija 1953. gadā. Pirmā rindā
no kr.: L. Bērziņš, priekšs. H. Bagātais, A. Līdacis, A. Puķīte, E. Sproģis,
V. Matuzelis; otrā rindā: K. Ķuzulis, A. Rivža, A. Valters, A. Zemītis,
A. Skrodelis, M. Kārkliņš un J. Pelše.

un A. Skulte. Apvienība rīkoja lāčplēšu, veco strēlnieku un Ziem
svētku kauju atceres un Leģiona dienas, piedalījās Lojālitātes
parādēs un protesta demonstrācijā, Višinskim ierodoties Ņujorkā.
Dāmu komiteja kopš 1952. g. Ziemsvētkiem sūtījusi sveicienu
sainīšus latviešu jauniešiem ASV kaŗaspēka vienībās. Sarīkota
arī prof. Jāzepa Vītola 5. nāves dienas atcere un noorganizēta
DV pr-ka plkv. V. Januma viesošanās Ņujorkā. Bērzainei savāca
3131 dol., dažādās ziedojumu akcijās 3673 dol., bet sarīkojumi
deva 10.381 dol. Valde 1955. g. „tīrīšanas akcijā” izskaitīja bied
rus, kas nekārtoja savas saistības.
Bieži sakām, ka pirmie desmit gadi ir grūtākie. Par Ņujorkas
apvienību varētu teikt, ka grūtākie izrādījās pirmie pieci gadi.
Blakus labi apmeklētiem sarīkojumiem un teicami veiktam aprū
pes darbam bija arī dažas negātīvas parādības. Valdes gan strā
dāja lielā vienprātībā un saskaņā, bet biedru vidū varēja novērot
nesaskaņas, kuŗām ar apvienības tiešo darbu nebija gandrīz nekāda
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sakara. Par biedriem bija iestājušās arī personas, kas centās apvie
nībai uzspiest savus polītiskos uzskatus. Polītisko un reizēm tīri
personisko jautājumu pārnešana sabiedrības mērogā vienu otru
miermīlīgāku biedru ne tikai atturēja no sanāksmju apmeklēšanas,
bet pat pilnīgi aizbaidīja no apvienības. Šis ne visai tīkamais
posms tomēr tika pārvarēts: polītiķi un pašlabuma meklētāji, nekā
nepanākuši, pamazām atvirzījās malā, atstājot vietu īstiem darba
darītājiem, kas apvienību centās izveidot ne tikvien par aprūpes,
bet arī par kultūras lietu organizētāju.
1955. un 1956. g. apvienību atkal vadīja H. Bagātais, bet kopš
1957. g. A. Valters. 1955. g. 17. aprīlī vanadžu vadību uzņēmās
I. Nadziņa, bet kopš 1957. g. vanadžu vadītāja bija V. Freija.
1955. g. apvienībai pievienojās arī Ņujorkas latviešu futbola kopa,
kuŗai tagad ir arī sava jaunatnes komanda. Futbolisti vairākkārt
izcīnījuši ASV latviešu meistara godu.
1956. g. apvienība piešķīra 1000 dol. bezprocentu aizdevumu
Bostonas apvienībai nama iegādei un reģistrējās kā palīdzības
organizācija valsts iestādēs. 1957. g. apvienībā viesojās dzej
nieks Andrejs Eglītis no Zviedrijas, un ar šo laiku sākās ļoti
rosīgs kultūras un mākslas sarīkojumu posms. 1958. g. vasarā
DV talcinieki vairāku nedēļu nogalēs uzcēla jaunu mītni Ņujor
kas latviešu ev.-lut. draudzes bērnu vasaras nometnē, bet 1959.
g. „apsveica” Chruščovu.
Apvienību līdz 1960. g. vadīja Artūrs Valters. Viņa laikā val
dē darbojās Antonija Skulte, M. Laiviņš, J. un K. Pētersoni, A.
Skrodelis, L. Valdmanis, A. Pūliņš, R. Nāzars, L. Rumaks, E.
Bušs, V. Svētulis un J. Lācis. Apvienības vanadžu priekšniece
trīs gadus bija Verēna Freija, bet pēdējā gadā Antonija Skulte.
Vanadžu kopas valdē šai laikā darbojās A. Janševska, I. Puķīte,
J. Groskopfa, A. Skulte, A. Skara, M. Kica, L. Bonoparte, O.
Laiviņa, E. Pāvela, M. Krastiņa, G. Minka un I. Upmane. Revī
zijas komisijā bijuši I. Ēriksons, K. Pētersons, O. Baumanis, V.
Svētulis, R. Turks un J. Pelše.
A. Valters savus palīgus darbā raksturo šā: „No minētajiem
palīgiem un darba līdzgaitniekiem lielākā daļa līdz mielēm dzēruši
rūgto kaŗa un tā beigu posma biķeri. Daudziem kaŗš atņēmis lo
cekļus vai iecirtis dziļas kaujas rētas. Citi ir izgājuši TB sana
torijas un daudziem dzelzs aizkars izšķīris ģimenes. Tā vien liekas,
ka tie, kas paši vissmagāk cietuši un visvairāk zaudējuši, ir iejū588

DV apvienības Ņujorkā jaunatnes futbola vienība 1958./59. g. sezonā.
Stāv no kr.: Ints Rupners, Ivars Rubins, Alvis Ārens, Jānis Puķe, Jānis
Skara, Kurts Torsters; priekšā — Juris Leitenis, Jānis Bībelnieks, Jānis
Ujangs, Mārtiņš Mednis, Ēriks Ārens un Jānis Račevsikis.

tīgāki palīdzēt citiem. Dibinot DV organizāciju, jau toreiz sapra
tām, ka postā un grūtībās varam palīdzēt tikai paši. Šis princips,
kas radīja DV, ir dzīvs vēl šodien.”
DV apvienība Ņujorkā, ievērojot šo principu, ir bijusi viena
no visrosīgākajām. Financiālā ziņā palīdzības darbu var rakstu
rot šādi skaitļi: ziedojumos savākti 1957. gadā $1833.60, 1958.
gadā — $1689.75, 1959. gadā — $3422.05 un 1960. gadā
$3140.68, vai četros gados kopā $10,086.08.
Jāpiezīmē, ka jaunievedums 14. jūnija ziedojumu vākšanas
akcijā bija gleznu izloze 1959. gadā. Šis pasākums turpinās vēl
tagad ar ļoti labiem panākumiem. Visus šos gadus DV apvienība
14. jūnija ziedojumu akcijā turas priekšgalā pārējām apvienībām
ASV.
A. Valtera vadības gados tīrais atlikums no dažādiem sarīko
jumiem ienesa ap $5000 organizācijas līdzekļu kontā. Šajos dar
bības gados bez dažādiem palīdzības darbiem apvienība daudz
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darījusi arī sabiedriski-kultūrālā laukā, kam bez šaubām bijusi liela
nozīme vietējās un apkārtnes latviešu kolonijas dzīvē. Vispirms
būtu minams dzejnieka un cīnītāja Andreja Eglīša referāts, kas
pulcēja un saviļņoja līdz tam referātos neredzētu klausītāju skaitu.
Tad Paulas Brīvkalnes koncerts ar 900 klausītājiem un Aša Teichmaņa čello koncerts pilnīgi izpārdotā zālē. Vēl jāpiemin Toronto
Diždanča viesošanās Ņujorkā, teātŗu viesizrādes un jubilejas sa
rīkojums režisoram J. Dukātam. Ļoti nozīmīgas arī kļuva ikmē
neša sanāksmes, kas bieži pulcēja pilnu zāli klausītāju. Jauninā
jums bija rakstnieku vakari, kas rakstnieku un publikas ļoti iecie
nīti. Augot un valdot sabiedriskai rosībai, apvienībā arī biedru
skaits četros gados kāpinājās no 158 uz 196. Par šo laiku DVM
rakstīts:
Līdz 1960. gadam apvienības vadībai, gandrīz vienā un tai
pašā sastāvā darbojoties, izdevies panākt lielāku rosību un atsau
cību saviem pasākumiem kā pašu DV, tā arī pārējo tautiešu vidū.
Daudz darīts kultūras laukā: rīkoti referāti, koncerti un teātŗa
izrādes. Apvienības mēneša sanāksmes ļoti populāras: gandrīz ik
viens zina, ka mēneša ceturtā sestdienā pie DV varēs noklausīties
kādu labu referātu, bet pēc tam pārrunās pakavēties pie vanadžu
klātajiem kafijas galdiem. Apvienība sadarbojas ar jaunatni un
atbalsta to, pasniedzot balvas sekmīgākajiem skolēniem latviešu
skolās, kā arī pabalstot latviešu skautus, gaidas un sportistus.
Lielu vērību veltī vietējai aprūpei. Tā pabalsti — gan rēgulāri,
gan vienreizēji — piešķirti vairākiem tbc slimiem. Biedru infor
mācijai apvienība regulāri izdod apkārtrakstu.
No 1961. līdz 1970. g. apvienību vadīja Jānis Lācis. Šai laikā
valdē darbojās J. Petersons, O. Baumanis, V. Midziņš, Antonija
Skulte, M. Verners, E. Bušs, B. Īgals, A. Stalbe, O. Reinholds,
A. Harvju, R. Visners, V. Amatnieks, H. Dunkels, V. Svētulis,
A. Skara, K. Liepiņš, K. Šķiņķis, K. Upmanis, V. Upmanis M. Ki
ca, A. Valters, A. Balode, I. Upmane, J. Baltiņš, J. Kušķis, K. Kit
ners, K. Dravnieks. Revīzijas kom. darbojās J. Pelše, A. Valters,
V. Svētulis, K. Plūmanis, K. Liepiņš, L. Valdmanis, K. Šķiņķis,
R. Turks, V. Gobiņš un D. Maļinovskis.
Apvienības darbs 1961. un 1962. g. ritēja parastā gaitā kā
aprūpes, tā sabiedriski-kultūrālā laukā, gan plašāku saviļņojumu
radot apvienības rīkotās DV dienās 1962. g. no 31. augusta līdz
8. septembrim. Tās bija plašākās DV dienas, kas līdz šim ASV
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rīkotas. Tās vadīja rīcības komiteja ar Vili Hāzneru priekšgalā
un plašajā programmā ietelpa gleznu izstāde, šaušanas sacensības,
vanadžu salidojums, svinīga junda, Bruno Skultes simfoniskās po
ēmas-mistērijas Daugava uzvedums, futbola sacensības, rakstnieku
rīts, vīru koŗu kopkoncerts, svētku balle un referāts par tēlotāju
mākslu. Bija arī citi sarīkojumi. Šajos gados apvienība biedru
skaita ziņā ASV izvirzījās pirmā vietā ar 213 biedriem.
1963. un 1964. g. bija „cīņas gadi par savu kaktiņu, savu
stūrīti zemes”. Paplašinoties apvienības rosmēm, radās nepiecie
šamība pēc telpām, kas būtu pieejamas pēc vajadzības un nevis tā
kā līdz šim, kad telpas reizi mēnesī īrēja Jorkvilles templī, Manha
tenā. Daudz laika un pūliņu ziedots piemērota objekta meklēšanai
un pirkšanai. Apvienībai rezervē bija tikai daži tūkstoši dolaru
šīm vajadzībām, un tas bija daudz par maz, lai kaut ko piemērotu
varētu nopirkt. Tomēr — ar apvienības vadības neatlaidību un
aktīvo biedru vienprātību, pēc pāris neveiksmēm, 1964. g. rudenī
slēgts priekšlīgums par īpašumu iegādi Kvīnsā.
1965. g. 12. janvārī slēgts līgums par īpašuma iegādi, samak
sājot visu summu skaidrā naudā. 10. februārī īpašums pārnāca
apvienības rīcībā. Sākās pārbūves darbi, kaut gan ne viss veicās
tā, kā bija iecerēts: neradās cerētie biedru ziedojumi, tāpat pie
tiekams skaits piedzīvojušu amatnieku, nelabvēlīgi bija arī pilsētas
pārbūves noteikumi sabiedriskām celtnēm. Bet visām šīm grūtī
bām tika pāri un jau 21. novembrī namu iesvētīja māc. R. Za
riņš. Nama atklāšanu savienoja ar gleznu izstādi šīm vajadzībām
pārdomāti iekārtotās telpās, un ar šo brīdi sākās arī visaktīvākais
darba posms apvienības dzīvē, reizēm pat rodoties grūtībām iztu
rēt aktivitātes tempu.
J. Lācis apvienības 20. gadasvētkos 1970. g. 4. aprīlī savā runā
teica: „Šodien mums ir nams, kuŗa sienas grezno 14 mākslinieku
26 darbi, mums ir bibliotēka ar 500 grāmatām, mūsu inventāra
vērtība ir vairāk tūkstošu dolaru. Lai gan nams un tā iekārtošana
no mums prasīja daudz laika, pūļu un līdzekļu, netika aizmirsts
kārtējais apvienības darbs aprūpes un kultūras laukā. Aprūpei
deviņos gados apaļos skaitļos savākti $25000, vietējai aprūpei un
kultūras pasākumiem — $5000, DV ASV valdei nodoti $5000
(50% biedru naudas un sarīkojumu atlikumu %), sporta atbalstam
$1000, tāpat ar lielām summām atbalstīta jaunatne.
591

Kultūras novadā mūsu sarīkojumā notikušas 19 teātŗa izrādes,
16 koncerti (pēdējos divos gados to rīkošanu kārto koncertu ap
vienība, kas Ņujorkā radās DV ierosmē), 72 referātu vakari, 26
gleznu izstādes, 7 bērnu eglītes vakari un 42 dažādas citas sa
nāksmes-sarīkojumi.
Esam piedalījušies dažādos polītiska rakstura darbos, kā de
monstrācijās, vēstuļu rakstīšanas akcijās ASV vadītājām personām
un citos pasākumos.
Nevērojot to, ka pēdējos deviņos gados esam zemes klēpī guldī
juši 27 biedrus, mūsu apvienības biedru skaits audzis no 196 uz
259. Tas arī liecina, ka mūsu darbu sabiedrībā pozitīvi novērtē.
Manos deviņos darbības gados apvienības darbā vislielāko sma
guma nastu nesušas vanadzes, kas ne tikvien piedalās katrā ap
vienības sarīkojumā, bet arī prata atlicināt laiku saviem sarīko
jumiem, lai gūtu līdzekļus apvienības darbam vai, kā pēdējos
gados, nama saimniecības budžeta sabalansēšanai.
Visu laiku apvienībā pastāvējis arī koris, kas gan pēdējā lai
kā neuzstājās kā patstāvīga vienība, bet Ņujorkas apvienotā kora
sastāvā kuplinājis mūsu valstssvētku un citus sarīkojumus, arī pie
dalīdamies dziesmu svētkos ASV un citos svarīgākos gadījumos.
Visu laiku kori diriģējis komponists Bruno Skulte. Koris mūsu
apvienības 20. gadasvētkos atkal kā patstāvīga vienība sniedza
savu koncertu. Mēs tādēļ ceram, ka arī nākotnē tas dziedās savā
pirmsākuma garā.
Rosīga arī bijusi apvienības futbola kopa, pašreiz vienīgā ASV,
kas J. Šķiņķa vadībā ieguvusi Helmāra Rudzīša ceļojošo kausu
(trofeju iegūst labākā latviešu futbola vienība Ziemeļamerikā).
Rosīga bijusi arī mazā šachistu kopa, rīkodama gadskārtējās
meistarsacensības un ātrspēles turnīrus, pagājušā darbības gadā
arī sarīkojot meistarsacensības visu ASV mērogā. Kopas vadītājs
— Jānis Lācis.
Darbības 20 gados DV apvienības Ņujorkā līdzekļu devums
aprūpes vajadzībām pārsniedza $60,000, dažādu kultūras pasāku
mu vajadzībām izdoti vairāk nekā $20,000. Ar katru gadu biedru
skaits vairojies un darbs gājis plašumā. Tas tādēļ, ka visus 20
gadus visi apvienības priekšēži, vanadžu priekšnieces, valdes lo
cekļi un aktīvie vanagi un vanadzes centušies darīt visu labāko,
ko no viņiem prasījis laiks un apstākļi. Ieejot 21. darbības gadā,
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varam ar paļāvību skatīties nākotnē, jo mūsu darbs tiks turpināts
un mūsu solījums kalpot Latvijas brīvībai tiks pildīts.”
1970. g. biedru sapulce notika 31. janvārī. Apvienība 1969. g.
rīkojusi 17 dažādus sarīkojumus, bet nams izmantots 80 reižu,
kopā 120 dienas. Nama vērtība cēlusies un ir $22,416.00. Ap
vienībā 259 biedri, no tiem 47 vanadzes un 23 biedri veicinātāji.
Priekšsēdim J. Lācim pēc deviņu gadu kalpošanas valdē vairs ne
kandidējot, par jauno apvienības priekšs. ievēlēja Kārli Kitneru,
bet valdē — priekšs. vietn. V. Midziņš, sekr. O. Reinholds, pa
līgs J. Kušķis, kasieris O. Baumanis, informācijas d. v. V. Irbe,
mantzinis K. Liepiņš, jaunatnes d. v. Ģ. Bumburs, biedrzinis V.
Upmanis un sarīkojumu d. v. A. Dravnieks. Jaunā valde uzsāka
aktīvu darbību, turpinoties īpaši kultūras rosmēs: izstādēs, kon
centros, referātos, atceres vakaros u. t. t.
1970. g. apvienībai organizācijas līdzekļos ienāca $2,495.85,
bet aprūpes līdzekļos $2,993. Labi veikusies Ziemas svētku ziedo
jumu akcija, kuŗā savākts $1848.51.
1971. g. 30. janvāŗa biedru sapulcē priekšēdis ziņoja, ka ie
priekšējā darbības gadā notikušas 5 gleznu izstādes, 5 teātŗa
izrādes un 8 citi sarīkojumi, kā arī jau minētais apvienības 20
gadu svētku sarīkojums.
Jaunajā valdē ievēlēja par priekšsēdi K. Kitneru, valdē L. Ru
maku, V. Svētuli, I. Upmani, J. Šķiņķi, O. Baumani, J. Pēter
sonu, J. Reinholdu, K. Liepiņu un K. Plūmani, revīzijas komisijā
— V. Freiju, A. Valteru un K. Šķiņķi.
Šai gadā apvienībā nodibināta tēlotājas mākslas sekcija ar 14
gleznotājiem un vienu skulptori. Sekciju vadīja Otto Grunde.
Biedru skaits apvienībā jūnijā bija 296. Visu gadu turpinājās ro
sīga sabiedriski-kultūrāla dzīve. Sevišķu sanāksmi jaunatnei rī
koja 14. novembrī, kas bija veltīta aktīvai jaunatnes iesaistīšanai
apvienības darbā.
1972. g. biedru sapulcē 5. februārī par priekšsēdi atkārtoti ie
vēlēja K. Kitneru; valdē — J. Aisi, J. Baumani, O. Baumani, A.
Puķīti, O. Reinholdu, J. Šķiņķi, R. Turku un Ilgu Upmani. Re
vīzijas kom. ievēlēja J. Lāci, J. Skrundēnu un A. Valteru. Par
vanadžu priekšnieci izraudzīja Annu Skaru, vietnieci V. Freiju.
Kopas vanadžu valdē vēl darbojās I. Upmane (agrāk bija kopas
priekšniece), A. Killa, L. Liepiņa, E. Aspere, H. Aise, I. Puķīte,
V. Levicka un T. Svīķere. Aprūpes līdzekļos 1971. g. bija saņemti
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$4,600, organizācijas līdzekļos $3.128, bet par nama iznomāšanu
ieņemti $3.840, kuŗos ieskaitīti vanadžu kopas ziedojums $500
un ziedojums jaunu klavieŗu iegādei $422. Biedru skaits 308.
1973. g. 10. februārī biedru sapulcē konstatēja, ka apvienībā
329 biedri.
Tā apvienība laika tecējumā izaugusi par lielāko ASV DV sai
mē. Lielu rosību devis pašu nams. Tajā rīkotas visvairāk gleznu
izstādes, arī citi mazāki sarīkojumi, jo telpas neļauj uzņemt vairāk
nekā apm. 100 personu. Bet nams devis iespēju sarīkot arī Jaun
gada sagaidīšanu, Līgo svētkus, dažādu novadu sarīkojumus un
daudz ko citu, kas lielu ļaužu skaitu nepiepulcina. Apvienība
teātŗa izrādes, koncertus un plašākus sarīkojumus rīko citās telpās
Ņujorkā. Gadu tecējumā apvienība izaugusi par vienīgo organi
zāciju Ņujorkā, kas uztur dzīvu latviešu kultūras garu, rūpējoties,
lai to varētu celt sabiedrības priekšā. Apvienībai ir arī labas attiek
smes ar Latviešu organizāciju padomi Ņujorkā, ko vienu laiku
vadīja bij. priekšs. Jānis Lācis. Apvienībā valžu sastāvi mainīju
šies samērā bieži, tā dodot iespēju visiem aktīviem vanagiem
izmēģināt sekmes ierosinātajos pasākumos.
Apvienība četras reizes devusi zemes valžu priekšsēžus, tikpat
daudz reižu no sava vidus dodot arī zemes valžu sastāvu un tā
ar savu devumu organizācijai un sabiedrībai, ieguvusi ASV austru
mu krastā paliekamu nozīmi.
1974. g. apvienība iegādājās otru namu, šoreiz Bronksā, tā
kļūdama par stiprāko atbalstu Ņujorkas sabiedrības rosmēm..
Arī šai gadā apvienību vadīja Kārlis Kitners.
Ročestras Daugavas Vanagu apvienība
Pirmsākumā kā kopa, tā dibināta 1952. g. 27. aprīlī. Dibinā
šanas ierosinātājs bija tā laika DV pilnvarotais Ročestrā Alek
sandrs Vilks. Apvienība darbu sāka ar 12 biedriem, no tiem 6
vēl joprojām ir apvienībā, diviem pildot valdes locekļu pienāku
mus. Pārējie dažādu iemeslu dēļ no apvienības aizgājuši. Biedrudibinātāju vidū nebija vanadžu.
Darbības vairāk nekā 20 gados (līdz 1972. g. 31. dec.) apvie
nības biedru skaits pakāpeniski audzis, sasniedzot 61, kas ir apm.
17% no Ročestrā un apkārtnē dzīvojošiem latviešiem. Biedru
skaitā ir 18 vanadzes, kuŗas veido vanadžu kopu. Kopas pirmās
vanadzes bija Marija Pavasare, Olga Kāpostiņa un Zelma Karl
sone.
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Pašreizējais biedru sastāvs pēc vecuma grupām ir šāds: zem
20 gadiem — 1, 20-29 g. — 7, 31-39 g. — 1, 40-49 g. — 17,
50-59 g. — 12, 60-69 g. — 11, 70-82 g. 11.
31 apvienības biedrs darbojies valdē, no tiem: 20 gadus —
Jūlijs Reicis, 10 — 15 gadus — Aleksandrs Izāks, Arvīds Karl
sons, Jānis Karlsons, Alfrēds Niedols, Rūdolfs Pavasars, Kārlis
Serdāns un Artūrs Vidas. Pašreizējais apvienības valdes sastāvs
pēc vecuma grupām ir šāds: 40-49 g. v. — 4 locekļi, 50-59 g. v.
— 3, 60-68 g. v. — 3. Apvienības priekšsēži bijuši: Aleksandrs
Vilks 1,5 gadus, Arturs Vidas 1 g., Kārlis Serdāns 13,5 g.,
Aleksandrs Izāks 5 gadus (pašreiz. priekšs.).
Vanadžu kopas pirmā priekšniece bija Marta Krēsliņa, to vadot
7 gadus. Nākošā un arī pašreizējā priekšniece ir Nadežda Krēsliņa,
šos pienākumus pildot jau 11 gadu. Vanadžu kopas valdē darbo
jušās Marija Zvirbule, Ieva Niedole, Austra Izāka, Biruta Dzene,
Skaidrīte Johnson un Apolonija Timrote.
Ar labo atsaucību un atbalstu apvienība apm. 360 tautiešu vidē
(ieskaitot bērnus) varējusi darboties sekmīgi. Sasniegumi gan ne
uzrāda kolosālus skaitļus, bet, salīdzinot ar ASV lielāko apvienību
devumu, un ievērojot, ka šīs apvienības darbojas vairāku tūksto
šu latviešu vidē, Ročestras devumi nav mazie. Aprūpes vajadzī
bām ik gadu izkārtotas divas ziedojumu vākšanas akcijas — 14.
jūnija un Ziemsvētku, darbības laikā savācot $6130, kas nosūtīti
DV ASV valdei. Vietējai aprūpei apvienība no saviem līdzekļiem
izlietojusi $3345, no tiem pēdējos 5 gados $1525. Kopā ar
vietējo draudzi citu organizāciju aprūpes vajadzībām savākti $700,
bet invalidu nama Bērzaines iegādei $380.
Vanadzes ik gadu sveic ar ziediem un dāvanām vecos latviešu
tēvus un mātes, tāpat vecos vieniniekus un vieninieces ģimenes
dienā un Ziemsvētkos. Viņas apmeklējušas slimos gan slimnīcās,
gan mājās, kā arī apzinājušas Ročestras latviešu kaŗavīrus Viet
namā un citur ASV bruņotajos spēkos.
Sabiedriski kultūrālā darbā rosība bijusi aktīva un ļoti nozī
mīga visas Ročestras latviešu sabiedrības mērogā. Varētu teikt,
ka sabiedrisko darbu apvienības biedri vairumā iznesuši uz sa
viem pleciem.
Darbības laikā rīkotas 52 atceres dienas un piemiņas brīži ar
vairāk nekā 3700 apmeklētājiem. Vēl izkārtoti 116 cita rakstura
sarīkojumi ar 9850 apmeklētājiem. Šie sarīkojumi ir: 23 teātŗa
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izrādes, 17 koncerti, 7 gleznu izstādes, 10 Ziemsvētku tirdziņi,
vairāki priekšlasījumi, biedru vakari, dažādi izbraukumi, tautas
deju priekšnesumi, filmu izrādes, „groziņu” vakari, deju vakari u.c.
Pavisam kopā — 168 sarīkojumi ar 13550 apmeklētājiem. 1967.
g. apvienība rīkoja DV ASV delegātu sanāksmi un ASV vanadžu
salidojumu.
Apvienības sarīkojumu saimniecisko pusi sekmīgi vadījusi vana
džu kopa, rīkojot arī pati savus sarīkojumus gan bērniem un
jauniešiem, gan pieaugušiem. Sevišķi pieminami Ziemsvētku tir
dziņi, kas devuši ievērojamus līdzekļus apvienības darbam.
1968. g. apvienība kopā ar pārējām Ročestras latviešu organi
zācijām izveidoja rīcības komiteju, kas vanaga A. Niedola vadībā
vāca ziedojumus Latvijas 50 g. atceres sarīkojumu fondam.
Savāktā summa bija $2572, no kuŗas $1000 nosūtīja Amerikas
Latviešu Apvienībai. Lielāko atlikuma daļu izlietoja nacionāli
polītiskai darbībai vietējā apjomā 1968. un vēlākos gados, bet
$300 nodeva PBLA rīcībā tās projektu īstenošanai Eiropas dro
šības konferencē Helsinkos.
Apvienība piedalījusies un atbalstījusi Pretkomūnistisko nāciju
apvienības (ABN) rīkotos pasākumus un demonstrācijas, vēstuļu
rakstīšanas akcijas, materiāli atbalstījusi Nacionālo fondu Zvied
rijā un Madrides un Vatikāna radio raidījumus uz Latviju. Dāvi
nātas grāmatas Ročestras bibliotēkām un vietējai latviešu svētdie
nas skolai.
Pēdējos gados pastiprināts atbalsts sniegts jaunatnes kultūrāliem
pasākumiem un latviskas audzināšanas iestādījumiem. Gan ar
apvien. līdzekļiem, gan vāktiem ziedojumiem atbalstīta Minsteres
ģimnazija, Gaŗezera vasaras vidusskola, vietējā svētdienas skola,
Divreizdivi nometne, žurnāls Mazputniņš, vietējā gaidu vienība,
apvienības vanadzēni un tautas deju kopa u . c , izdodot pēdējos
3 gados šīm vajadzībām vairāk nekā $1400.
Teātŗa ansamblis pastāvēja apvienības sākuma gados, sniedzot
dažas izrādes pašu mājās. O. Kāpostiņa un M. Pavasares vadībā
apvienības vanadzēni sagatavojuši un izrādījuši dažas lugas un
uzvedumus sarīkojumu kuplināšanai.
Tautas deju kopa Vanadziņš dibināta 1962. gadā. Kopa pieda
lījusies Kanadas un ASV latviešu dziesmu svētkos, DV dienās
Čikāgā, Ročestras un Sirakūzu tautību festivālos, Ročestras lat596

Uzņēmums ir no apvienības 15 gadu jubilejas un DV ASV delegātu 1967.
g. sapulces Ročestrā, kuŗā redzami apv. apbalvotie (ar DV CV, DV ASV
valdes un ALA kultūras biroja goda rakstiem) darbinieki un darbinieces
kopā ar apbalvojumu pasniedzēju — DV ASV pr-ku V. Hāzneru. No kr.:
Skaidrīte Pavasara, apv. priekšs. K. Serdāns, DV ASV priekšs. V. Hāzners,
Apolonija Timrota, Alfrēds Niedols, vanadžu kopas pr-ce Nadežda Krēsliņa,
Austra Izaka, Ieva Niedole un Antonija Šķiņķe.

viešu, baltiešu un amerikāņu sarīkojumos. Vadītāja kopš dibinā
šanas ir Skaidrīte Pavasara-Johnson.
Apvienības internās šaušanas sacīkstes ar mazkalibra šautenēm
pieaugušo un jauniešu grupām rīkotas ik gadu, sākot ar 1965. g.
Atsevišķa sekcija nav izveidota.
Vispārējas makšķerēšanas sacensības pieaugušiem un jaunie
šiem rīkotas 1—2 reizes gadā. Arī makšķerēšanas sekcija nav
izveidota. Sacensības vada apvienības sporta daļa.
Volejbola vienība piedalās gan Ročestras pilsētas, gan arī
ASV un Kanadas latviešu rīkotās sacensībās. Piedalījās arī DV
organizācijas 25 gadu jubilejas svinību volejbola turnīrā Toronto.
Darbība gan neregulāra un ierobežota nepietiekama spēlētāju
skaita dēļ.
Vanadzēnu vienība kopš aktivitātes sākšanās 1962. gadā darbo
jas vanadžu kopas vadībā. Pašdarbību kopas iespēju robežās sa597

ņem atbalstu no apvienības.
Sadarbība ar citām latviešu organizācijām ir laba un izpaužas
kopīgā atceres svētku rīkošanā, sarīkojumu un citu pasākumu
savstarpējā atbalstīšanā, ieskaitot ziedojumu vākšanu. Svarīgāku
jautājumu iztirzāšanai un izlemšanai sasauktas kopīgas apsprie
des.
Informācijas biļetens Ziņotājs pēdējos gados iznācis 2 reizes
gadā un piesūtīts visiem apvienības biedriem, DV ASV apvie
nībām, DV ASV valdes locekļiem, norādītajām DV CV amatper
sonām un trimdas dzīves archīviem ASV, Vācijā un Austrālijā.
Biļetens iznāk 100 eksemplāros; agrākais redaktors K. Serdāns,
tagadējais — A. Izāks.
Par apvienības dzīvi un darbību sniegti raksti latviešu presei —
laikrakstiem Laiks un Latvija Amerikā un DV Mēnešrakstam.
Veikts ārējās informācijas darbs Ročestras apjomā sadarbībā ar
latviešu organizācijām un baltiešu, ukraiņu un ungāru nacionā
lajām grupām.
DV apvienība Vašingtonā, DC
Šī DV apvienība nodibinājās 1950. gada 5. martā. Dibināšanas
ierosinātājs bija Andris Bīlmanis. Biedru skaits apvienībā sākuma
gados bija svārstīgs, bet 1960. g. to skaits bija 44. Apvienība
bija aktīva jau pašā darbības sākumā, it sevišķi aprūpes laukā.
Piem., 1957. g. vien savākti šīm vajadzībām $600. Apvienībai
bija zināma loma arī ASV galvaspilsētas latviešu sabiedriskā dzīvē:
sarīkoti koncerti, ziedoņa svētki, (populārā ķiršu ziedu balle vēl
arvien ir DV privilēģija), ik gadu atzīmēti Latvijas valsts, lāč
plēšu, Leģiona un citas atceres dienas. Latvijas valstssvētku 40
gadu atceres dienā apvienības pārstāvji svinīgā ceremoniālā, pie
daloties ASV armijas goda sardzei, nolika vainagu pie Nezināmā
kaŗavīra kapa Arlingtonas brāļu kapos. Uz vainaga lentes bija
uzrakstīts: „Pateicība ASV kaŗavīriem, kas cīnījušies par tautu
brīvību, un Latvijas kaŗavīriem, kas cīnījušies un krituši par
valsts neatkarības atgūšanu”.
Apvienībai ir daudz labvēļu arī ASV tautu saimē, un tā visus
pastāvēšanas gadus centusies reprezentēt latviešu cīnītāju saimi
galvaspilsētā, uzturot labus sakarus ne vien ar Latvijas sūtniecības,
PBLA, ALA, Amerikas Balss, bet arī ar ASV reprezentantiem
iestādēs un personiski.
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Aizvadītajos gados apvienību vadījuši A. Bīlmanis, A. Bulle,
A. Krasts, H. Siliņš, bet kopš 1954. g. apvienības priekšsēdis ir
V. Mednieks. Līdz 1960. g. valdē darbojušies M. Kaltmanis, K.
Blitte, G. Auglis, A. Zāģeris un S. Stūrāns, bet revīzijas komi
sijā K. Ķuzulis, A. Spuriņš un J. Vītols.
1960. g. apvienība bija ļoti aktīva dažādu kultūras pasākumu
organizēšanā. Sarīkotas teātŗa izrādes, dažādi izbraukumi un 22.
oktobrī vērienīgi apvienības pastāvēšanas 10 gadu svētki, kuŗos
piedalījās pārstāvji no visām latviešu organizācijām un iestādēm
Vašingtonā. Aktīvi piedalījās valstssvētku un citos kopīgos latviešu
sarīkojumos Vašingtonā, DC.
1962. g. 2. februāŗa biedru sapulcē priekšsēdis V. Mednieks
ziņoja, ka biedru skaits sasniedzis 53 un apvienībai 1961. g. pie
vienojusies vietējā latviešu sporta kopa Sigulda ar 40 dalībniekiem.
1961. gads bijis veiksmīgs ar sarīkojumiem; Ziemas svētku zie
dojumu akcijā savākta rekordsumma $636.50. Atbalstītas arī
skolas un citi latviešu pasākumi Vašingtonā.
Par apvienības priekšsēdi ievēlēja V. Mednieku, valdē Edīti
Tālmani, Ādolfu Krastu, Jāni Vītolu, Miķeli Kaltmani, Arvīdu
Zāģeri un Kārli Ķuzuli. Revīzijas komisijā — A. Spuriņš, G. Aug
lis un K. Blitte.
Pēc pāris mierīgiem darba gadiem apvienībai 1965. g. nācās
sarīkot DV ASV delegātu 15. sapulci. Tā kā tā bija zināmā mērā
DV ASV organizācijas 15 darba gadu atzīmēšana, rīcības komi
teja bija pielikusi daudz pūļu, lai šis notikums tiktu vērienīgi atzī
mēts. Tam lielu vērību pievērsa arī izcilie viesi — DV Kanadā
priekšsēdis un vanadžu priekšniece R. Epneris un M. Jonāne,
Latvijas sūtnis Vašingtonā Dr. A. Spekke, ALAs un PBLA valdes
priekšs. Dr. P. Lejiņš, LNAK valdes priekšs. J. Niedra, mūsu
augstākā garīdzniecība, Amerikas Balss pārstāvji, igauņu Brīvības
leģiona valdes locekļi, daudzi citi, kā arī amerikāņu sabiedrības
pārstāvji. Pēc delegātu sapulces atklāšanas DV ASV un Kanadas
priekšsēži nolika vainagu Arlingtonas Brāļu kapos, godinādami
kritušos kaŗavīrus visas DV organizācijas vārdā. Bija plaši sarī
kojumi sapulces laikā un citi notikumi, kas paļāvīgi reprezentēja
DV organizāciju ASV. Daļa notikumu pārraidīti arī uz Latviju
ar Amerikas Balss starpniecību. Vislielākās rūpes par sarīkojumu
labu izdošanos bija V. Medniekam un K. Ķuzulim ar daudziem
palīgiem.
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Sporta kopas Sigulda sieviešu volejbola vienība: pirmā r. no kr. — Edīte
Tālrnane, Astrīda Plūce, Jānis Tērauds (treneris), Ilze Pāža, Ausma Karl
sone (kapteine), otrā rindā — Silvija Pāža, Gita Veskimeta, Māra Dubinska,
Rasma Finlejsone un Edīte Āboliņa.

1966. g. 8. janvārī apvienība rīkoja 15 gadu pastāvēšanas atzī
mēšanu, to apvienojot ar visas DV organizācijas 20. gadasvētkiem.
Šajā sarīkojumā V. Mednieks varēja atzīmēt, ka DV Vašingtonā
saņem lielisku atbalstu darbā no Latvijas sūtniecības un Amerikas
Latviešu Apvienības kā arī latviešu baznīcu pārstāvības un citiem
centrāliem iestādījumiem. V. Mednieks liecināja, ka 1965. g.
Ziemas svētku palīdzības akcijā ziedojumos savākta jauna rekord
summa — $697.50. Pēdējo 10 gadu laikā aprūpei ziedojumos
savākti pāri par $12,000. 1970. g. 7. martā DV apvienība Va
šingtonā pirmā no šīs zemes DV saimes atzīmēja savas pastāvēša
nas 20 gadus. Sarīkojumu pagodināja ar ierašanos DV priekšnieks
V. Hāzners, bij. DV priekšs. ASV A. Puķīte (teica svētku runu),
Latvijas sūtniecības padomnieks Dr. A. Dinbergs, ALAs valdes
priekšs. Dr. P. Lejiņš u.d.c. prominenti viesi no ASV galvaspilsē
tas. Prof. Lejiņš apsveikumu runā pateicās DV apvienībai par
izcilām sekmēm latviešu gleznu izstāžu, koncertu un teātŗa izrāžu
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DV apv. Vašingtona, D.C., priekšs. V. Mednieks atklāj DV ASV 15.
delegātu sapulci Vašingtonā.

rīkošanā un apliecināja lielisko DV un ALAs sadarbību, atzīstot,
ka DV ir viens no ALAs darbības stūŗakmeņiem. Apsveicēju
virkni noslēdza latviešu sieviešu kluba priekšniece Vašingtonā
Anna Ūdre.
1971. g. apvienība bija jau 71 biedrs, no tiem 16 vanadzes,
bez tam vēl sporta kopā darbojās 20 dalībnieki. Šajā gadā ap
vienība izkārtojusi 9. sarīkojumus, kuŗus apmeklējuši kopā ap
1500 personu. Aprūpei savākti $1.092.
1972. g. apvienības sporta kopa izveidoja galda tenisa sekciju
(vad. I. Krasts), radot interesi jaunatnes ienākšanai DV organi
zācijā. Darbības gadā rīkotas vairākas gleznu izstādes. Ziemas
svētku akcijā savākti $1,102. Gada sapulcē 20. februārī par
priekšsēdi atkal ievēlēja V. Mednieku, valdē — K. Ķuzuli, J.
Pāži, A. Plūci, A. Spuriņu, T. Šmitu, E. Tālmani un J. Vītolu,
revīzijas komisijā — V. Čapantu, A. Jordānu un I. Krastu.
Apvienībai bija „laimējies” ar sporta kopas Sigulda ienākšanu
DV darbā. Līdz 1973. g. sieviešu volejbola vienība jau devīto
reizi tapa latviešu ASV meistare, tā lielā mērā palīdzot celt DV
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organizācijas, un it sevišķi DV apvienības Vašingtonā, labo vārdu.
1972. g. aprūpei savākta jauna rekordsumma — $1,116.50.
Biedru sapulce notika 1973. g. 18. februārī, valdē ievēlot jau
ilgus gadus apvienības priekšgalā esošo V. Mednieku, valdē A.
Spuriņu, E. Tālmani, J. Vītolu, J. Pāži, K. Ķuzuli un H. Plūci,
revīzijas komisijā — A. Jordānu, I. Krastu un V. Čapantu. Infor
mācijas nozari vadīja T. Šmits, bet garīgās dzīves vadītājs bija
prāvests V. Veinbergs. Vanadžu priekšniece — Ž. Cimziete. Ap
vienības valde savas sporta kopas atbalstā Vašingtonā izkārtojusi
arī visu ASV meistarsacensības basketbolā, volejbolā un tenisā.
Bez pārskatā minētajiem sabiedriskiem un kultūras sarīkoju
miem apvienība bijusi arī spiesta vairākkārt reprezentēt visu DV
organizāciju dažādos polītiskas dabas pasākumos, piem., aktīvais
apvienības darbinieks A. Zāģeris ir bijis ilgus gadus ACEN (Ap
spiesto Eiropas tautu asamblejas) latviešu delegācijas loceklis, K.
Ķuzulis no paša sākuma darbojas Amerikas Balss redakcijā, T.
Šmits un citi dažādās citās starptautiska rakstura organizācijās.
Baltiešu veterānu un brīvības cīnītāju konferencēs DV organizāciju
pārstāvējuši V. Mednieks, K. Ķuzulis, T. Šmits un A. Zāģeris. Visi
minētie savā amata kapacitātē arī apmeklējuši ASV valdības iestā
des, pārstāvot Latvijas valsts un latviešu tautas intereses.
Un tā savos darbības gados atbildīgā vietā — ASV galvaspil
sētā — DV apvienība Vašingtonā, DC, ir darījusi godu ne vien
savam darbam, bet visai DV organizācijai.
Daugavas Vanagu apvienība Ziemeļkalifornijā no 1952.—1972. g.
Daugavas vanagi Kalifornijā, Klusā okeana piekrastē, San
francisko rajonā sāka sasaukties 1951. gadā, kad no Oklahomas
uz Sanfrancisko pievārtē esošo Palo Alto pārcēlās DV apvienības
Oklahomā dibinātājs Teodors Sīlis. Par apstākļiem, kādos pirms
20 gadiem Ziemeļkalifornijā organizējās Daugavas Vanagi, viņš
stāsta:
„Kad ierados Kalifornijā, visos latviešu apmetnes centros pul
sēja spraiga latviešu kopu sabiedriskā rosme, un vietējie sabied
riskie darbinieki bija ieskatos, ka Daugavas Vanagu organizēšana
ir nevēlama, jo tas būšot tikai traucējums latviešu kopu darbībai.
Bet vērojot, ka latviešu kopu darbam nav nekādu stingru organi
zātorisku pamatu un tas balstās tikai uz svešā vidē nokļuvušu
latviešu jūtu izpausmes sanākt kopā un parunāties, es ne brīdi
nešaubījos, ka jāstājas pie DV kopas dibināšanas, kuŗā jāpulcē
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cilvēki mērķtiecīgai un plašākai darbībai. Palo Alto bijām tikai
trīs ,,kanaki”, jo lielais vairums vēl bija aizķēries Vācijā aiz
„skrīnēšanas sietiem”. Arī mēs bijām rūpēs par savu ģimeņu
eksistenci. Strādājām visgrūtākos fiziskos darbus, bet bijām ar
možu garu, ticību Latvijai un vēlēšanos tās dēļ strādāt un nest
upurus. Mēs nevarējām aizmirst savus cīņu biedrus, kas palika
Vācijā ar cīņās gūtām rētām.
DV kopas Palo Alto dibināšanas sanāksme notika 1952. g. 24.
martā manā toreizējā vienistabas dzīvoklī, piedaloties trim vana
giem: Vilim Pasteniekam, Laimonim Siliņam, Teodoram Sīlim
un divām vanadzēm Lienei Sīlei un Tamārai Kolbei. Mani izrau
dzīja par kopas priekšnieku, bet sekretāra pienākumus uzticēja
L. Siliņam. Nolēmām tūlīt sākt ziedojumu vākšanu invalidu
namam Vācijā un publicēt aicinājumu visiem cīnītājiem Ziemeļ
kalifornijā sasaukties Daugavas Vanagu darbam. Piedzīvojām ne
cerētu atsaucību. Invalidu namam savācām 800 dol., un jaundi
binātajā kopā pieteicās 32 biedri no visa plašā Ziemeļkalifornijas
apgabala. Tādēļ tā nākošā gada 26. aprīļa biedru sapulcē pārvei
dota par DV apvienību Ziemeļkalifornijā ar mājokli Palo Alto
pilsētā. Par apvienības priekšsēdi ievēlēja mani, vietnieku Vili
Pastenieku, sekretāru L. Siliņu, kasieri H. Ģīmi, biedrzini Jāni
Stradu, revīzijas komisijā J. Pālu, P. Slavinski un J. Zītaru. Par
apvienības mācītāju ievēlēja bijušo Alūksnes garnizona mācītāju G.
Kņesu-Kņezinski.”
DV apvienībai Ziemeļkalifornijā nācies darboties īpatnējos ap
stākļos, jo tās biedri (augstākais skaits 168) dzīvo ļoti plašā iz
kliedē — apgabalā, kas lieluma ziņā atbilst visai Latvijas territo
rijai. Tādēļ statūtu ietvaros tā izveidoja jaunu, apstākļiem atbil
stošu administrātīvo iekārtu. 1953. g. biedru sapulcē nolēma
palielināt valdes locekļu skaitu uz 9 un izdarīt rakstveida amat
personu vēlēšanas pa pastu un rajonos, kur nedzīvo neviens valdes
loceklis, izraudzīt pārstāvjus. Nolēma, ka valde, revīzijas komi
sija un rajonu pārstāvji veido padomi, kas vismaz reizi gadā
pulcējas apspriedē un ir tiesīga izlemt daļu jautājumu, kuŗu iz
šķiršana būtībā būtu biedru sapulces ziņā. Biedru sapulce, lielo
attālumu dēļ, sasaucama tikai reizi gadā, kad jāpieņem budžets,
jāapstiprina rajonos izraudzītie pārstāvji un rakstveidā ievēlētās
amatpersonas. Vanagu saimes draudzības un kopīgo mērķu ap
ziņas gara izkopšanai nolēma katru gadu rīkot rudens salidojumu
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ar ziņojumiem par DV darbu, priekšlasījumiem un diskusijām;
tuvojoties Ziemsvētkiem, rīkot DV eglītes vakaru, un abos sarī
kojumos aicināt piedalīties visus DV ģimenes locekļus un draugus.
Šādā izkārtojumā aizvadītajos 20 gados apvienību 14 gadu va
dīja T. Sīlis, 4 gadus E. Blumbergs un pēdējos divus gadus J. Pru
žinskis. Bet DV mācītāja pienākumus visus aizvadītos gadus pildī
jis māc. G. Kņess-Kņezinskis. Apvienības priekšs. vietnieks un
jaunatnes nodarbību vadītājs 12 gadu bija V. Pastenieks, bet V.
Zariņš 10 gadu pildīja sekretāra pienākumus un bija teātŗa admi
nistrātors. Vēl valdē 10 un vairāk gadu darbojušies E. Blum
bergs, J. Pružinskis, L. Bleķis, J. Kvēps, J. Strazds, V. Ozols,
D. Vīks un E. Elstiņš kā jaunatnes nozares un vanadzēnu nomet
ņu vadītājs. Revīzijas komisijā vairāk nekā 10 gadu pienākumus
pildīja J. Pāls un A. Cimdiņš.
Apvienības dibinātājam un izveidotājam T. Sīlim aizejot no
tiešās vadības, viņu rakstveida nobalsojumā vienprātīgi ievēlēja
par apvienības goda priekšsēdi uz visu mūžu. T. Sīlis 6 gadus
pildīja arī DV ASV valdes referenta pienākumus jaunatnes audzi
nāšanas jautājumos un kopš 1967. g. ir DV centrālās valdes
jaunatnes nozares referents.
Par izciliem nopelniem DV organizācijas darbā augstāko goda
zīmi DV nozīmi zeltā saņēmuši apvienības biedri Dr. med. A.
Alksnis, (1954. g.), T. Sīlis (1955. g.), E. Blumbergs (1966. g.),
bet vēlākos gados L. Bleķis, J. Pružinskis, M. Stabule, G. KņessKņezinskis un V. Švāns. Daudzi apvienības vanagi un vanadzes
par aktīvu darbu saņēmuši DV centrālās valdes atzinības rakstus
un DV ASV goda rakstus. Šo darbinieku kultūrālo veikumu DV
apvienībā atzinīgi novērtējis arī ALA kultūras birojs, piešķiŗot
par īpašiem sasniegumiem latviešu kultūras dzīvē DV apvienībai
Ziemeļkalifornijā goda rakstu. Goda rakstu par labi sagatavotām
teātŗa izrādēm saņēmis arī Ziemeļkalifornijas DV teātris, kuŗu
vada Laimonis Stabulis. Teātris aizvadītajos gados iestudējis 17
lugu, režiju vadījuši L. Kaugure, L. Siliņš, L. Stabulis, G. Grieze
un A. Reinvalds. Teātris arvien dodas arī viesizrādēs uz citiem
rietumkrasta latviešu centriem. Dziesmu gara uzturēšanai apvie
nībā darbojas vīru dubultkvartets Ādolfa Upenieka vadībā. Ap
vienības 20 gadu darbības atceres svētkos pirmo reizi uzstājās
jaundibinātais vanadžu dziesmu ansamblis Gunas GraubiņasSimones vadībā. Apvienība 16 gadu izdeva informācijas biļetenu
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„Daugavas vanagi, sasauksimies” T. Sīļa redakcijā, bet pēdējos
gados DV informācijai ir atsevišķa nodaļa Ziemeļkalifornijas latv.
draudzes mēnešrakstā Zelta vārtu vēstis.
Vanadžu darbība apvienībā jau no pašas dibināšanas ir bijusi
neatsverama un ļoti nozīmīga. Arī attiecība skaita ziņā 3 pret 2
(tagad 104 vanagi un 52 vanadzes) aptuveni visus gadus palikusi
tā pati. Vanadzes darbojušās ciešā vienībā ar vanagiem, piedalī
jušās visās apspriedēs, sapulcēs un izteikušas savas doma gan orga
nizātoriskos, gan kultūras un aprūpes jautājumos. Vanadžu darba
slodze un pienākumi ik gadu kāpinājušies. To izteic kultūras ros
mes, jo caurmērā ik gadu bijuši 17 sarīkojumi, sanāksmes vai
vanadzēnu nometnes, kuŗās vanadzes pilda saimnieču pienākumus.
Bez tam vanadzes ik gadu rīko lāčplēšu svētkus varoņu godinā
šanai, sūta Ziemsvētku dāvanas latviešu kaŗavīriem ASV bruņota
jos spēkos un apmeklē slimniekus. No apvienības dibināšanas līdz
1959. g. visus vanadžu organizātoriskos un saimnieciskos dar
bus vadīja Liene Sīle, pēc tam vanadžu kopas priekšnieces pienā
kumus, katra vienu gadu, veica R. Slavinska un N. Eizenšteina,
divus gadus — L. Kiršteina un M. Stabule, pēc tam I. Blāķe 3
gadus, bet, sākot ar 1968. gadu līdz šim, vanadžu kopas priekš
niece ir M. Stabule. Apvienības goda priekšsēdis T. Sīlis 20 gadu
jubilejas svētkos teica: „Vanadzes visus 20 gadus ir darbojušās
plecu pie pleca ar vīriem. Ja apvienības darbs varējis kļūt nozī
mīgs ne tikai Sanfrancisko rajonā, bet izpelnījies arī centrālo
organizāciju vadības un Kultūras biroja atzinību, tad par to ļoti
liela pateicības pienākas arī vanadzēm, lai gan oficiālo atzinību
vairāk saņēmuši vīri. Vanadzes jubilejas gadījumā var atzīmēt
arī to, ka viņu vidū ir vanadze, kas visā 20 gadu darbības laikā
nav trūkusi nevienā DV sanāksmē, sarīkojumā vai pienākumus
pildot vanadzēnu nometnē. Kāda cita bijusi kavēta ierasties tikai
4 reizes, bet kādas 10 vanadzes gadu no gada bijušas darbā visos
lielajos labdarības sarīkojumos. Sevišķa pateicība vanadzēm pie
nākas par jauno vanadzēnu audzināšanas idejas iedzīvināšanu
Ziemeļkalifornijā, un tagad šī ideja jau tiek iedzīvināta visas DV
organizācijas apjomā.”
Aprūpes līdzekļu sagādei apvienība ik gadu oktobrī un novem
brī izdara ziedojumu vākšanu, apmeklējot latviešus mājās. Jāpār
var lieli attālumi, tādēļ šis pienākums valdes locekļiem un rajonu
pārstāvjiem šajos divos mēnešos paņem visu brīvo laiku. Aprūpei
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aizvadītajos gados sagādāti 18,300 dol. Pirmos 10 gados aprūpei
pārskaitīti līdzekļi arī no biedru naudas un sarīkojumu atlikuma,
bet pēdējos 10 gadus šos līdzekļus izlieto vanadzēnu audzināšanai,
skolu un nometņu vajadzībām. Tā jaunatnes darbam apvienība
pēdējos 10 gados izdevusi 15.240 dol.

DV apvienības Ziemeļkalifornijā valde un revīzijas komisija 1962. gadā.
No kreisās sēž: J. Kvēps, vanadžu priekšniece L. Kiršteina, apvienības
priekšs. T. Sīlis, E. Blumbergs, J. Pružinskis; stāv — V. Ozols, J. Liniņš,
A. Ekše, L. Bleķis, J. Pāls, J. Zītars.

Jaunatnes audzināšanas darbs apvienībai jau no dibināšanas pir
majām dienām līdztekus aprūpei bijis viens no svarīgākiem.
Pirmajos 10 gados apvienība citu organizāciju uzturēto latviešu
skolu, jaunatnes pulciņu un sporta kopu darbībai pabalstos izsnie
gusi ap 5300 dol. Apvienības biedri - skolotāji un jaunatnes va
dītāji arvien par savu pienākumu uzskatījuši strādāt latviešu sko
lās, piedalīties bērnu svētku un nometņu rīkošanā un vadīšanā.
Bet gadu tecējumā pierādījās, ka tikai aktīva citu organizāciju
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jaunatnes darba atbalstīšana vien nedod jauno maiņu. Radās
atziņa, ka nepieciešams apvienībai pašai stāties pie savas jaunatnes
audzināšanas. Tā 1955. g. apvienība rīkoja bērnu rītu, pirmo
DV bērnu eglīti ar labi sagatavotiem priekšnesumiem, bērnu
svētkus un dziesmu vakaru, kuŗā bērnu dziesmas dziedāja brīvm.
Velta Ozola. Šiem pasākumiem bija labi panākumi — dzīva bērnu
atsaucība un vecāku atzinība. Tādēļ 1956. g. 15. janvāŗa biedru
sapulcē pēc T. Sīļa ierosinājuma lēma, ka sevišķa vērība veltījama
DV jaunatnes audzināšanai un ap 20% no budžeta izlietojami šim
mērķim. Ikvienam DV biedram jāuzskata par morālisku pienāku
mu savus bērnus sūtīt latviešu skolās vai mājmācībā iemācīt lat
viešu valodu. Ja darbojas skautu un gaidu vienības, jācenšas tajās
iesaistīt DV ģimeņu bērnus, bet kur tādu nav, veidojami vanadzēnu
pulciņi. Šo lēmumu iedzīvināšanu uzņēmās tā ierosinātājs.
Vispirms bija jāpārvar skepse: kas vedīs „tādus gaisa gabalus”
bērnus uz regulārām sanāksmēm, kad vecāki, maizes darbā nogu
ruši, nedēļas nogalēs domā tikai par atpūtu. Bija arī citas grūtības.
Latviešu skolas visā Ziemeļkalifornijā darbojās tikai divos lielā
kos centros. Citur bērnu skaits bija par niecīgu, lai latviešu skola
varētu darboties. Radās doma dibināt mājmācības skolu ar sekmju
kontroli pa rajoniem reizi mēnesī, bet vasaras periodā bērnus pul
cēt nedēļu nogalēs telšu nometnēs, lai tie audzināšanai būtu pa
kļauti divas dienas. Uz nometni līdzi bērniem aicināja arī vecākus,
lai tie, kamēr bērni audzinātāju rīcībā, varētu atpūsties. Pirmā
vanadzēnu telšu nometne rīkota 1958. g. 9. jūlijā Palo Alto, T.
Sīļa ģimenes mājas dārzā. Nometni pēc skautu parauga vadīja V.
Pastenieks. Sacensībās, spēlēs un pārrunās vanadzēni pauda dzīvu
interesi par Latviju, kaŗavīru cīņām un Daugavas Vanagu orga
nizāciju. Daudziem vanadzēniem šī bija pirmā nometne ar gulē
šanu teltīs, ugunskura priekšnesumiem un pašu piedalīšanos vaka
riņu un brokastu gatavošanā. Visi bija sajūsmā un, nometni slēdzot,
prasīja, kad atkal būs šāda nometne. Tā praktiskā darbā skepse
bija pārvarēta, un pēc tam interese un atsaucība vanadzēnu no
metnēm gadu no gada kāpinājusies un darbs ar vanadzēniem
paplašinājies. Visas vanadzēnu nometnes rūpīgi sagatavotas, sīki
izplānojot kā fizisko, tā garīgo audzināšanu un ļaujot savu daļu
arī priekam — sirojumiem kalnos, dejām un rotaļām. Centrā arvien
paturēts mērķis, ka vanadzēniem jāizaug par DV organizācijas
darba turpinātājiem. Nometnē visi vanadzēni pie apģērba nēsā
607

DV apvienības Ziemeļikalifornijā priekšs. T. Sīlis 1966. g. apsveic no oku
pētās Latvijas izkļuvušo LKOK pltn. A. Aparnieku (vidū). Pa labi LKOK
Vilis Ozols. A. Aparnieks apvienībā iestājās tūdaļ pēc ierašanās no Latvijas.
Būdams vēl Latvijā, viņš par DV bija daudz dzirdējis un, ierodoties brīvībā,
uzskatīja darbošanos DV organizācijā par savu pienākumu.

vanadziņa emblēmu — sporta tērpa nozīmi. Vanadzēniem sevišķi
patīk klausīties varoņu stāstus pie ugunskura un vakara junda
pēc Latvijas armijas tradicijām ar nostāšanos vakara pārbaudei, kad
izsauc visu nometnes dalībnieku vārdus un pēc tam nodzied Lat
vijas himnu un Dievs Kungs ir mūsu stiprā pils. Reizi gadā, parasti
pirmajā vasaras nometnē, vanadzēnu sekmes latviešu skolas mā
cībās un citās aktivitātēs tiek vērtētas un par sekmēm izsniegtas
atzinības balvas — latviešu grāmatas vai Mazputniņa abonementi.
Apvienība panākusi, ka visi DV ģimeņu bērni - vanadzēni ap
meklē latviešu skolas.
Vanadzēnu kustības iedzīvināšanai un darbības izvēršanai
nozīmīgs bija apvienības 1962. g. 16. septembŗa rudens salido
jums, kuŗā visa DV saime atzinīgi novērtēja panākumus vanadzē
nu audzināšanā un atzina, ka apvienībā jāizveido DV jaunatnes
sekcija, kuŗā ietelptu vanadzēnu pulciņš un DV jaunatnes grupa.
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Oficiāli apstiprināja pirmās DV mājmācības skolas programmu un
lēma ierosināt DV ASV delegātu sapulcē, lai vanadzēnu audzinā
šanu organizētu visās DV apvienībās ASV un ieteiktu DV CV
gādāt par vanadzēnu audzināšanas kustības iedzīvināšanu visas
DV organizācijas apjomā.
Dzejnieks Andrejs Eglītis, 1957. g. viesojoties Ziemeļkalifor
nijā un iepazīstoties ar vanadzēnu audzināšanas darbu, rakstīja:
„Nemanot pienāks laiks, kad vecā kaujinieku saime līdz ar
saviem laika biedriem būs spiesti atiet tajās miera pozicijās, ko
nenovēršami šajā pasaulē sagatavojis Tas Kungs. Atmiņu laukos
gan uzblāzmos izcīnītie un neizcīnītie kaŗi, guvumi un pametumi,
taču laiks, kuŗā dzīvojam, prasa un prasīs vēl skarbāk jauno audzi,
kas, nākdama no šodienas netaisnību un neizšautu kaŗa lādiņu
pilnās pasaules, spētu izvest gaismā apspiestos un pacelt brīvības
karogu virs varmācības sagrautām, reiz brīvām un neatkarīgām
valstīm. Tā jaunā audze sauksies — jaunie Daugavas vanagi.
Cik viņu šodien ir veco kaujinieku lizdās un cik drošs to gara
lidojums? Vai viņi dzird pāri visām svešām dziesmām — Dauga
vas abas malas mūžam nesadalās?
Vislielāko mantojumu nākamībai būs sagādājuši vecie vanagi —
atstādami uz paaudžu maiņas robežām jaunos Daugavas vana
gus, neizcīnīto brīvības cīņu tālāk cīnītājus. Bez tiem nebūs tautai
gaišas nākamības, bez tiem iznīcības ēnas staigās cauri emigrācijā
celtiem saiešanas un citiem namiem. Apbruņojiet laikus latviešu
tautas gara vēlmēm jaunos Daugavas vanagus — viņu laiks jau
pienācis izcirst taisnības ceļus apspiesto posta apvāršņos.”
Daudzu citu nozīmīgu notikumu starpā apvienības dzīvē seviš
ķi jāpiemin pieci, kas izraisīja visaugstāko nacionālo jūtu pacēlu
mu un iedvesmi ziedoties nākotnes darbam.
Tie bija Latvijas sūtņa ASV prof. Dr. A. Spekkes viesošanās
1956. g. 28. janv., kad apvienība Sanfrancisko rīkoja DV orga
nizācijas 10 darbības gadu atceri, un 1957. g. 29. janvārī, atzī
mējot apvienības 5 gadu darbību ar Latviešu leģiona ārsta Dr.
med. A. Alkšņa viesošanos. Sekoja dzejnieka Andreja Eglīša
viesošanās 1957. g. 28., 29. un 30 aprīlī, leģendārā varoņa kpt.
Žaņa Butkus ierašanās apvienības 10 g. darbības atceres svētkos
1962. g. 27. janv. un Komitejas Latvijas brīvībai priekšsēža un
DV ASV priekšn. Viļa Hāznera viesošanās 1966. g. 17. un 18.
novembrī. Visas šīs svētku dienas dziļi saviļņoja sabiedrību, jo
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no visa plašā Ziemeļkalifornijas apgabala bija ieradušies ap 450
apmeklētāju, t.i., puse no visiem toreiz Ziemeļkalifornijā dzīvo
jošiem latviešiem. Šie izcilie notikumi nostiprināja sabiedrībā
prestižu un ticību DV organizācijai rietumu krastā un katrs deva
vairāk nekā 1000 dol. tīra atilkuma apvienības darbībai.
Gadi ir nākuši un gājuši. Daudz kas aizvadītos 20 gados ir
mainījies — apklususi visa latviešu kopu darbība rajonos, radušies
citi sabiedrības grupējumi pēc izglītības, profesijām, turības un
idejiskās pārliecības. Bet cīnītāju cilts — Daugavas Vanagu apvie
nība Ziemeļkalifornijā ir palikusi uzticīga saviem mērķiem un
ideāliem pulcēt savā saimē visus, kam atsaucīga latvieša sirds un
ticība Latvijai. Divdesmitā apvienības darbības gadā tai pievieno
jās arī lielākā un izturīgākā jaunatnes grupa — ilggadējā Zie
meļkalifornijas sporta kopa Venta, kas tagad pie saviem sporta
tērpiem lepni nes DV organizācijas nozīmi.
Atskatoties uz šiem gadiem, bij. Latviešu leģiona ārsts docents
Dr. med. A. Alksnis teica: „Latviešu leģionāri arī vispazemojošā
kās gūsta dienās Cēdelgemā ar savu gara možumu un skaidro
skatienu nākotnē piešķīra visai trimdas dzīvei jēgu, nodibinot
Daugavas Vanagu organizāciju, kuŗa visus aizvadītos trimdas
gadus ir bijusi nacionālās dzīves un cīņas avangards un avots, no
kuŗa trimdiniekam smelties garīgo spēku un cerības nākotnei.
Mēs esam lepni un pateicīgi, ka Ziemeļkalifornijā bija trīs leģio
nāri - vanagi un divas vanadzes, kas nodibināja DV organizācijas
nodaļu, kuŗa tagad ir spēcīgs latviskā gara cietoksnis Klusā okea
ana krastā ar skatienu nākotnē, ko apliecina jaunie vanadzēni, kas
no šejienes sākuši lidojumu pāri kontinentiem.”
Daugavas Vanagu apvienība ASV Ziemeļrietumos
Apvienības sākums meklējams 1950. g. beigās, kad Vašingtonas
valsts mazajā kokrūpniecības pilsētā Kolumbijas upes krastā uz
pastāvīgu dzīvi apmetās Blombergas latviešu nometnes Vācijā
Daugavas Vanagu nodaļas valdes priekšsēža vietnieks Jānis En
dziņš. Viņš sazinājās ar DV pārstāvību ASV, kas 1951. g. 9.
janvāŗa rakstā paziņoja, ka J. Endziņš ar 1951. g. 1. janvāri uz
ņemts par aktīvu biedru DV pārstāvības ASV kopā un iecelts par
tās pilnvaroto Longvjū (Longview) pilsētā. Sākās aktīvs darbs.
Jau decembrī ar vietējās latviešu biedrības atbalstu vākti ziedo
jumi slimo kaŗavīru atbalstam Vācijā. 1951. g. sākumā darbs
paplašinājās un radās doma par DV apvienības dibināšanu, kas
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reālizējās 1951. g. 12. augusta pirmajā sanāksmē. To vadīja Ar
vīds Dravenieks, protokolēja Alfrēds Krūms. Pēc debatēm nolēma
dibināt Daugavas Vanagu apvienību Longview-Kelso. Par priekš
sēdi ievēlēja J. Endziņu, sekretāru Jūliju Lauzi. 1952. g. 27.
janvāŗa kārtējā gada sapulcē apvienībai bija jau 22 biedri (Longvjū
un Kelso apkārtnē dzīvoja tikai 34 latviešu ģimenes ar apmē
ram 100 locekļiem). Gada pārskats rāda, ka 5 mēnešos aprūpei
savākti $320, no kuŗiem $221 nosūtīti zemes valdei, $33 Ameri
kas latviešu apvienībai un $66 Gautingenas sanatorijai Vācijā.
Turpmākos darbības gados apvienība lielāko vērību veltīja
līdzekļu sagādei aprūpes vajadzībām. Liels atbalsts šai darbā bija
grāmatu galds un daiļamatniecības novietne, kas darbību sāka
1952. gadā. Šī pasākuma atlikumi deva iespēju ievērojami palie
lināt aprūpei nosūtītās summas. Nevar nepieminēt pašaizliedzīgos
grāmatu galda vadītājus Renāti Janieku (1952.-53. g.), Rasmu
Lauzi (1954.-55.), Laimu Pakalnu (1956.-57.), Annu un Gotfrīdu
Osīšus (1958.-61.), Paulu Endziņu un Veltu Venneru (1962.-64.).
Valdes uzdevumā grāmatu galda grāmatvedību un lēses kārtoja
revīzijas komisijas loceklis Alfrēds Krūms un kasieris Ādolfs
Briedis.
Vairums DV apvienību ASV ir vienas pilsētas apvienības,
kuŗās biedri dzīvo, turpretim Longvjū apvienības biedri nāca no
daudziem neatkarīgiem latviešu centriem Vašingtonas un Oregonas
valstīs. Šādos apstākļos apvienībai bija jāatsakās no daudz kā tāda.
ko citas apvienības uzskatītu par normālu. Nevar pastāvēt dažādu
nodarbību grupas biedru lielās izkliedes dēļ. Bija jāmeklē veidi, kas
vienotu biedrus kopīgām interesēm. Valdes sekretāra un informā
cijas noz. vad. Eduarda Skudras ierosmē radās Apkārtraksts ar
plašu informāciju par apvienības darbu un aktuālām problēmām.
Pēdējos gados, E. Skudram aizejot no aktīvā darba, Apkārtraksts
mazākā apmērā turpinājis gaitas vanadžu priekšn. Elzas Simsones
vadībā.
Pēc pirmajiem 10 gadiem beidzās Longvjū posms apvienības
darbā. Mazās latviešu kolonijas iespējas DV organizācijas turp
mākā veidošanā jau bija izlietotas, — apvienība raudzījās uz
citiem lielākiem latviešu centriem. Vairāk nekā puse biedru bija
iesaistīti no ārpuses — Takomas, Sietlas, Portlendas, Sēlemas,
Judžīnas u. c. pilsētām. Valdē ievēlēti locekļi, kas dzīvoja viens
no otra 150 jūdžu attālumā. Radās doma par apvienības nosauku611

Ziemeļrietumu Daugavas vanagu un vanadžu valdes un revīzijas komisija
1970. g. pavasarī No labās 1. r.: priekš. Jānis Endziņš, Alvīne Riekstiņa,
vanadžu pr-ce Elza Simsone, Paula Endziņa, Jānis Muižnieks. Otrā r.:
Eduards Skudra, Fredis Kaufmanis, Ansis Timma, Austris Ķirsis, Emīls
Vērzemnieks, Pēteris Mazītis un Jānis Žumburs.

ma maiņu un valdes sēdekļa pārvietošanu tur, kur vairums bied
ru — Takomā. Tā 1966. g. DV apvienība Longvjū tapa par DV
apvienību ASV Ziemeļrietumos ar valdes sēdekli Takomā, kur
ar sevišķu aktīvitāti izcēlās valdes priekšs. vietnieks un kasieris
Jānis Muižnieks, stipendiju fonda pārzinis Artūrs Ullis un revīzijas
komisijas priekšs. Pēteris Mazītis.
Pirmajos 10 gados ienākumu lielāko daļu deva grāmatu galds
un tā nozares — $3430, ziedojumu vākšanas akcija $2345, sarīko
jumi $830, biedru naudas $1615, kopā $8220. Otrā gadu desmitā
apvienība bija ieinteresējusi plašas tautiešu aprindas atbalstīt
1963. g. radīto jauniešu rosības balvu fondu. Šis fonds savācis
no 1963. — 1973. g. $5000, kas izlietoti rosību balvām un izglī
tības gaitu atbalstam 45 jauniešiem. Bez šīm balvām, ko jaunie
šiem pasniedz 18. novembŗa aktos, apvienība $1800 izmaksājusi
savā rajonā latviešu skoliņām, nometnēm, Minsteres ģimnazijai,
Nacionālajam fondam Zviedrijā u.c. Apvienība regulāri ik gadu
atzīmējusi mūsu ievērojamākās piemiņas dienas — 18. novembri,
14. jūniju, Leģiona dienu, kā arī ik rudeni rīkojusi pļaujas svētkus.
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Caurmēra apmeklētāju skaits sarīkojumos bijis 70. Savstarpējo
saišu uzturēšanai biedru starpā rīkoti dažādās vietās biedru vakari
un sanāksmes, ieskaitot arī kaimiņu DV ziemeļos — Britu Ko
lumbijas vanagus.
Visu pastāvēšanas laiku apvienībai bijušas labas attieksmes ar
vietējām organizācijām, jo vanagi vairumā ir arī citu organizāciju
biedri un aktīvi darbojas tajās. Daudz sarīkojumu apvienība rīko
jusi kopīgi ar vietējām latviešu draudzēm un latviešu biedrībām
labā saskaņā.
Liela vērība veltīta pretkomūnisma propagandai. Apvienība
ieguva īpašumā filmu My Latvia, kas vairākus gadus izrādīta
amerikāņu organizāciju sanāksmēs un amerikāņu skolās, kādā
sakarā jāatzīmē valdes loc. Gunāra Āboliņa lielā rosība, rīkojot
šīs izrādes. Viņš arī sagatavoja ½ stundu ilgas skaņu lentes, kuŗas
raidītas Takomas radio raidījumos 14. jūnijā un 18. novembrī.
Rūpējoties par jaunatnes atbalstu, apvienībai izdevies iesaistīt
organizācijas darbā kā valdes locekļus jaunatnes nozares vadī
tājus pašus jauniešus. Tā pēdējos 4 gadus valdē darbojās Berna
dete Razevska. Studiju dēļ viņa nevarēja turpināt sekmīgi ievadīto
darbu, tādēļ viņas vietā valdē 1973. g. ievēlēja 18 g. v. Eriku
Rūsi.
No biedriem dibinātājiem tikai trīs bijuši apvienībā visu pastā
vēšanas laiku: Jānis Endziņš, Jūlijs Lauzis un Alfrēds Krūms. J.
Endziņš visus gadus, izņemot 1952. un 1953. g. bijis apvienības
priekšsēdis. Jūlijs Lauzis un A. Cintiņš bija apvienības priekšsēži
vienu gadu un daudz gadu valdes locekļi. A. Krūms ir ilggadējs
revīzijas komisijas loceklis.
Apvienības darbu novērtējusi arī DV augstākā vadība: trīs
biedri apbalvoti ar zelta nozīmi un vairāki ar centrālās valdes un
zemes valdes goda rakstiem. Arī Amerikas Latviešu Apvienība
novērtējusi apvienības darbu kultūras laukā, piešķirot goda rak
stus: 1967. gadā apvienībai un 1968. g. apvienības priekšsēdim
J. Endziņam.
Apvienība ar savu darbu iemantojusi plašu sabiedrības atsau
cību, ko rāda biedru skaits, kas 1973. g. sasniedza 113, kā arī
nepārtraukti augošais materiālais atbalsts apvienības pasākumiem.
Apvienības darbā vadība un biedri vienmēr turējuši dzimtenes
brīvības ideālu acu priekšā, un no šīs apziņas ir izauguši visi
mūsu apvienības centieni.
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DV kopa Baltimorā
DV apvienība Baltimorā nodibināta 1951. g. 13. februārī Kār
ļa Detlava ierosmē. Tai laikā apvienībā bija 50 biedru. Biedriem
ar laiku pārceļoties uz citām dzīves vietām, Baltimoras mazā lat
viešu kolonija (sākumā tur dzīvoja ap 300 latviešu, pēdējos gados
tikai daži desmiti) vairs nevarēja skaita ziņā uzturēt apvienību un
tā 1967. g. pārdēvējās par kopu. 1973. g. sākumā bija tikai 8
biedri. Kopu un pirms tam apvienību visu laiku vadījis Kārlis
Detlavs.
Valdē daudz gadu darbojušies: V. Rolle (13 g.), K. Ozoliņš
(11 g.), K. Blūms (16 g.), R. Freimanis (7 g.) un T. Uldriķis.
Apvienības pastāvēšanas laikā uzturēta latviešu svētdienas sko
la (10 gadus). Pašlaik kopas darbība tiecas uz sadarbību un in
formācijas sakaru uzturēšanu ar citām baltiešu grupām un ame
rikāņu sabiedrību. Apvienība/kopa savā darbības laikā aprūpes
vajadzībām devusi $5.000.

Baltimoras apv. valde 1957. gadā. Sēž no kr.: K. Blūms, priekšs. K. Detlavs;
stāv: V. Rolle, K. Ozoliņš un K. Jeziķis.

DV kopa Mainotā
Tā dibināta 1951. g. 14. nov. Jāņa Gatarta ierosmē. Kopas
priekšsēži pastāvēšanas laikā: Jānis Gatarts, Alfrēds Lanka un
Miķelis Janevics. Sekretāri — Alfrēds Lanka, Jānis Gatarts un
Marija Gatarte. Revidenti—Maigonis Otto un Dr. Haralds Kuplis.
Biedru skaits dibināšanas laikā bija 5, tagad 9. Kopas biedri
dzīvo izkaisīti visā Z-Dakotā un viens pat Montānā. Kopas aktī614

vitāte, sadarbībā ar Mainotas dievkalpojumu kopu, sevišķi izpau
dās 1968. g., atzīmējot Latvijas 50 gadu atceri: rīkojot ½ st. tele
vīzijas raidījumu trīs Ziemeļdakotas raidītājos, izlietojot Minneso
tas DV filmu un ½ st. Mainotas radioraidījumu ar ALAs skaņu
lentēm. Nosūtījām 92 Z-Dakotas baznīcām māc. E. Ķiploka rak
stus, lūdzot pieminēt mūsu okupēto dzimteni.
Kopa dāvinājusi attiecīgas grāmatas pilsētas un vietējās kolledžas bibliotēkām. Izrādīta arī pirmā ALAs filma. Kopas biedri,
dzīvodami samērā mazās pilsētiņās, izmantojot gadījumus, raksta
vietējos laikrakstos un apgaismo komūnismu, raksta arī saviem
„kongresmeņiem”.
Kopa savākusi aprūpei $2,826.

DV Mainotas kopa 1973. g. Pirmā rindā, no kr.: Millija Čuriska, kopas
sekretāre Marija Gatarte, Lija Kuple un Milda Kalniņa. Otrā rindā: priekšs.
Jānis Gatarts, Dr. Arnolds Kalniņš, Dr. Valdis Skroms, revidents Dr. Ha
ralds Kuplis un Dr. Adolfs Čuriskis.

Torringtonas kopa
Kopa nodibināta 1951. g. 9. septembrī; tās sastāvā toreiz bija
seši biedri, visi kaŗa invalidi, kas dzīvoja un strādāja Torringtonas
pilsētā. Nekādas aktivitātes pastāvēšanas laikā kopa nav uzrādī615

jusi, bet raksturīga bija bijušo kaŗa biedru kopā turēšanās griba
un vēlēšanās piederēt pie DV organizācijas. Kopu visu laiku va
dījis Kārlis Grīnvalds.
Pie zemes valdes pastāv DV ASV valdes kopa, kuŗu veido at
sevišķi, apvienību vai kopu tuvumā nedzīvojoši organizācijas
biedri. Tie vēlas palikt sakaros ar visu DV organizāciju, un tos
pārzina DV ASV valdes biedrzinis. Kopa, saprotams, nevar aktīvi
darboties, bet biedri bieži palīdz palielināt organizācijas aprūpes
līdzekļus, piem., 1959. g. Ziemas svētku akcijā saziedoti $244.50.
Bez tam ASV ilgāku vai īsāku laiku darbojušās šādas vienības:
DV Kolumbusas apvienība
Organizēšanās darbu sāka 1950. g. beigās, kad tur ieradās DV
pārstāvis A. Vītoliņš. Nākošā gada jūnijā nodibinājās DV kopa,
bet 1953. g. oktobrī apvienība. Līdz 1958. g. to vadīja A. Vīto
liņš, pēc tam L.k.o.k. E. Kuršinskis. Valdē darbojas A. Vītoliņš,
K. Jākobsons, A. Tillers un L. Valdava. Kolumbusā ir tikai maza
latviešu kolonija, tādēļ arī DV darbības pavairošanai nekādu izre
džu nebija. Bez tam apvienības biedri pamazām pārvietojās uz
citām dzīves vietām, apvienību pārdēvēja par kopu, un beidzot
tās darbība pavisam apsika, kopu likvidējot 1962. gadā.
DV Oklahomas apvienība
Apvienība nodibinājās 1950. g. augustā, 32 biedriem par priekš
sēdi ievēlot T. Sīli, tā vietnieku K. Eniņu, sekretāru Z. Apsi, ka
sieri Erdmani un biedrzini Āboliņu. T. Sīlim pārceļoties uz Kali
forniju, par priekšsēdi ievēlēja K. Eniņu. Lielākam biedru skai
tam pārceļoties uz citām valstīm, apvienību ap 1953. g. pārdēvēja
par kopu, bet jau gadu vēlāk gandrīz visi biedri bija aizceļojuši,
tā ka DV darbs Oklahomā izbeidzās.
DV kopas darbojušās šādās vietās:
Albānijā — biedru skaits bija 6, kopu ilgāku laiku vadīja J.
Kravalis. Aktīvas darbības trūkuma dēļ to likvidēja 1967. g.
23. aprīlī.
Kvēkertaunā, kur biedru skaits bija 7, kopas vadītājs J. Gedro
vics. Tā likvidējās 1963. gadā.
Rokfordā un apkārtnē, kur biedru skaits arī bija 7, kopu visu
laiku vadīja J. Miķelsons. Šī kopa kādu laiku bija ļoti aktīva, bet
tad darbība apsika un tā likvidējās 1962. gadā.
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Sirakūzās, kur biedru skaits bija 13, kopu vadīja R. Kalniņš.
Arī te kādu laiku parādījās liela rosība, bet tad darbs apsika un
kopu likvidēja 1964. gada 1. jūlijā.
Nobeiguma vārdi
Kā DV ASV apvienību pārskati rāda, darbs darīts lielā uzņē
mībā un ar redzamām sekmēm. Bet interesantāk ir piezīmēt, ka
visas pastāvēšanas gados biedru skaits ir vienmēr kāpinājies, tāpat
kāpinājusies sabiedrības uzticība un paļāvība uz DV organizāciju.
Un ja tas ir tā, tad jāatzīmē lielie nopelni iekšējās informācijas
darbā un tā organizācijas ASV. Tā, piem., šādas apvienības izde
vušas vai izdod regulāri savus apkārtrakstus vai biļetenus (no
tiem daži aptveŗ daudz lappušu) — Bostonā, Čikāgā, Detroitā,
Dienvidkalifornijā, Klīvlendā, Milvokos, Ņudžersijā, Ņujorkā,
Ročestrā, Ziemeļkalifornijā, Ziemeļrietumos u.c. Šie izdevumi bie
ži vien sasniedz ne vien DV organizācijas biedrus, bet arī citus
tautiešus, kas dzīvo apvienības darbības rajonā.
Vairākas apvienības, raksturojot savu vai organizācijas darbību,
izdevušas dažādos gadījumos labi iekārtotas brošūras, no kuŗām
varētu pieminēt šādas:
DV apvienības Ņujorkā desmit gadi, 1960. g. (redaktors V.
Hāzners); DV apvienības Čikāgā desmit gadi, 1961. g. (red. V.
Hermane - Daly); DV apvienības Linkolnā desmit gadi, 1961. g.
(red. V. Zobens); Milvoku DV apvienības desmit gadi, 1961.
g. (red. E. Peniķis); Kalamazū DV apvienības desmit gadi, 1962.
g. (red. A. Zaļinskis), DV apvienības Indianapolē 10 gadi, 1962.
g. (red. J. Lazdiņš u.c). DV Bostonā 15 gadi, 1965. g. (red. O.
Kutcers u.c); Milvoku DV apvienības 15 gadi, 1966. g. (red. E.
Peniķis); DV globālās dienas Čikāgā, 1946-1966. g. (red. F.
Grīnbergs); Milvoku DV apvienības 20 gadi, 1971. g. (red. E.
Peniķis); DV apvienības Čikāgā divdesmit gadi (red. R. Ārums
u.c); Klīvlendas DV apvienības 20 gadi, 1971. g. (red. A. Vad
zemnieks) DV dienu vadonis Milvokos, 1972. g. (red. R. Čaks).
Saprotams, ka te nav pieminēti visi apvienību izdevumi, vienīgi
nozīmīgākie satura ziņā. Būtu jāpiemin arī DV kalendārs, kas
iznāk ik gadu ASV kopš 1955. gada Viļa Zobena redakcijā.
Visa minētā informācija sasniegusi daudz lasītāju pat ārpus
ASV un tā paudusi to darbu, kuŗu veic DV organizācija. Katrā
ziņā vēl jāpiemin DV darba ziņas, kas parādās gan DVM, gan
Ziemeļamerikas abos latviešu laikrakstos — Laikā un Latvija
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Amerikā, arī piezīmējot, ka visa latviešu šī kontinenta prese ir
ļoti atsaucīga DV darba vērtēšanā.
Esam pārstaigājuši Sav. valstis no vienas piekrastes līdz otrai, uz
brīdi iegriezušies katrā DV saimē, lai uzklausītos viņu veikumu
stāstu. Esam arī bijuši pasērst pie čaklajām vanadzēm. Bet tā
visa tomēr par maz, lai visā pilnībā spētu novērtēt, ko aizvadītajos
darba gados paveikusi ASV plašā, rosīgā un uzņēmīgā Daugavas
Vanagu saime. Samērā konspektīvā pārskatā nav iespējams visu
apskatīt, visu pieminēt, visiem pateikties, kas pielikuši roku lielā
uzdevuma veikšanā.
Bet kavējoties atmiņās, lai nezaudējam skatu nākotnei. Tā uz
liek mums jaunus uzdevumus un pienākumus. Mūsu valsts un
tauta vēl smok zem okupantu jūga. Nav nākotnē latvietim augstā
ka un cildenāka mērķa kā cīņa par šī jūga nokratīšanu. Atbildība
par šīs cīņas iznākumu vissmagāk gulstas tieši uz tiem DV orga
nizācijas biedriem, kas šobrīd mīt pasaules demokratiskākajā un
varenākajā zemē — ASV.
Ar šīm domām lai turpinām darbu un vēlam viens otram spēku
un neatlaidību sprausto mērķu sasniegšanā.
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Dānija
DV Dānijas nodaļa nodibināta 1950. g. 22. janvārī. Tās biedru
skaits sākumā bija 75. Pirmais nodaļas priekšsēdis bija R. Kazeks,
kas arī dzīvi attīstīja nodaļas darbību. Jau pašā darbības sākumā
nodaļa iedzīvināja sabiedrisko darbu, cenšoties apvienot visu Dānijas latviešu saimi vismaz ciešākai sadarbībai kultūras novadā.
Tika nodibināta teātŗa kopa, kas pirmajā izrādē sniedza R. Blaumaņa Pazudušo dēlu, pulcējot pilnu Prags Boulevard zāli.
Pagaidu nodaļas valde darbojās šādā sastāvā: priekšsēdis R.
Kazeks, vice-priekšs. I. Reitmanis, sekretārs A. Isaks, kasieris J.
Resnais un biedrzinis A. Rugājs.
1950. g. 19. februāŗa biedru sapulcē ievēlēja pirmo pastāvīgo
valdi šādā sastāvā: priekšs. R. Kazeks, vicepriekšs. A. Vegers,
sekretārs I. Reitmanis, kasieris J. Resnais un biedrzinis A. Rugājs. Tā paša gada 17. martā valde nolēma dibināt dāmu komiteju,
12. aprīlī apstiprināja to šādā sastāvā — priekšsēde A. Rubene,
vietn. E. Reitmane un sekretāre A. Briede.
1951. g. 18. februārī ievēlēja jaunu valdi: priekšs. I. Reitmanis,
vicepriekšs. A. Vegers, sekretārs E. Bušs, kasieris A. Rugājs un
biedrzinis R. Melbārdis.
Nodaļas darbs rosīgs un rāda daudz sasniegumu gan iekšējā
sadzīvē, gan reprezentējoties sabiedrībā.
1952. g. 9. martā biedru sapulcē ievēlēti: priekšs. I. Reitmanis,
valdē — A. Vegers, E. Bušs, A. Diedišķis un Zenta Melnbārde.
Jaunā valde ienesa arī jaunu dzīvību nodaļas darbā. Sarīkots Kalpaka piemiņas akts, sporta turnīrs, teātŗa izrādes un koncerts.
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DV Dānijas nodaļas dibinātāju grupa 1950. gadā. Pirmā rindā no kreisās:
I. Reitmanis, R. Kazeks, A. Vegers un O. Kargans.

Atzīmētas Latvijas valsts svarīgākās dienas, sāka rūpēties par Tīstedes veco ļaužu mītni un palīdzēt grūtībās nonākušiem. Šai laikā
revīzijas komisijā darbojās E. Liepaskalns, J. Apsēns un F.
Blūms. Ziedojumu akcijā par labu DV invalidu mītnei Vācijā
savāktas 514.28kr. Tai laikā Dānijā dzīvoja ap 350 latviešu.
Cītīgi darbojās nodaļas teātŗa kopa.
1952. g. Ziemas svētku laikā Dānijā viesojās DV CV sekretārs
V. Hāzners, kas piedalījās arī 28. decembrī nodaļas valdes sēdē,
sniegdams plašu informāciju par DV organizācijas darbu. Šajā
sēdē nodaļas valde ierosināja, saskaņā ar DV darbības noteikumiem, kā pirmo ar DV zelta nozīmi apbalvot DV priekšn. plkv.
V. Janumu. Pēc valdes sēdes Dānijas tautieši pulcējās informācijas sanāksmē, kuŗā runāja viesis V. Hāzners. Šai sanāksmē
piedalījās arī rakstnieks V. Dambergs, bij. Latvijas konsuls Dānijā
red. U. Liepa, sen., inž. Olte un citi izcilākie Dānijas trimdas
saimes darbinieki. DV nodaļa tai laikā jau bija izvirzījusies Dānijas latviešu organizāciju priekšgalā.
Šai gadā nodaļas priekšs. I. Reitmanis, kas bija arī apgāda
Imanta īpašnieks, paziņoja, ka ziedo Bērzainei pa vienam eks. no
sava apgāda grāmatām, tāpat visiem DV biedriem, kas iegādājas
grāmatas tieši apgādā, dod 25% atlaidi.
Arī 1953. g. DV nodaļa Dānijā turpināja ziedojumu vākšanu
Bērzaines vajadzībām.
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DV nodaļas Dānijā ilggadējie vadītāji valdes sēdē 1954. gadā. No kreisās:
E. Bušs, E. Liepaskaln, A. Krastiņš, I. Reitmanis, DV CV sekretārs V.
Hāzners, A. Diedišķis un H. Kaplers.

8. martā biedru sapulcē ievēlēja jaunu valdi: I. Reitmani (priekšsēdis), E. Bušu, A. Diedišķi, A. Krastiņu un Kapleru. Revīzijas
komisijā ievēlēja E. Liepaskalnu, R. Kazeku un O. Jēgenu.
1952. g., kā izriet no sapulces ziņojumiem, visa sabiedriskā
dzīve Dānijā notikusi DV nodaļas ierosmē. Sarīkoti 11 vakari
visai Dānijas latviešu saimei. Cītīgi darbojās teātra kopa. Apkopti
latviešu kapi Kopenhagenā. DV kluba ierīkošanai apgāda Imanta
vadītājs (nodaļas priekšēdis) atvēlējis telpas sava apgāda namā.
Regulāri aprūpēts invalids Bembers Vācijā ar 100 kr. mēnesī.
Pēc biedru sapulces sekoja Kalpaka un Latviešu leģiona piemiņas vakars. Kā referents no Zviedrijas bija ieradies prof. Z. Landavs, kas apcerēja Kalpaka varoņlaiku un leģionārus kā Kalpaka
gara mantiniekus.
Arī 1954. gads bija rosmes pilns. Nodibināta latviešu svētdienas
skola.
1954. g. ievēlētā valde darbojās šādā sastāvā: priekšsēdis I.
Reitmanis, vicepriekšs. E. Bušs, sekretāre M. Zaķe, kasieris A.
Diedišķis un biedrzinis A. Krastiņš.
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1955. g. 3. marta biedru sapulcē pārvēlēja valdi šādā sastāvā:
priekšsēdis I. Reitmanis, vietnieks E. Bušs, sekretāre M. Zaķe,
kasieris A. Diedišķis un loceklis G. Ceplītis. Revīzijas komisijā:
Elizabete Damberga, A. Kaplers un E. Bechšteters.
Šajā laikā DV Dānijā apstiprināti kā juridiska persona valsts
organizāciju reģistrā. Nodaļa uzņēmās LNFS Dānijas pārstāvību.
1954. darbības gadā noorganizēts referātu cikls ar prof. A. Aizsilnieka, Z. Landava un citu referātiem. Nodaļā darbojās volejbola vienība Baltika, kas Dānijā izcīnījusi vairākas pirmās vietas
turnīros, pieminēta arī Dānijas radiofonā. Aprūpei ziedojumos
Vācijas vajadzībām savāktas 874 kronas. 1955. g. nodaļa arī
atzīmēja 5 gadu darbības laiku. Šai gadā DV nodaļa Dānijā guvusi necerēti labus panākumus dāņu presē, sniedzot ziņas par
okupācijas netaisnībām un deportācijām Latvijā. Raksti tika
iespiesti 15 Dānijas laikrakstos. Šo informācijas darbu nodaļa
veica sadarbībā ar LNFS.
1956. gadā DV Dānijas nodaļa kopā ar citām Dānijas latviešu organizācijām oktobŗa beigās rīkoja plaša mēroga ziedojumu vākšanas akciju par labu ungāru brīvības cīnītājiem un iesaistījās aktīvi palīdzības darbā, kas veltīts sainīšu sūtīšanai latviešiem Sibirijas vergu darba nometnēs. Nodaļa no saviem
līdzekļiem šim nolūkam atvēlēja 200 kr. Aprīļa beigās rīkoja B.
Albata referātu ,,Es biju Vorkutā". Referents nesen bija atgriezies no Pad. Savienības spaidu darba nometnēm.
DV Dānijas nodaļas jaunā valde: pr-dis I. Reitmanis, vietn.
E. Bušs, sekretārs A. Krastiņš, kasieris A. Diedišķis, loc. E. Liepaskalns. Revīzijas komisijā: R. Kazeks, V. Ozoliņš un V. Peičs.
Atzīmējot aizvesto tautiešu piemiņu, 14. jūnijā iededzināja
svētuguni pie latviešu pieminekļa Vestre Kirkegaard kapos. Daudzi tautieši šajā svinīgajā gadījumā pie pieminekļa nolika ziedus.
Dāņu presē parādījās arī vairāki raksti, atzīmējot traģiskos notikumus Latvijā 1941. g. jūnijā.
1957. g. Dānijas nod. biedru sapulce notika 17. martā. Priekšs.
I. Reitmanis sniedza pārskatu par darbību. Bez 8 pa daļai paplašinātām valdes sēdēm bijuši 11 dažādi sarīkojumi un viena preses
konference ar Dr. V. Māsēna piedalīšanos. Sarīkojumos referējuši gan vietējie spēki, gan arī viesi no ārzemēm. Panākts, ka
Latvijas valsts svētkus atzīmējis arī dāņu radiofons. Pie nodaļas
darbojās latviešu papildskola, atjaunota bibliotēka, kuŗai iegādā622

1957. g. Kopenhagenā DV nodaļas izkārtojumā notika DV CV sēde. Uzņēmumā no kreisās: I. Reitmanis, Ž. Jansons, E. Reitmane, V. Janums un
A. Mežals.

tas gandrīz visas jaunākās latviešu grāmatas. Lielākiem sarīkojumiem dabūtas telpas, par kuŗām bija jāmaksā tikai apkurināšanas
un apgaismošanas izdevumi. DV nodaļa veikusi Latvijas Nacionālā Fonda Skandinavijā pārstāvja pienākumus. Fonda atbalstītāju skaits Dānijā pārsniedz 50. Ar lieliem panākumiem dāņu
publikai rādīta filma Mana Latvija. Ziedojumi apmierināja, tādēļ varēja atbalstīt aprūpējamos Dānijā un arī Vācijā, tāpat sūtīt
dāvanu saiņus deportētajiem latviešiem. DV Dānijā ziedojuši arī
palīdzībai ungāru bēgļiem un brīvības cīnītājiem. Palīdzības darbam daudz līdzekļu devis apgāds Imanta, sevišķi ziedojot grāmatas. Nodaļa ziedojusi arī latviešu kapu uzkopšanai. Nodibināta
dāmu komiteja, kas ar ļoti labām sekmēm darbojās un gādāja
līdzekļus DV darbam.
Ziņojumus sniedza kasieris Diedišķis, skolas vadītājs prof. Z.
Landavs un revīzijas kom. priekšs. R. Kazeks.
Pēc Dānijas DV statūtiem valdes un revīzijas komisijas vēlēšanas izdara rakstveidā, lai visi nodaļas biedri varētu balsot. Šais
vēlēšanās, no 30. marta — 8. aprīlim, valdē ievēlēja: pr-di — I.
Reitmani, vietn. — E. Liepaskalnu, kasieri — A. Diedišķi, sekr.
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— A. Krastiņu un valdes loc. — V. Ozoliņu. Revīzijas komisijā
ievēlēja R. Kazeku, V. Dambergu un V. Peiču.
Sākot ar 1958. gadu, DV nodaļa Dānijā ieviesa jaunu tradiciju, biedru vakaru rīkošanu. Nolūks — atjaunot, stiprināt un
saglabāt agrākās kaŗa un gūsta laikā radušās attieksmes un
vienības saites. Pirmais šāds vakars rīkots 25. aprīlī, kuŗā bez
kupla biedru skaita piedalījās arī lūgti viesi. Bija klāts ļoti pieticīgs
vakariņu galds Kopenhagenas latviešu sabiedriskajās telpās, vakaram noritot sveču gaismā. Tika arī dziedāts. Pirmajā biedru
vakarā redaktors un rakstnieks P. Klāns pastāstīja savas atmiņas
par Vācijas un Padomju Savienības kaŗa sākumu 1941. g. 22.
jūnijā, par notikumiem agrā rīta stundā uz Vācijas - Lietuvas
robežas. Šādus vakarus pēc tam rīkoja regulāri.
1959. g. 5. aprīlī jaunievēlētā valde amatus sadalīja šā: priekšsēdis I. Reitmanis, vicepriekšsēdis E. Liepaskalns, sekretārs A.
Krastiņš, kasieris A. Diedišķis un valdes loceklis H. Kaplers. Lielu vērību pievērsa kultūras pasākumiem: koncertiem, referātiem,
izstādēm, skolai, bibliotēkai. Atbalstīti vecie ļaudis Tīstedes
nometnē, kā arī veikti citi pasākumi organizācijas reprezentēšanās
un rosmju celšanā.
1959. gada darbs bija arī veltīts, lai sagatavotos nodaļas 10
gadu jubilejai 1960. gada janvārī. „Norēķinu" par šo darba laiku
sniedza DVM 1960. g. 5. numurā.
Dānijas DV 10 gadu darbs
Cik lielu darbu iespējams veikt mūsu nacionālās cīņas laukā, ko
nepelnīti dažkārt mēdz nonicināt, un kāda tam paliekama nozīme, — par to liecina datu un faktu materiāls, kas uzkrājies DV
organizācijas Dānijas nodaļas 10 gadu pastāvēšanas vēsturē.
DV Dānijas nodaļa pastāvēšanas laikā veikusi ne tikai organizācijas statūtos rakstīto aprūpes darbu, bet uzrādījusi arī visai
ievērojamu sabiedrisko un kultūrālo veikumu. Pavisam rīkoti 64
nozīmīgi sarīkojumi, neskaitot daudzus sīkākus, kas pieder pie
organizācijas darba rutīnas. Izcilākie sarīkojumu vidū ir ik gada
18. novembŗa un 14. jūnija akti. Runātāju vidū bijuši latviešu
pārstāvis pie Rietumvācijas valdības ministrs R. Liepiņš, ACEN
bij. prezidents Dr. V. Māsens, Latvijas sūtniecības Londonā padomnieks T. V. Ozoliņš, inž. Ozols, plkv. Lobe, plkv. Janums,
doc. Landavs, red. Freivalds, kritiķis Rudzītis, maj. Hāzners un
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I. Reitmanis runā DV nodaļas Dānijā 10 gadu jubilejā 1960. gadā.

citi, kuŗiem pievienojas no Latvijas brīvībā izkļuvušie Albats,
Zariņa un Mednis, bet no Dānijas latviešu vidus — rakstnieks
V. Dambergs, kons. Grīnvalds, Zalpēters, Kazeks un Mārtiņš
Briedis.
Īpaša vieta literāriem sarīkojumiem un rakstnieku vakariem,
ar kuŗiem saistās V. Damberga, P. Klāna, V. Lesiņa, Z. Landava,
O. Jēgena un A. Zīles vārdi. Un visiem atmiņā vēl ir lielais reprezentātīvais sarīkojums — T. Reitera koŗa koncerts, kuŗa organizēšanā visu darba smagumu iznesa DV, talkā nākot arī citām
organizācijām. Daudz jauku brīžu sniegušas teātŗa izrādes (Blaumaņa „Pazudušais dēls", Brigaderes „Čaukstenes", Zīverta „Div625

kauja" u.c.) pašu spēku iestudējumā ar režisoriem Berkānu un
Galu, kā arī Zīverta trupas viesizrādes, kuŗām pievienojas vesela
virkne koncertu — Paulas Brīvkalnes, Elzas Žebranskas, Ludmilas
Sepes-Ešes, Longina Apkalna un Mērijas Sakses.
Bet ne tikai pieminētais, — DV Dānijas nodaļai ir arī kāds
pastāvīgs iestādījums, latviešu papildskola, kuŗa pastāv jau septīto gadu, savas gaitas iesākdama Oldmarkenā, toreizējā DV klubā, apgāda Imanta telpās. Skolu vada doc. Z. Landavs, kas uz
nodarbībām skolā ikreiz ierodas no Zviedrijas, tā iepriekšējo 6
gadu laikā veikdams ap 15.000 km attālumu. Skolas darbā viņam
palīdz 4 skolotāji. Ievērojot, ka skolai ir savs atbalstītājs, skolotāji saņem nelielu atlīdzību, taču tā ir tikai simboliska. Ar Brīvās Eiropas Komitejas palīdzību izdevies noorganizēt bibliotēku
un gūt nelielus līdzekļus arī citu sabiedrisku un kultūras pasākumu
īstenošanai.
Blakus minētajam DV Dānijas nodaļa bijusi tiešais izejas punkts
dažām skaistām tradicijām. Tā 1951. g. pirmo reizi nolikdama
ziedus 14. jūnijā pie latviešu pieminekļa Kopenhagenas Vestre
kapos, organizācija radīja sev sekotājus, un nu ik gadu gan 18.
novembrī, gan Tautas sēru dienā arī citas Dānijas latviešu organizācijas šai vietā godina visus, kas atdevuši dzīvību par Latvijas
augšāmcelšanos. Tāpat par paražu kļuvusi arī invalidu un Tistedes,
kā arī Vācijas veco ļaužu mītņu iedzīvotāju apdāvināšana ar grāmatām, — to skaits sniedzas jau pāri 200. Šīs veltes nodotas
Dānijas DV nodaļas vārdā, organizācija tās, savukārt, bez maksas
saņēmusi no apgāda Imanta.
Parallēli savam tiešajam darbam DV atbalstījuši arī citu organizāciju darbu, to vidū Latviešu nacionālo fondu Skandinavijā,
veicot fonda pārstāvja pienākumus Dānijā, skautu un citas jaunatnes organizācijas arī ārpus Dānijas, vietējo latviešu ev.-lut.
draudzi, izveidojuši svētīgas saites ar mūsu baznīcas pārstāvjiem
prāv. Sakārni, prāv. Teriņu, māc. Sviķi, māc. Ķelli un māc. Cauni,
kā arī sekmīgi sadarbojušies ar latviešu emigrācijas vadītajām organizācijām polītiskās cīņas laukā. Tā LAK EC ierosmē notikušas
vispārējas vēlēšanas Dānijas latviešiem, kuŗu rezultātā radusies
Dānijas latviešu nacionālā komiteja. DV atbalstījuši Baltijas komitejas rašanos Dānijā, rīkojuši preses konferences un veicinājuši
saskari ar vietējiem laikrakstiem, kas snieguši vairākus simtus
rakstu un atzīmju par Latviju un latviešiem, tā rodot arī jaunus
draugus latviešu emigrācijas centieniem.
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Visai palīdzīgas šai daudzpusīgajā un pašaizliedzīgajā darbā
Dānijas DV nodaļai bijušas vanadzes — organizācijas biedres.
Dānijas DV nodaļas 10 gadu pastāvēšanas jubilejā šāgada 14.
maijā tās priekšs. I. Reitmanis, sniedzot šos datus, atcerējās DV
tapšanu Cēdelgemā, Beļģijā, kā arī grūtos apstākļus, kādos radās
DV Dānijas nodaļa, īpaši uzsveŗot sabiedriskā atbalsta nepieciešamību un pateikdamies par atsaucību. Svētku runu teica tāls
viesis — Zviedrijas DV zemes valdes pr-dis kpt. A. Oše, uzsvērdams organizācijas centrālo lomu latviešu emigrācijā un reizē cildinot arī citu organizāciju darbu, kuŗam radušies pašaizliedzīgi
sekotāji arī jaunatnē. Runātājs aicināja trimdas latviešus uz sadarbību un saprašanos arī nākotnē, jo tā ir garants mūsu centienu
īstenošanai. DV papildskolas vadītājs doc. Z. Landavs savukārt
uzsvēra latviskās sirdsapziņas lomu mūsu emigrācijas dzīvē, no
kuŗas atkarīga nacionālā audzināšana un nacionālā stāja vispār.
Jubilejas akta oficiālo daļu beidza rakstnieka V. Damberga uzruna,
kuŗā viņš atgādināja, ka tautas un sabiedrības garīgo ievirzi un
darbu tagadnē veido tie mērķi, kas izraudzīti nākotnei. Sekojot
saviem ideāliem, kā to uzsvēris arī latviešu domātājs Reiznieks, un
balstoties uz pagātnes pieredzes, cilvēks veido savu stāju un rīcību,
reizē ar to ietekmē arī sabiedrību ap sevi. Arī DV organizācijas
centienus nosaka nākotnei spraustie mērķi, tādēļ tās darbs ir ideālistisks un pozitīvs. Runātājs nodeva organizācijai Dānijas latviešu
nacionālās komitejas balvu 500 dāņu kronu apmērā.
Daudzo apsveikumu vidū bija mūsu diplomātisko pārstāvju vēlējumi ar sūtni K. Zariņu priekšgalā, DV organizācijas centrālās
valdes un daudzo nodaļu kā arī izcilu sabiedrisku darbinieku un
labvēļu telegrammas un novēlējumi. Ar kopīgi nodziedātās Latvijas himnas un Daugavas vanagu dziesmas skaņām sarīkojums
guva svinīgu izskaņu. Saviesīgajā daļā jauku pārsteigumu sagādāja
Kopenhagenas latviešu nelielais koris E. Liepaskalna vadībā,
nodziedot dažas tautas dziesmas; R. Grīna atskaņoja A. Kalniņa
balādi klavierēm.
1963. g. 25. aprīlī jaunajā valdē ievēlēti priekšs. I. Reitmanis,
vicepriekšs. E. Liepaskalns, sekretāre E. Damberga, kasieris V.
Ozoliņš un valdes loceklis A. Krastiņš. Tā paša gada 16. jūnijā
DV nodaļu Dānijā apciemoja DV priekšnieks plkv. V. Janums.
Viņš piedalījās arī valdes sēdē un iepazinās ar nodaļas darbu.
E. Liepaskalns, sniegdams pārskatu, uzsvēra skolas darbību prof.
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Z. Landava vadībā un norādīja uz nodaļas plašo bibliotēku, kā
arī minēja pārējos darbus un pasākumus.
Turpmākie gadi jau bija rutīnas darba gadi. Bet tos pamazām
sāka apēnot aktīvā un izdarīgā nodaļas ilggadējā valdes priekšsēža I. Reitmaņa slimība. Tās dēļ stiprā mērā cieta nodaļas
darbs, jo bija gandrīz neiespējami atrast aizstājēju. Bez tam starplaikā vairāki aktīvie valdes locekļi atstāja Dāniju, izceļodami
uz ASV.
Drūmākais DV nodaļas dzīvē bija 1966. gads, kad I. Reitmanis
piepulcējās veļu pulkiem. Viņš mira 2. oktobrī. Viņam veltīts
nekrologs publicēts DVM 1966. gada 6. numurā:
„Augstākā Pavēlnieka pulkiem 2. oktobrī piepulcināts DV
Dānijas pr-ks Imants Reitmanis. Mūsu rindas atstājis viens no
izcilākajiem DV saimes locekļiem, viens no mūsu priekšposteņa
komandieŗiem Baltijas jūŗas krastā.
Imants Reitmanis dzimis 1919. g. 25. februārī Dzelzavas pag.
kā lauksaimnieka dēls. Latvijas neatkarības pēdējos gados beidza
Alūksnes ģimnaziju un vācu okupācijas laikā uzsāka tautsaimniecības studijas LU. Tās pārtrauca aicinājums stāties Latviešu leģiona rindās, un kaŗa nobeigumā viņš ieradās Dānijā, lai veselības
atgūšanas bataljonā ārstētu cīņās gūtos ievainojumus. Pēc kapitulācijas R. palika Dānijā, nodibināja ģimenes dzīvi, aktīvi piedalījās vietējā bēgļu pārstāvībā un maizes pelnīšanu uzsāka ar jaundibināto grāmatu apgādu Imanta, jau 1946. g. izdodams skolas
grāmatas. Apgāds ātri veidojās un īsā laikā laida klajā Latvju
dainas, mīklu, sakāmvārdu un parunu krājumu, Bangerska memuārus, Silgaiļa ļoti nozīmīgo izdevumu Latviešu leģions, gaŗu
virkni jaunāko oriģinālu un tulkojumu daiļliterātūras u.d.c. izdevumus. Vienīgi pēdējos gados, kad slimības sāka piemeklēt Reitmani, grāmatu apgāds darbību manāmi ierobežoja. Tā vietā nodibināja cita veida tirdzniecības pasākumu — firmu palīdzības saiņu
sūtīšanai tautiešiem dzimtenē.
Savā darbā Reitmanis nekad nebaidījās riska, viņa darbs bija
vienmēr perfekts, grāmatas glīti izdotas un rūpīgi korriģētas valodas ziņā. Viss tas dara godu apgāda vadītājam. Arī saiņu firmas
pasūtinājumi tika rūpīgi un laikā veikti. Reitmanis piederēja pie
tiem latviešu saimnieciskajiem darbiniekiem, kuŗš no saviem ienākumiem redzamu daļu upurēja sabiedriskām vajadzībām. Kā Reitmanis pats, tā viņa ģimene bija nacionālās kultūras dzīves izpra628

tēji un veicinātāji. Viņu atbalsta dēļ mazajā latviešu kolonijā
Dānijā pat ļoti bieži varēja notikt dažādi plaša vēriena sarīkojumi, kādus nebija spējuši rīkot pat lielākās latviešu kolonijas.
Reitmaņu viesmīlīgā māja bija atvērta vai visiem Kopenhagenas
apmeklētājiem, un viņa „grāmatu pagrabā" dažkārt notika pat
plašas latviešu sanāksmes, nemaz nerunājot par telpu atļaušanu
vietējai latviešu sestdienas skolai u.c. mazākiem pasākumiem.
Izcila bija arī Reitmaņa sabiedriskā darbība. Ar pavisam īsiem
pārtraukumiem viņš bija Dānijas latviešu nacionālās komitejas
priekšsēdis, gādājot ne vien par sabiedrisko dzīvi, bet kārtojot
arī vietējās draudzes dzīvi, nesot atbildību par latviešu veco ļaužu
mītni Tīstedā, latviešu kapu iekārtojumu Kopenhagenā un visiem citiem nacionālajiem pasākumiem. Būdams labos sakaros ar
dāņu iestādēm, viņš daudz kalpojis arī nacionālpolītiskām interesēm un ne vienu vien panākumu guvis pretkomūnistiskās darbības
laukā. Nelaiķim nebija svešs darbs arī Eiropas centrālās latviešu
organizācijās: viņš bijis LNFS padomes loceklis, vairākkārt delegāts LAK EC kongresos u.c. pasākumos. DV organizācijā Reit-

Valstssvētku akts Dāņu virsnieku kluba telpās 1968. g. 17. novembrī. Dzied
Guna Reitmane, pie klavierēm Meiers - Pētersons.
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manis sāka darboties tūdaļ pēc tās dibināšanas. Kopenhagenā viņš
izkārtoja arī 1957. gada DV CV sēdi un piedalījās visās DV
CV sēdēs Eiropā. Ar visu sirdi viņš bija ieslēdzies DV darbā un
dzīvoja līdz ikvienam pasākumam un notikumam. Arī DVM bija
Reitmaņa sirds lieta, pat vairākkārt apsvērta iespēja žurnāla iespiešanu nodot apgādam Imanta, bet ja tas nenotika, tad lielā mērā
bija vainīga apgāda īpašnieka slimība. Imants Reitmanis bija
apbalvots arī ar DV augstāko goda zīmi — DV nozīmi zeltā.
No bērnības dienām Reitmanis bija ieaudzis latviešu zemnieka
tradicijās, sākumā piederēdams pie mazpulku saimes, vēlāk Zemnieku savienības. Kopš studiju laikiem bija konkordijas Valdemārija loceklis."
Pēc I. Reitmaņa nāves DV Dānijas nodaļas valdi pārvēlēja
1967. g. 28. janvārī. Ievēlēja Edgaru Liepaskalnu (priekšs.), Gunu Reitmani (sekretāre), Elizabeti Dambergu (kultūras un informācijas noz. v.), Zinu Krastiņu (kasiere) un Hermani Kapleru
(vicepriekšs.).

Skolas mācības gada nobeigums 1969. g. maijā. Aizmugurē stāv skolotājas
(no kreisās): Vēra Damberga, Elizabete Damberga, Emilija Peiča un Milda
Bērziņa. Bērni izrādīja Vēras Dambergas sarakstītu un viņas iestudētu bērnu
spēli. Dekorācijas V. Kiršteina.
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1968. g. 31. martā no valdes priekšs. amata veselības stāvokļa
dēļ atteicās E. Liepaskalns un nodaļas vadību uzņēmās H. Kaplers.
Valdē no jauna nāca J. Dzenis, pārņemot vicepriekšsēža pienākumus.
DV nodaļas valdes ierosmē sarīkoti (ar visu Dānijas organizāciju piedalīšanos) Latvijas 50 gadu neatkarības atceres svētki.
Rīcības komitejā darbojās V. Kiršteins, E. Reitmane un E. Liepaskalns, palīgos — E. Šēnbergs, E. Bechsteters, Z. Krastiņa, E.
Damberga un V. Damberga.
18. novembŗa atceres sarīkojums notika 17. novembrī Dāņu
virsnieku kluba telpās pie Kopenhagenas rātslaukuma. Priekštelpās bija iekārtota latviešu daiļamatniecības novietne ar apgāda
Imanta grāmatām, Vēras Dambergas audumiem, Viļa Kiršteina
keramikas traukiem, Valdemara Tones Tautu meitu (glezna eļļā).
Vakaru atklāja LNKD priekšs. E. Šēnbergs. Latviešu tautas
dziesmas dziedāja Guna Reitmane, Tautas dziesmas un operu
ārijas dziedāja Edgars Liepaskalns un Ringolda Kaufmaņa vadībā
dāņu akadēmiskais koris dziedāja latviešu tautas dziesmas latviešu
valodā, starp citu, „Pūt, vējiņi" ļoti labā latviešu dikcijā. Pēc
tam blakus telpās bija kafijas galds.

DV Dānijas nodaļas valde 1974. gadā. No kreisās Jāzeps Dzenis (kasieris),
Vilis Kiršteins (priekšsēdis) un Arvīds Kainašs (sekretārs).
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H. Kaplers DV nodaļu Dānijā vadīja apmēram gadu, pēc tam
— aizbraucot darbā uz jūŗu, priekšs. pienākumus nodeva J. Dzenim. 1969. g. 29. novembrī ievēlēja jaunu valdi četru locekļu
sastāvā: priekšsēdis Vilis Kiršteins, sekretārs Arvīds Kainašs, kasieris Jāzeps Dzenis un valdes loceklis H. Kaplers.
Nodaļas darbs pēdējos gados gan stipri samazinājies, bet nav
apsicis, svaru liekot uz DV tradiciju saglabāšanu un draudzības
saišu uzturēšanu. Atjaunotas tradicionālās pīļu spēles novembrī
un janvārī (ik gadu), tāpat, sākot ar 1970. gadu, atjaunoti Jāņu
'vakari. Tos rīko nodaļas priekšsēža mājās.
1970. g. 28. novembrī sarīkoti nodaļas 20. gadasvētki. Piedalījās kupls skaits lūgtu viesu. Tāpat rīkoti dažādi kultūrāli sarīkojumi, ik gadu 14. jūnijā nolikts vainags Vestre kapos Kopenhagenā,
rīkotas valstssvētku atceres 18. novembrī. Visu laiku uzturēta latviešu papildskola. DV bibliotēku arvien apgādā ar jauniem izdevumiem.
1970. g. nodaļu apciemoja arī DV priekšnieks Vilis Hāzners,
kad sarīkots biedru vakars V. Kiršteina mājās.
Nodaļā ir 22 biedri, no tiem 8 vanadzes. Aprūpē ir trīs kaŗa
invalidi. Kaŗa invalids arī nodaļas priekšnieks. DV nodaļa Dānijā
arvien vēl turas.
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Kanada
Kanada ir samērā jauna valsts, jo pagājuši tikai nepilni 400
gadi kopš te sāka ierasties pirmie baltās rases cilvēki no citām
zemēm un apmetās uz dzīvi. Toreizējie vietējie iedzīvotāji — indi
āņi pirms vairākiem tūkstoš gadiem ieceļoja no Āzijas. Kanada
ir Jaunās pasaules daļa, kuŗu atklāja 1534. gadā franču jūrnieks
Žaks Kartjē (Jaques Cartier), kas pēc jūras brauciena devās tālāk
pa Laurenča upi uz rietumiem, sasniedzot indiāņu ciemu Hochelagu, vietu, kur tagad Kanadas lielākā pilsēta Montreala. Pieņem,
ka Kartjē bija pirmais baltais, kas jaunatklāto zemi nosaucis par
Kanadu pēc indiāņu vārda 'kanata' — telšu nometne.
Nākošajos 100 gados Jauno pasauli sāka kolonizēt franči un
angļi. Franči apmetās Laurenča upes ziemeļos un uzsāka kažokādu tirdzniecību, kamēr angļi savas kolonijas dibināja Atlantijas
okeana krastā un, tirgojoties ar indiāņiem, tirdzniecības apmetnes
virzīja uz rietumiem. Dārgo kažokādu iegūšana izvērtās par
angļu un franču sacensību, kas drīz pat izraisījai savstarpēju apkaŗošanos. Šī kaŗošana turpinājās ilgus gadus, un 1913. g. Jaunskotijā iznīcināja franču koloniju. Angļi ģen. Volfa vadībā
1759. g. sakāva frančus un ieņēma viņu pilsētu Kvebeku.
Pēc 1763. g. Parīzē parakstītā līguma franču kolonijas pie Laurenča upes atdeva angļiem, bet 1774. g. izdeva Kvebekas aktu, ar
ko noteiktas franču tiesības uz savu ticību un valodu.
Lielu ietekmi Kanadas vēsturē atstājusi Amerikas revolūcija.
Daudzi angļu izcelsmes iedzīvotāji Amerikas kolonijās negribēja
šķirties no Anglijas pārvaldes, tie pārcēlās uz Kanadu un dēvējās
par „apvienotās imperijas lojālistiem", apmetoties Jaunskotijā,
Jaunbransvikā, Kvebekā un Ontario ezera ziemeļu krastā uz
dzīvi.
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1791. g. spēkā stājās konstitūcijas akts, kas sadalīja Kanadu
divās daļās: Augšējā un Apakšējā Kanadā. Katrai daļai iecēla
atsevišķu gubernatoru un ievēlēja padomi.
Kanadas un ASV kaŗa laikā 1812.-14. g., lai paturētu neatkarību, abas daļas apvienojās, bet tā kā pēc 1814. g. apstākļi ievērojami pasliktinājās, 1837. g. pret valdību notika sacelšanās. To
gan ātri apspieda, un britu valdības pārstāvis lords Durhams
1840. g. panāca abu daļu apvienošanos, tomēr tā nebija ilgstoša.
Amerikas pilsoņu kaŗš 1861. g. radīja naidīgas attieksmes
Anglijas un ASV starpā. Kanadas iedzīvotāji, baidoties no kaŗa
arī savā zemē, sāka atkal domāt par apvienošanos, kas arī notika
1867. g., kad Britu parlaments pieņēma Britu-Ziemeļamerikas
aktu. Ar to apvienotas šādas provinces: Jaunskotija( Nova Scotia),
Jaunbransvika (New Brunswick), Kvebeka (Lower Canada) un
Ontario (Upper Canada). 1870. g. apvienībai pievienojās Manitoba, 1871. g. Britu Kolumbija (British Columbia) un 1873. g.
Prinča Edvarda Sala (Prince Edward Island). Kad 1885. g. pabeidza dzelzceļa līniju, kas šķērsoja Kanadu līdz pat rietumiem,
izveidojās vēl divas jaunas provinces — Alberta un Saskačevana,
kas Kanadas apvienībā ieslēdzās 1905. gadā.
Līdz 1. pasaules kaŗam visus līgumus slēdza un parakstīja
Britanija arī par dominijām, bet sakarā ar Kanadas ievērojamo
nozīmi šai kaŗā tai piešķīra tiesības arī parakstīt miera līgumu
Versaļā. Ar Vestminsteras statusu 1931. g. Britu kopvalsts nāciju
domīnijām piešķīra neatkarīgu un patstāvīgu valstu tiesības, un
tās vienoja tikai kopīga uzticība un lojālitāte Anglijas karalim
(karalienei).
Kanada piedalījās arī 2. pasaules kaŗā, cīnoties par visu
cilvēku brīvību, un pēc šī kaŗa izveidojās par vienu no ievērojamākām valstīm starptautiskajā polītikā un saimniecības laukā.
Kopš 1945. g. Kanadā ieplūda simtiem tūkstošu eiropiešu. Daudzi no tiem meklē labākus dzīves apstākļus, bet liela daļa ir
2. pasaules kaŗa bēgļi.
1949. gadā Kanadas apvienībai pievienojās pēdējā britu kolonija Ņufaundlendas sala (Newfoundland) ar Labradoru. Ar šīs
provinces pievienošanos Kanada ir apvienota no krasta līdz krastam, t. i., no Atlantijas līdz Klusajam okeanam.
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Kanadas Daugavas Vanagu dzīve un darbs
laikā no 1950. — 1972. gadam
Kad 1946. g. pavasarī atvērās Cēdelgemas gūstekņu nometnes
vārti, pa tiem uz brīvību izsoļoja latviešu kaŗavīri, izsalkuši, novājējuši, bet ar veselu un rūdītu garu. Viņi nebija gūsta laiku
pavadījuši bezcerīgā bezdarbībā, bet izmantojuši katru iespējamību, lai papildinātu zināšanas visādās garīgā un fiziskā darba
nozarēs. Dažādu arodu speciālisti, mākslinieki, žurnālisti, skolotāji pulcēja ap sevi jaunekļus un vīrus, mācīdami, dalīdami savas
zināšanas.
Kad pēckaŗa polītiskā ievirze rādīja, ka nav nekādu izredžu
uz drīzu atgriešanos dzimtenē, un vairākas valstis sāka Vācijas
bēgļu nometnēs meklēt darba spēku, tad 1947. g. arī Kanadā sāka
ieceļot pirmie 2. pasaules kaŗa bēgļi. Agrākos laikos Kanadā bija
ieceļojuši tikai nedaudzi latvieši, daļa pirms 1. pasaules kaŗa,
citi ap trīsdesmitajiem gadiem. Jauniebraucēji meklēja iespējas
nodibināt sakarus ar agrākajiem ieceļotājiem, bet lielākā daļa
veco imigrantu izrādījās kreisi noskaņota, neizprata ne pašreizējo
latviešu, ne Latvijas stāvokli, un tā jaunieceļotājiem, kas dzīvojuši un auguši brīvā Latvijā, ar agrāko laiku latviešu imigrantiem
Kanadā sadarbība neiznāca. Tomēr ar gandarījumu un patiesu
pateicību jāpiemin daži vecie imigranti, kas palīdzēja daudziem
jauniebraucējiem gan materiālā ziņā, gan izgādājot ieceļošanas
galvojumus.
Jaunieceļotājiem lielu palīdzību toreizējo apstākļu noskaidrošanā sniedza ģenerālkonsuls R. N. Braisons (Bryson), kuŗu neatkarīgās Latvijas valdība savā laikā bija iecēlusi par konsulu
Toronto. Būdams kanadietis un mazāk pazīdams komūnisma īsto
seju. konsuls tomēr izrādījās labi informēts par boļševiku varmācībām. Ar lepnumu Braisons rādīja Latvijas valsts izdoto konsula
diplomu un atkārtoti pasvītrāja, ka arvien paliks uzticīgs neatkarīgās Latvijas valdībai.
Pirmie ieceļotāji Kanadā varēja iebraukt tikai, slēdzot darba
līgumu uz vienu gadu. Vīrieši saistījās mežu, dzelzceļu, raktuvju
un spēkstaciju būvdarbos, sievietes par mājkalpotājām. Vīriešu
darba spēku izlasē Kanadas valdība nepieņēma un neatļāva ieceļot
2. pasaules kaŗa latviešu leģionāriem. Par spīti tam Kanadā
tomēr iebrauca krietns skaits bijušo kaŗavīru, un šo ieceļotāju
starpā bija arī DV organizācijas biedri. Izvietoti pa visu Kanadu,
viņi iepazinās ar dabu, dzīvi un iedzīvotājiem.
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Kanada (3,842,000 kv. jūdzes) pēc lieluma ir trešā valsts pasaulē, robežojoties rietumos ar Kluso okeanu un Aļasku, kas
pieder ASV, dienvidos ar Amerikas Savienotajām Valstīm, austrumos ar Atlantijas okeanu un ziemeļos ar Ziemeļu Ledus okeanu.
Attālums no Atlantijas līdz Klusajam okeanam ir ap 4000 jūdžu,
un no ASV līdz Arktikas salām — ap 3000 jūdžu. Šajā milzīgajā
plašumā dzīves un klimata apstākļi ir dažādi.
Lielie ezeri — Mičigenas, Hurona, Īri un Ontario veido dabīgu
robežu starp Kanadu un ASV. Sv. Laurenča upe, kuŗa tek no
minētajiem ezeriem uz Atlantijas okeanu (kopgaŗums 1,900 j.) ir
piemērota kuģošanai okeana tvaikoņiem un tādēļ ļoti nozīmīga
Kanadas saimniecībā. Kanadā ir ezeru un mežu bagātības, un
zemes vidienē ezeri aizņem vairāk nekā 1000 kv. j . platību.
Kanadas gaŗākā upe ir Makenzī (Mackenzie), kas, iztekot no
Vergu (Slave) ezera, plūst 2514 j . līdz ietek Arktiskajā okeanā.
Daļu no Kanadas veido lielas salas, ziemeļos Arktiskā okeanā,
rietumos Britu Kolumbijas krastos un austrumos Atlantijas okeana
krastu salas. Kanadā ir ievērojamas kalnu grēdas, kā Rokiji, Selkirka un Krasta (Coast) kalni, ar augstāko kalnu Jukonā, Loganu
(19.850 pēdu).
Kanada iedalīta 10 provincēs un 2 territorijās. Jaunākā ir Ņufaundlendas province, ko veido sala un Labradora, apm. 152,000
kv. jūdžu kopplatībā. Šī ir lielākā Atlantijas okeana krasta province. Tur ir maz latviešu, tomēr Kanadas latviešiem tā ievērojama ar to, ka tur 1959. g. no padomju kuģa nobēga divi latviešu
jūrnieki — Ādolfs Plonis un Vilis Bertholds, kas dažas dienas
palika Ņufaundlendas galvaspilsētā St. Džonā (St. John's), kamēr
ar DV palīdzību viņiem izdevās izbēgt no krievu vajāšanas. Tagad
abi latvieši dzīvo brīvu cilvēku dzīvi Kanadā.
Atlantijas okeana piekrasta provinces ir pavisam 4 un tikai
Jaunskotijas galvaspilsētā Halifaksā pastāv DV kopa. Šajās provincēs iedzīvotāju galvenā nodarbība ir zvejniecība, mežsaimniecība un lauksaimniecība. Tur atrodamas arī diezgan lielā daudzumā dažādas minerālvielas, kā dzelzs rūda, akmeņogles u. c.
Kvebeka ir Kanadas lielākā province — 594,860 kv. jūdzes,
bagāta mežiem un izrakteņiem — zeltu, varu, asbestu. Iedzīvotāju
lielākā daļa ir franču izcelsmes, un šī ir viseiropiskākā province
ar labi izkoptu lauksaimniecību un rūpniecību. Kvebekā darbojas
divas DV nodaļas: Norandā, kur vairums iedzīvotāju strādā rak636

tuvēs, un Kanadas lielākajā pilsētā Montrealā, ko dažkārt dēvē
par „mazo Parīzi".
Ontario ir otra Kanadas lielākā province (412,582 kv. jūdzes)
un visbagātākā, jo apmēram puse visas valsts izrakteņu nāk no
šīs provinces, galvenokārt zelts, sudrabs, niķelis, vaŗš, cinks, ģipsis un sāls. Lielā mežu bagātība palīdzējusi attīstīties plašai papīrrūpniecībai, bet dienvidu daļā izplatīta lauksaimniecība. Ontario
provincē ir Kanadas galvaspilsēta Otava, bet Ontario galvaspilsēta
ir Toronto, kuŗā ir lielākais latviešu centrs Kanadā ar apm. 7000
— 8000 latviešiem. Šeit nodibinājās pirmā Kanadas DV nodaļa,
un bez Toronto nodaļas provincē tagad vēl ir 10 citas: Hamiltonā,
Bramptonā, Kičenerā, Londonā, Sv. Katrīnās, Niagarā, Sadberijā,
„latviešu pagastā" — Oranžvilles un Šelburnas rajonā Druvas nodaļa, Sūsenmarijā (Sault Ste. Marie) un Ošavā.
Kanadas vidienē trīs prēriju provinces — Manitoba ar galvaspilsētu Vinipegu, kur pastāv DV nodaļa, Saskačevana, uz rietumiem no Manitobas, un Alberta, kur darbojas 2 DV nodaļas —
Red Dīrā (Red Deer) un Edmontonā. Prēriju provinces apgādā
Kanadu un lielu pasaules daļu ar kviešiem, tur labi attīstīta arī
lopkopība un strauji veidojas rūpniecība, jo Albertas provincē
bagātīgā daudzumā ir akmeņogles, eļļa un dabīgā gāze.
Kanadas trešā lielākā province (366,255 kv. jūdzes) ir Britu
Kolumbija Klusā okeana krastā. Tās daļu veido salas, lielākās ir
Vankuveras un Šarlotes salas. Britu Kolumbiju šķērso augstās
kalnu grēdas Rokiji un Selkirka kalni, kuŗu starpās auglīgas
ielejas. Kalnu nogāzes apaugušas mežiem. Šeit aug lielākie koki
pasaulē, tā Britu Kolumbija attīstījusies kokrūpniecība. Plaša ir
arī zvejniecība, un Kanadas lasis, kas allaž nāk no Britu Kolumbijas, pazīstams visā pasaulē. Provincē ir arī lielas minerālu
bagātības — zelts, sudrabs, kapars, svins un cinks. Piekraste
bagāta ostām. Vankuverā darbojas vistālāk rietumos esošā Kanadas
DV nodaļa.
Jukonas territorija atrodas ziemeļos no Britu Kolumbijas, sastāvot lielumties no kalniem, bet upju ielejās ir arī lauksaimniecībai
derīga zeme. Jukona slavena ar savām zelta raktuvēm, kas sagādā
sezonas darbu daudziem Britu Kolumbijas iedzīvotājiem.
Otra — Ziemeļrietumu territorija, austrumos no Jukonas, ziemeļos no prēriju provincēm, maz apdzīvota aukstā klimata dēļ,
tomēr tur sastopami eskimi, indiāņi, kā arī baltie mednieki.
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Kanadas iedzīvotāji ir dažādu tautību izcelsmes. Vēl pirms 400
gadiem Kanadas iedzīvotāji bija indiāņi un eskimi, bet kopš 1604.
g. sāka ieceļot baltie, un tagad to skaits jau pārsniedz 22.500.000.
Lielākais vairums šīs zemes iedzīvotāju ir angļu izcelsmes, seko
franču, vācu, ukraiņu, italiešu, skandinavu u. c. izcelsmes. Latviešu
Kanadā ir ap 17,000, no tiem lielākais vairums ieceļojuši pēc 2.
pasaules kaŗa un apmetušies lielākajās pilsētās, bet daži sastopami
visās Kanadas provincēs un territorijās, pat aiz polārā loka, kur
vairākus gadus strādāja DV Toronto nodaļas biedrs Tadeušs Puisāns (kā meteoroloģiskās stacijas vadītājs), pēc tam dzīvoja Vinipegā un bija DV Manitobas nodaļas valdes priekšsēdis.
Kad līguma gads bija nokalpots un ieceļotāji iepazinušies ar
Kanadas apstākļiem, latviešu lielākā daļa sāka pulcēties pilsētās.
Liela daļa bijušo kaŗavīru par turpmāko dzīves vietu izvēlējās
Toronto, kur jau mita prāvs latviešu pulks, tā ka varēja veidoties
sabiedriskā dzīve. Sāka rasties doma par DV organizācijas darbības izveidošanu Kanadā. Tā nebija jauna doma, jo apskatīta jau
1947. gadā, taču kāds nozīmīgs iemesls lika tai palikt tikai domai.
Vietējās valodas neprašana, apstākļu nepazīšana lika bij. kaŗavīriem atturēties no DV organizācijas radīšanas. Tomēr raktuvju
apgabalā Valdorā (Val d'Or) Kvebekas provincē DV vienības dibināšanu bija organizējis Ilmārs Jankovskis un Edmontonā, Albertas provincē, Aleksandrs Kundrāts.
1948. gada vasarā Toronto izdotajā latviešu laikrakstā Atbalss
parādījās aicinājums pieteikties bijušajiem DV biedriem, bet
aicinājumam nebija atsaucības. Gada beigās Vitālijs Mukts saņēma
DV centrālās valdes Vācijā pilnvaru ar aicinājumu stāties pie
organizācijas dibināšanas Kanadā. V. Mukts sazinājās ar I. Jankovski un I. Žīguru Toronto, lai veiktu priekšdarbus uzdevuma
īstenošanai. Piesardzības dēļ arī šis mēģinājums palika bez sekmēm. Tas tomēr neatbaidīja Jankovski, Muktu un Žīguru sadarboties ar toreizējo Kanadas Latviešu Apvienību. 1949. g. pavasarī viņi noorganizēja plkv. O. Kalpaka piemiņas ietvaros līdzekļu
vākšanas akciju, lai atbalstītu latviešus Vācijā. Panākumi bija
labi, un par savāktajiem līdzekļiem uz Vāciju nosūtīja ta laikā vērtīgākās mantas — 1076 mārc. tauku un 97 mārc. cukura, 616 dol.
vērtībā. Līdzīgu akciju iedzīvināja arī Mātes dienā, nosūtot uz
Vāciju 1200 m. drēbju un 340 m. tauku un cukura. Bez minētajām akcijām 1949. g. notika vēl atkārtota ziedojumu vākšana,
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kuŗā gandrīz visas toreizējās latviešu organizācijas palīdzēja, lai
atbalstītu trūkumā esošos. No toreiz lielākām latviešu organizācijām jāatzīmē Toronto latviešu klubs, kas savāca tuvu pie 400
dol. Tā no visas Kanadas šai gadā trūkumcietējiem nosūtītas dažādas mantas ap 2000 dol. vērtībā.
Starplaikā DV centrālā valde organizācijas izveidošanai Kanadā
bija izraudzījusi Ojāru Bīskapu, kas arī sāka organizēt palīdzības
darbu. Centrālā valde tomēr Bīskapam nebija paziņojusi, ka Kanadā viens DV pilnvarnieks — V. Mukts jau iecelts, un arī Muktam
nekas nebija zināms, ka organizācijas dibināšanas uzdevumam
izraudzīts otrs pilnvarnieks. Abiem pilnvarniekiem nebija iespējams savstarpēji sazināties, jo viens nezināja pat otra adresi.
1950. g. pavasarī Kanadā ieradās Kārlis Purmals, kam CV
arī bija uzdevusi vanagu organizēšanu. Uzņēmis sakarus ar citiem
bij. DV biedriem, viņš ar ziņojumiem toreizējā Toronto latviešu
laikrakstā Brīvā Balss aicināja atsaukties bijušos organizācijas
locekļus. Šoreiz atsaucība bija liela, un pirmā informātīva rakstura sanāksme varēja notikt jau 1950. g. jūnija vidū Toronto. To
vadīja I. Jankovskis. Sapulcē domas par DV organizācijas dibināšanu Kanadā dalījās, tomēr vairums bij. DV biedru iestājās
par tās atjaunošanu. Dibināšanas sapulci izziņoja Brīvajā Balsī,
tā notika 1950. g. 30. jūnijā Toronto Latviešu Biedrības telpās,
346 Bloor St. E.
Sapulcē ieradās 22 interesenti: K. Purmals, E. Smiltnieks, Dž.
Ligurs, A. Sams, I. Jankovskis, V. Mukts, A. Tīrums, P. Broks.
A. Stiebriņš, E. Krūka, A. Putniņš, D. Vālodze, V. Skudra, J.
Zikmanis, J. Deksnis, I. Hertele, U. Koppe, P. Rozīte, L. Everte,
E. Raģis, A. Meijers un R. Beitiņš. Sapulci vadīja I. Jankovskis,
protokolēja E. Krūka. Tā nodibinājās pirmā DV nodaļa Kanadā,
izvēlot pagaidu valdi un revīzijas komisiju. Valdes priekšsēža
pienākumus uzņēmās K. Purmals, palīga — I. Jankovskis, sekretāra — V. Mukts, kasieŗa — P. Broks un biedrziņa pienākumus
— E. Krūka. Revīzijas komisijā ievēlēja V. Skudru, J. Zikmani
un Dagmāru Vālodzi.
Sapulcē pārrunāja par DV organizācijas darbību Kanadā; uzdeva pagaidu valdei sazināties ar CV Vācijā, un lūgt atļauju DV
Toronto nodaļas pagaidu valdei organizēt jaunas DV nodaļas
un pagaidām pārstāvēt DV Kanadas mērogā. Pagaidu valdes
priekšsēdis to arī nekavējoties darīja, un 1950. g. 28. jūlijā DV
CV priekšsēdis V. Janums atsūtīja šādu atbildes rakstu:
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Saņemot Jūsu š. g. 4. jūl. rakstu kopā ar Toronto DV nodaļas dibināšanas protokola norakstu, DV CV izsaka savu prieku
par radušos iespēju nodibināt DV nodaļu Toronto latviešu
centrā, lai pievienotos kopējā darbā un cīņā par spraustajiem
mērķiem un uzdevumiem.
1. Valde piekrīt dibinātās DV Toronto nodaļas darbības uzsākšanai un lūdz Jūs, saskaņā ar LAB Daugavas Vanagu statūtiem un vadoties no vietējiem apstākļiem, izvest nodaļas organizātoriskos darbus Toronto latviešu centrā.
2. DV CV lūdz uzņemties un reizē pilnvaro DV Toronto
nodaļu izvest DV organizēšanas darbus Kanadā visos latviešu
centros. Nodibināto Toronto DV nodaļu valde uzskatīs kā patstāvīgu nodaļu Toronto latviešu centrā, kuŗa attiecībā pret biedrību Daugavas Vanagi atradīsies DV Centrālās valdes pārziņā
un, ievērojot biedrības organizātorisko darbu Vācijā pa zonām,
apstiprināsim nākošajā angļu zonas valdes sēdē, par to paziņojot Jums rakstiski.
Turpinot DV nodaļas uzsākto darbu, kā arī veidojot DV tīklu
Kanadā, nodaļas valdes uzdevums cieši sadarboties ar pārējām
turienes latviešu organizācijām un tautiešiem, lai gūtu lielāku
tautiešu atsaucību sprausto mērķu un uzdevumu sekmēšanai."
Tā radies pamats DV organizācijas darbībai Kanadā. Reizē ar
to Ojars Bīskaps nolika savas pilnvaras un nodeva visus norēķinus
jaunajai DV Toronto nodaļas valdei.
29. septembrī notika nodaļas oficiālā atklāšana, kuŗā piedalījās
ap 500 tolaik Toronto dzīvojošo tautiešu, gandrīz visi, kas bija
šai pilsētā apmetušies. Tas bija labs pierādījums, ka sabiedrība
DV organizācijai dāvājusi uzticību. Ļoti atzinīgus vārdus atklāšanas sarīkojumā teica Latvijas konsuls Braisons, norādīdams, ka
latvieši izpratuši pienākumu gādāt par tiem, kas paši nespēj un
nevar savu eksistenci nodrošināt. Konsuls atzina, ka no šāda parauga kanadieši varot tikai mācīties.
1950. gadā vēl nodibinājās DV nodaļas Norandā, Hamiltonā,
Sv. Katrīnās, Montrealā un Londonā, un 16./17. decembrī pulcējās pirmā Kanadas Daugavas Vanagu delegātu sapulce. Tajā
piedalījās: Toronto DV nodaļas kā zemes pārstāves valdes locekļi
K. Purmals, B. Lūsis, I. Jankovskis, V. Mukts, E. Krūka un rev.
kom. priekšs. V. Skudra. DV Toronto nodaļas 136 biedrus pārstāvēja J. Treijs, E. Smiltnieks, A. Putniņš un A. Ūdris-Saltais;
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Kārlis Purmals
Kārlis Purmals dzimis 1903. g. 18. novembrī Zemgalē. Sabiedriskā darbā
jau iesaistījies jaunībā, vadot Svītenes sporta biedrību un darbojoties par
valdes sekretāru vidusskolas laikā jaunatnes organizācijā „Viestura savienība". Beidzis Latvijas kaŗa skolas trīsgadīgo kursu ar izcilām sekmēm.
Beidzis sakaru virsnieku un kājnieku artilerijas virsnieku kursus. Parallēli
dienestam bijis aktīvs skautu vadītājs, pildot Zemgales novada roveru virsaiša
amatu, un militārais skolotājs Jelgavas skolotāju institūtā. 2. pasaules kaŗā
cīnījies latviešu vienībās. Par kaujas nopelniem apbalvots un paaugstināts
kapteiņa pakāpē. Ievainots. Cēdelgemas gūsta nometnē piedalījies DV organizācijas dibināšanā.
Bijis pirmais Toronto nodaļas un Kanadas DV priekšsēdis, kā arī DV CV
loceklis. Par nopelniem DV organizācijas labā apbalvots ar DV nozīmi zeltā.

DV Norandas nod. 33 biedrus — R. Grava; DV Montrealas nod.
105 biedrus — O. Klavenieks; DV Hamiltonas nod. 41 biedru —
V. Grāvelis, K. Daudzietis un A. Akots (16. dec); DV Londonas
nod. 37 biedrus — A. Liepiņš un A. Beitāns; DV Sv. Katrīnu
nod. 22 biedrus — L. Līdums un K. Freimanis.
Šai sanāksmē ievēlēja pirmo Kanadas DV zemes valdi šādā
sastāvā: priekšsēdis K. Purmals, vietnieks K. Freimanis, informā641

cijas daļas vadītājs — I. Jankovskis, kasieris — A. Putniņš,
saimniecības noz. vad. — V. Mukts, valdes locekļi A. Liepiņš,
V. Grāvelis, O. Kļavenieks un R. Grava. Revīzijas komisijā ievēlēja J. Treiju, L. Līdumu un B. Lūsi un goda tiesā — K. Freimani, E. Krūku un K. Purmali.
Sapulcē nosprauda vadlīnijas turpmākam darbam, bez aprūpes
iekļaujot tajā arī kultūrāli sabiedrisko darbu, informāciju un
pretkomūnisma propagandu, kā arī jauntnes, skolu un sporta atbalstu. Jaunajai DV KV uzdeva meklēt iespējas sadarbībai ar
laikrakstu Brīvā Balss, bet ja nesekmētos, tad gādāt līdzekļus un
līdzstrādniekus jauna laikraksta izdošanai. Valdei arī uzdeva dibināt jaunas DV nodaļas un veicināt invalidu izsaukšanu no Vācijas.

DV priekšnieks Kanadā P. Balodis un sūtnis K. Zariņš viņa viesošanās laikā
Kanadā 1952. gadā.

Saskaņā ar apspriedi 1951. g. 15. sept., kuŗā LCK Amerikas apgāda pārstāvji, apg. vad. J. Niedra un P. Balodis piedāvāja DV pārstāvjiem K. Purmalam (Kanada) un Dr. H. Vītolam (ASV) pārņemt laikrakstu Latvija - Brīvā Balss, 30. sept. DV Kanadas valdei
bija paplašināta sēde. Tajā piedalījās nodaļu pr-sēži, rev. kom. locekļi, DV ASV pārstāvis H. Vītols un no LCK apgāda J. Niedra
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un P. Balodis. Konstatēja, ka laikraksts nespēj iznākšanu turpināt,
jo saimniecisko grūtību pārvarēšanai nav rīcības kapitāla. Saskaņā
ar LCK Amerikas apgāda bilanci nolēma:
Pārņemt laikrakstu Latvija - Brīvā Balss DV Kanadas un ASV
īpašumā un naudas ieguldītājiem to atmaksāt rentabilitātes robežās.
Dibināt apgādu Daugavas Vanags, par vadītāju ieceļot K. Purmalu, vietnieku Dr. H. Vītolu un administrātoru I. Jankovski. Līgumu
parakstīt pilnvaroja K. Purmalu un H. Vītolu. Nolēma jaunajā
apgādā iemaksāt $3000, — DV Kanadā un ASV ik pa $1500,
laikrakstu nosaukt Latvija Amerikā ar atbildīgo redaktoru Dr.
Hugo Vītolu. Līgumu parakstīja 4. oktobrī no LCK apgāda J.
Niedra un P. Balodis, DV pilnvarā — K. Purmals un H. Vītols.
1952. g. 19./20. janvārī otrā DV Kanadas delegātu sanāksmē
piedalījās 20 delegāti, reprezentējot 503 aktīvus organizācijas
biedrus. Jaunākā bija novembrī nodibinātā Albertas nodaļa. DV
KV priekšs. K. Purmals ziņoja par aizvadītā gada darbību. Labvēlīgi izkārtota bijušo kaŗavīru ieceļošana Kanadā, ko veicinājis
ģenerālkonsuls R. Braisons saziņā ar immigrācijas departamentu.
Saimniecisku pasākumu izveidošanā nodibināta DV grāmatnīca
un pārņemts laikraksts Latvija - Brīvā Balss, kas iznāk kā DV organizācijas Kanadā un ASV laikraksts Latvija Amerikā apgāda
Daugavas Vanags izdevumā. Kopā ar Latviešu Nacionālo Apvienību Kanadā izdota brošūra Baigais gads, kas deva lielus panākumus informācijas darbā. Izdevumu segšanai DV deva 75% līdzekļu,
un 400 eksemplāru angļu valodā izplatīja Kanadā, ASV un Austrālijā. Kultūras darbā nodibināts DV teātris Kanadā. Sarīkotas
latviešu dienas Toronto, ar mākslas darbu skati un koncertu, kas
devušas labus panākumus sabiedriski-kultūrālā un informācijas
darbā. Noorganizētas baleta un koncertu turnejas ar Latvijas laika
māksliniekiem. Šai sanāksmē lēma par 1. dziesmu svētku rīkošanu
Toronto un apstiprināja apgāda Daugavas Vanags pārvaldes noteikumus. Par Kanadas locekļiem pārvaldē iecēla K. Purmalu un
V. Muktu. ASV locekļi tagad bija A. Līdacis un Dr. H. Vītols.
Ar šo delegātu sanāksmi beidzās DV Kanadā pirmais darbības
posms, kuŗa beigu daļā bija radīta valdmaniešu kustība DV Kanadas organizācijā. Mērķis bija iegūt bazi Dr. Alfreda Valdmaņa
trimdas sabiedriski polītiskam darbam Kanadā. Tas nozīmēja vismaz daļēji izvilkt DVK organizāciju no DV centrālās koordinācijas.
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Otrs darbības posms sākās, kad par DV KV priekšsēdi ievēlēja
Pēteri Balodi, kas organizāciju vadīja no 1952. g. 20. janvāŗa —
1955. g. 23. janvārim. 1952. g. nodibinājās 5 jaunas nodaļas:
Manitobas, Britu Kolumbijas, Sadberijas, Niagara Falls, Kičeneras - Voterlū un 1954. g. Edmontonas un Bramptonas nodaļas
un Halifaksas kopa. Šajā darbības posmā DV Kanadas organizācija turpināja izvērsties un nostabilizējās.
Šis posms iesākās ar nesaskaņām valdmaniešu un janumiešu
starpā izšķīrējās sanāksmēs, delegātu un DV KV, pirmajiem gūstot nelielu pārsvaru. Tas traucēja apgāda resp. LA īpašnieku
darbu. Atb. redaktors Dr. H. Vītols nepievienojās DV Kanadas
vadībai par norādīta satura rakstu cenzēšanu un 1952. g. 6.
aprīlī DV ASV padomes sanāksmē atteicās no amata DV apgāda
pārvaldē. Viņa vietā iecēla V. Antiņu. 10. aprīlī apgāda pārvaldes
sēdē Dr. H. Vītols lūdza atsvabināt viņu arī no LA atb. redaktora
pienākumiem. Viņa vietā pieņēma Ingrīdu Vīksnu. Nesaskaņas
DV Kanadas darbā pieauga, kad 10./11. maija ārkārtas delegātu
sanāksmē par DV Kanadā goda biedru ievēlēja Dr. Alfredu Valdmani. Tas nesaskaņēja ar DV organizācijas goda biedru uzņemšanas noteikumiem un DV CV ievēlēšanu neatzina. Šai sanāksmē arī
K. Purmals pieteica aiziešanu no DV apgāda pārvaldes un saimniecības vadītāja amata. Sekoja DV ASV atraušanās no apgāda DV
un LA līdzīpašnieka tiesībām un pienākumiem.
Kad 1954. g. 8. maijā pulcējās ārkārtējā Kanadas DV delegātu
sapulce, Toronto bija ieradies DV priekšnieks V. Janums un savā
uzrunā izteica ierašanās iemeslus, norādot, ka tikai vienotībā ir
spēks un stiprums; atmetot pašu intereses, nejaucot organizācijas
darbu un paturot prātā, ka visi var runāt atklātu valodu, radušās
domstarpības jāizlīdzina. Sveicinot no DV Anglijā, Vācijā un
ASV, DV priekšnieks nolasīja DV CV lēmumu par organizācijas augstākās goda zīmes zeltā piešķiršanu K. Purmalam par
nesavtīgu darbu organizācijas labā Kanadā un dekorēja apbalvoto. Norandas DV delegāts Ā. Sprūdžs nodeva V. Janumam
grāmatu Rīgas vēsture ar nodaļas vēlējumu, lai šī vēstures grāmata būtu simbols un spēka avots visas cīņas vadīt tā, ka mēs
varētu atgriezties savā galvaspilsētā Rīgā. Sanāksmē arī pārrunāja
visas domstarpības un rada tām izlīdzinājumu.
Ar 1955. g. 22./23. jūnija 5. kārtējo Kanadas DV delegātu
sanāksmi beidzās otrs darba posms Kanadā, priekšniekam Pēte644

rim Balodim atsakoties kandidēt jaunās valdes vēlēšanās. Šajos
gados bija nostiprināta organizācijas darbība un uzbūve Kanadā,
un tā bija inkorporēta pie Kanadas valdības, jo organizācijas tīkls
pārklāja visu Kanadu no Atlantijas okeana krasta Halifaksā līdz
Klusā okeana krastam Vankuverā, ietveŗot 14 nodaļas un 1 kopu
ar biedru kopskaitu 1013.
Trešais darbības posms Kanadas DV organizācijā sākās šai sanāksmē ar Vitālija Mukta ievēlēšanu par DV KV priekšsēdi, kas
kopš dibināšanas dienas bija darbojies līdzšinējās zemes valdēs.
V. Mukts organizāciju vadīja līdz 1961. g. 4./5. marta delegātu
sanāksmei, reizē būdams arī DV KV saimniecības vadītājs. Šai
darbības posmā DV panāca, ka LNAK pārveidoja savus statūtus
Kanadas DV organizācijai pieņemamā veidā un DV iekļāvās Latviešu Nacionālās Apvienības Kanadā kopībā, aktīvi darbojoties
kā padomē, tā valdē.

Vitālis Mukts
Vitālis Mukts dzimis 1915. gada 18. maijā Līvānu pagastā. Beidzis Līvānu pilsētas komercskolu un Rīgas valsts technikuma dzelzceļu ekspluatācijas nodaļu. Obligāto kaŗa dienestu pildījis 10. Aizputes kājnieku pulkā.

645

Pēc kaŗa dienesta strādājis Armijas ekonomiskajā veikalā Daugavpilī, pēc
tam Negadījumu apdrošināšanas pārvaldē Rīgā. 1940. g. aprīlī beidzis Kaŗa
skolas rezerves virsnieku nodaļu, kad arī paaugstināts par leitnantu. No
1941. g. marta — 1943. g. septembrim strādājis Krimuldas kaulu tuberkulozes slimnīcā. Ienākot vācu kaŗaspēkam, vadījis vietējo apsardzību, pēc
tam komandējis Rīgas aizsargu pulka 2. rotu un jūras krastu apsardzības
rezerves rotu. 1943. g. septembrī iesaukts slēgtās vienībās, sākumā iedalīts
robežapsardzības dienestā, pēc tam pārskaitīts uz 316. policijas bataljonu
un 1944. g. novembrī iedalīts Latviešu leģiona 32. pulkā. Par kaujas nopelniem pie Turmontiem 1944. g. jūlijā apbalvots ar Dzelzs krusta II šķiru.
1945. g. aprīlī iedalīts plkv. Januma kaujas grupā. Iznākot no Berlīnes ielenkuma, pārgājis gūstā pie amerikāņiem. No vairākām gūstekņu nometnēm
Vācijā pārsūtīts uz Beļģiju, sākumā pie Briseles, vēlāk uz Cēdelgemu. Pēc
atbrīvošanas no gūsta dzīvojis Eslingenas nometnē, kur organizējis DV
Eslingenas nodaļas dibināšanu. Bijis valdes sekretārs līdz 1948. g. aprīlim,
kad pārcēlies uz dzīvi Kanadā. Nodibinoties Toronto nodaļai, bijis valdes
sekretārs un pēc zemes valdes nodibināšanas aprūpes daļas vadītājs. 1955. g.
ievēlēts par DV Kanadas valdes priekšsēdi. Parallēli tam 9 gadus vadījis
DV Kanadas valdes saimnieciskos pasākumus, īpaši laikrakstu Latvija
Amerikā. Apbalvots ar DV nozīmi zeltā.

DVKV 1956. g. maijā deleģēja V. Muktu kā Kanadas DV CV
locekli piedalīties DV CV sēdē Londonā, Anglijā, un apmeklēt
latviešu nometnes Vācijā un invalidu namu Bērzainē. Šai braucienā iegūts pilnīgāks pārskats par nometnēm un nepamatotiem
invalidu apvienības apvainojumiem sakarā ar Bērzaines namu.
Saimnieciskajos pasākumos DV KV nostiprinājās, iegādājot
apgādam saliekamo mašīnu un paplašinot darbību ar iespiedumdarbiem. Izdeva grāmatu Gadskārta latvju dainās un Veltas Tomas
dzejoļus Mūžīgā spēle.
Nepārzinot Kanadas preses noteikumus, laikrakstā Latvija
Amerikā iekļuva divi raksti, kuŗos 2 tautieši saskatīja apvainojumus. Sekoja tiesas process pret apgādu, pēdējam zaudējot vairāk
nekā $2500. Tā trešais darba posms beidzās ar financiālām grūtībām DV KV apgādam.
Ceturtais darba posms Kanadas DV organizācijā sākās 1961.
g. 4./5. martā ar 11. kārtējo delegātu sanāksmi, kuŗā par DV
KV priekšnieku ievēlēja Robertu Epneri, kas divus gadus jau
bija darbojies DV KV par informācijas daļas vadītāju.
Jaunā priekšnieka vadītā DV KV nekavējoties ķērās pie apgāda
financiālo grūtību pārvarēšanas. Pārorganizēja laikraksta vadību,
triju līdzšinējo redaktoru vietā pieņemot jaunu atbildīgo redaktoru.
Likvidēja algoto saimniecības vadītāja posteni, uzdodot šo darbu
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bez atlīdzības veikt DV KV loceklim K. Benconam. Apgāds grūtības pārvarēja ar ietaupīto saimniecības vadītāja atalgojumu, DV
Toronto nodaļas ziedojumu apgādam — 1 gada īres maksu $1020
apmērā, kā arī pārējo nodaļu ziedojumiem vai aizdotiem līdzekļiem.
Kad 1962. g. saimniecības vadību pārņēma DV KV loceklis
I. Jankovskis, valde sāka plānot spiestuves paplašināšanu; iegādāja
otru saliekamo mašīnu. 1963. gadā apgāda vadību pārņēma DV
KV priekšsēža vietnieks Jānis Šmits, to vēl paplašinot un izveidojot. Tagad DV apgāda spiestuve bija papildināta ar iespiežamo,
laikraksta lokāmo mašīnu un vidēja lieluma Heidelberga ātrspiedi,
tā ka apgāds spēja veikt visus iespiedumdarbus.

Roberts Epneris
Roberts Epneris dzimis 1914, g. 12. augustā Džūkstes pagastā. 1930. g.
iestājies II Jelgavas valsts vidusskolā, 1934. g. — Latvijas universitātes
inženieŗu fakultātes kultūrtechnikas nodaļā. 1936. gadā iesaukts obligātā
kaŗa dienestā un iedalīts 10. Aizputes kājnieku pulkā. Beidzis instruktoru
rotu un virsnieku vietnieku kursus. 1937. g. rdenī iestājās Kaŗa skolā, ko
beidza 1939. g. 1. septembrī. Virsnieka dienesta gaitas sāka 10. Aizputes
kājnieku pulka III bataljonā. Sekoja dienests Territoriālajā korpusā un pēc
komūnistu padzīšanas Latviešu leģiona 15. divīzijā. 1940. g. nodibinājis
ģimenes dzīvi ar Irmu Strautiņu. Bēgļu gaitas sācis 1945. g. rudenī Lībekā,
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kur atradis savu dzīvesbiedri ar dēlu. 1947. gada pavasarī aizbraucis uz
Angliju EVW akcijas ietvaros. Daugavas Vanagu organizācijā sācis darboties Anglijā 1948. gadā. 1952. g. pārcēlies uz dzīvi Londonā, Kanadā, kur
iestājies vietējā DV nodaļā. No 1960. — 1961. g. vadījis informācijas
nozari DV KV. No 1961. g. — 1966. g. pildījis DV KV priekšsēža pienākumus. Ārpus DV organizācijas vēl pilda amatus Londonas latviešu ev. lut.
draudzē, Londonas latviešu kopā, Londonas pilsētas tautas mākslas padomē
(London Folk Arts Council), Ontario provinces tautas mākslu padomē (Ont.
Folk Arts Council), kā arī Committee for the Defence of Human Rights.
Piecus gadus bijis LNAK padomes vicepriekšsēdis. Par nopelniem DV organizācijā apbalvots ar DV organizācijas nozīmi zeltā.

1962. g. Kanadas DV delegātu sapulces prezidijs. No kr.: sapulces vad. v.
A. Liepiņš, sapulces vad. J. Gailītis, protokolists J. Treijs, vietn. V. Tuklers.
Stāv DV KV priekšs. R. Epneris.

1962. g. novembrī Kanadas DV saimi otrreiz apciemoja DV
priekšnieks V. Janums, referējot par apstākļiem Vācijā, DV CV
darbību un stāvokli okupētajā Latvijā, papildinot ar foto uzņēmumiem. Viņa klātienē nodibinājās jauna DV nodaļa Kanadā —
Druva, kuŗas biedru sastāvs ir latviešu lauksaimnieki DundalkasOranžvilles-Šelburnas apkaimē, Ontario.
1963. g. apgāds izdeva Eduarda Tūtera dzejoļu grāmatu Pēdas
sniegā un Birutas Senkēvičas stāstu grāmatu Ziedošais ērkšķis.
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Lai populārizētu latviešu rakstniecību, Niagaras universitātes prof.
Alekša Rubuļa ierosmē angļu valodā 1964. gadā izdeva A. Rubuļa
„Latvian Literature". Šai grāmatā uzņemti 30 latviešu prozisti,
tā izdota 4000 eksemplāros. Ieguldītā kapitāla sagādē piedalījās
arī DV ASV, DV Norandas nodaļa un atsevišķi biedri.

DV Kičeneras un DV Londonas nodaļu šaušanas sacensību uzvarētāji 1963. g.
maijā. Sēž no kr.: Kičeneras nod. biedri Alberts Taube, Alfons Freiss. Stāv
Londonas nod. biedri Tonijs Vickops, Voldis Miķelsons un Jānis Radziņš,
Kičeneras nod. biedrs Sigurds Melderis.

Aprūpes darbā sabiedrības atbalsts nebija atslābis un ziedojumu vākšanas akcijas deva labus panākumus. 14. jūnija atceres
akcijai izgatavotas 35.000 kartītes ar latviešu mākslinieku zīmējumiem par latviešu tautas traģēdiju. Akcija aptvēra visu Kanadu,
darbā iesaistījās visas DV nodaļas un LNAK pārstāvji. Kartītes
ar angļu tekstu saņēma arī diplomātiskais korpuss Otavā. Tās
izplatītas visu Baltijas tautu rīkotos sēru aktos sakarā ar 14. jūnija
deportācijām. Akcija guva labu novērtējumu arī mūsu kaimiņu
tautās.
Ziemas svētku ziedojumu akcijas ietvaros izgatavotas 80.000
kartītes, kuŗu izplatīšanā piedalījās visas DV nodaļas Kanadā un
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daudz apvienību ASV, DV R-Vācijā, DV Zviedrijā un DVF
Anglijā. Arī 1965. gads DV organizācijai Kanadā bija rosmes
pilns. Darbs risinājās palīdzībā tautiešiem, Latvijas brīvībai un
apgāda Daugavas Vanags stiprināšanai. Apgādu vadīja K. Purmals. Aprīlī laikraksta LA galvenā redaktora amatu uzņēmās
Alfrēds Vinčels.
Sakarā ar IV dziesmu svētkiem Kanadā un lielo ļaužu pieplūdumu Toronto, kā arī DV grāmatnīcas pārvietošanu uz Latviešu
namu, apgāda stāvoklis bija manāmi nostiprinājies un iegādātās
mašīnas nomaksātas. Arī sarīkojumu ziņā gads bija rosīgs DV
saimei. Delegātu sapulces laikā notika svinīgā Junda E. Krūkas
izkārtojumā, vasarā salidojums jaunatnei un sportam un rudenī
DV Kanadā šaušanas sacensības. Lielu darbu veica DV teātris,
iestudējot Raiņa Zelta zirgu.
DV nodaļu darbība bija aktīva, atkarībā no vadības un vietējās
latviešu sabiedrības lieluma un atsaucības. Organizācijas darbā
lielu atbalstu sniedza vanadzes, piedaloties sarīkojumu izkārtošanā, gan arī patstāvīgi rīkojot dažādus pasākumus: Valdes priekšsēdis un vanadžu priekšniece ciešākas darbības uzturēšanai ar DV
nodaļām apmeklēja Sadberijas, Kičeneras, Bramptonas, Sv. Katrīnu, Hamiltonas, Toronto un Montrealas nodaļas un piedalījās
DV ASV delegātu kongresā Vašingtonā. Valdes pr-dis un vairāki
valdes locekļi piedalījās 13. novembŗa baltiešu demonstrācijā Ņujorkā.
Ārējās informācijas laukā 14. jūnija pasākums izdot šim gadījumam piemērotas kartītes izdevās labi un deva līdzekļus darba
turpināšanai ne tikvien DV organizācijai, bet arī LNAK. Izsūtīti
informācijas materiāli par komunistu darbību DV nodaļām, un
daļas vadītājs piedalījies pretkomūnistiskos sarīkojumos.
Nodibinot iekšējās informācijas posteni, rakstu sniegšana DVM
uzlabojusies un nodaļas aktīvi iesūtīja ziņas laikrakstam Latvija
Amerikā. Tāpat kā agrāk vanadzes bija neatsveŗami palīgi DV
nodaļām sarīkojumos un citos pasākumos. Pretkomūnistiskā darba sekmēšanai vanadzes rīkoja F. Alberinga dāvātā akordeona
($1000 vērtībā) izlozi. Labu kaimiņu attieksmju uzturēšanai valdes
priekšsēdis piedalījās DV ASV delegātu sapulče Čikagā un DV
dienās Ņujorkā.
1955. gadā klāt nāca divas jaunas — Otavas un Sūsenmarijas
nodaļas.
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Elmārs Krūka
Elmārs Krūka dzimis Baldonē 1915. gada 18. maijā. Beidzis Rīgā ģimnaziju un Latvijas kaŗa skolu, pēc tam dienējis 5. Cēsu kājnieku pulkā.
Šai laikā arī apprecējies ar Toniju Milleri (vēlāk pazīstamo rakstnieci Toniju
Krūku). Ģimenē dzimuši divi dēli un divas meitas.
Kopā ar 5. Cēsu k. p. saimi 1940. g. pārskaitīts Territoriālajā korpusā,
no kuŗa, kaŗam sākoties, dezertējis un Baldonē nodibinājis pašaizsardzības
vienību, kas palīdzēja vairākās sadursmēs Latvijas atbrīvošanā no sarkanarmijas jūga. Kaŗa gaitas Latviešu leģionā sākās ar komandējumu uz Vāciju,
kur beidzis speciālu kaŗa skolu, pēc tam iedalīts 15. divīzijas izlūku bataljonā, kur arī nodienēja visu kaŗa laiku. Kaujās trīs reizes ievainots un ārpus
tā vēl tikpat daudz reižu bijis slimnīcā ar dzelteno kaiti. Tas, šķiet, arī
saglabāja E. K. dzīvību, jo tai laikā cīņās krita viņa septiņi virsnieki —
rotas komandieri.Par kaujas nopelniem apbalvots ar Dz. K. II un I šķiru, kā
arī citām goda zīmēm.
Gūsta laiku pavadījis kopā ar visu latviešu kaŗavīru saimi Cēdelgemā.
Tur vadījis nometnes sporta dzīvi un aktīvi piedalījies DV organizācijas
dibināšanā, pēc tam visu laiku arī palikdams aktīvs DV darbā. Pēc gūsta
Getingenas nometnē darbojās DV nodaļas valdē par priekšsēža vietnieku
(1947. g.) un bija arī nometnes YMCAs nodaļas priekšnieks. Divus gadus
nokalpojis sardžu vienībā Vācijā, 1950. gadā ieceļojis Kanadā, kur sāka
ļoti rosīgu sabiedrisko darbu: bija viens no DV organizācijas dibinātājiem
Kanadā, kā arī pirmo dziesmu svētku Ziemeļamerikā rīkošanas iniciātors.
Dzīves iztikas nodrošināšanai neklātienē beidzis Linkoln Extension Institute
uzņēmumu vadītāju kursu ar "cum laude".
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Gaŗo gadu sabiedriskā un nacionālā darba tecējumā Krūka bijis DV
Toronto nodaļas priekšsēdis, DV teātŗa Kanadā priekšnieks, DV Kanadā
valdes priekšsēdis, DV vīru koŗa Kanadā priekšnieks, pirmo trīs dziesmu
svētku Kanadā rīcības komitejas priekšsēdis, DV otro globālo dienu rīcības
komitejas priekšsēdis, pirmo četru DV dienu Kanadā rīcības komitejas
priekšsēdis, LNAK padomes 1. vicepriekšsēdis, DV CV priekšsēža otrais
vietnieks, Dziesmu svētku biedrības Kanadā goda biedrs. Tie ir tikai lielāki sabiedriskās nastas amati. Bijuši arī daudzi citi mazāki pienākumi. Pats
E. Krūka izsakās:
,,Kaŗavīra mētelis, Daugavas Vanagi un latviešu dziesma ir bijuši mans
liktenis, dzīves saturs un laime."
Kā sabiedriskā darbā, tā dzīves grūtos brīžos E. K. vienmēr lielu atbalstu
saņēmis no savas laulātās draudzenes — Tonijas Krūkas.

Piektais darba posms sākās pēc 1966. g. 12./13. marta delegātu
sapulces, kad par DV KV priekšsēdi ievēlēja Elmāru Krūku. Saimniecisko pasākumu vadībai izraudzīja saimniecības komiteju ar
A. Ancānu kā priekšsēdi - apgāda vadītāju, locekļiem E. Krūku un
K. Benconu, likvidējot algota saimniecības vadītāja posteni, lai
tā ietaupītu līdzekļus un atvieglinātu laikraksta, grāmatnīcas u. c.
pasākumu darbību.
Ar DV Toronto nodaļas jaunā nama nopirkšanu 125 Broadview
Ave., Toronto, apgāds Daugavas Vanags tika pārvietots tur, uz
labākām un plašākām telpām, tas palīdzēja atrisināt daudz darba
problēmu.
Laba pareiza latviešu valoda, retas iespieduma kļūdas, kā arī
objektīvitāte, ievirzīja laikrakstu Latvija Amerikā, salīdzinājumā
ar citiem latviešu laikrakstiem, vienā no redzamākajām vietām.
Laikraksts rosinājis mūsu kultūras dzīvi, kā arī bijis neaizstājams
ierocis mūsu nacionālajiem centieniem.
1968. gads pagāja Latvijas valsts neatkarības pasludināšanas
50 gadu atceres zīmē. Visa plašā DV saime Kanadā iesaistījās darbā, lai šo lielo notikumu pienācīgi atzīmētu un izmantotu mūsu
mērķa sasniegšanai. Šis gads bija organizācijai liels augšupejas
gads, pirmkārt — biedru skaita pieaugumā, jo klāt nāca DV
Ošavas nodaļa un vairāk nekā 100 jaunu biedru, kuŗu starpā
daži desmiti jaunieši. Biedru atbalsts, ziedojumi organizācijai, bija
lielāki kā jebkad agrāk: stundas algas ziedojuma ietvaros ienāca
2000 dol. Kopīgu pūļu rezultātā mūsu laikraksts Latvija Amerikā
varēja turpināt iznākšanu. Apgāds Daugavas Vanags izdevis vairāk
kā jebkad jaunas grāmatas. Tradicionālais Ziemsvētku tirdziņš
652

notika pašu namā, dodot labākus ienākumus. Izdotās Ziemsvētku
kartītes ieguva lielāku pircēju atsaucību un apmierinātību.
Ārējās informācijas laukā turpināta informācijas sniegšana kā
kanadiešiem, tā latviešiem dzimtenē dažādos veidos un ar dažādiem līdzekļiem.
Jaunatnes daļa, lai iesaistītu jaunatni mūsu organizācijā, meklēja un mēģināja iet jaunus ceļus kopā ar Latviešu Nacionālās
Jaunatnes Apvienību Kanadā (LNJAK), rīkojot jaunatnes un
sporta svētkus, 1. DV jaunatnes dienas Kanadā un izdodot grāmatu, kas informē jaunatni par DV darbu.
Neredzot tiešus taustāmus panākumus, tikpat kā nesaņemot par
padarīto darbu redzamu atzinību, daudzi kādreiz rosīgi DV darbinieki, zaudējuši ticību, kā arī nevēlēdamies tālāk nest materiālus
upuŗus, ar ko šī darbošanās saistīta, ir nogājuši sāņus un kļuvuši
novērotāji. Šie apstākļi uzspieda savu zīmogu arī DV KV darbam
un rezultātā pietrūka darba roku, tādēļ parallēli saviem tiešiem
pienākumiem kā DV KV priekšsēdim un CV loceklim E. Krūkam
bija jāuzņemas DV vīru koŗa priekšnieka, 18. novembŗa rīcības
komitejas, Toronto, vicepriekšsēža, Zelta dukāta Latvijai komitejas priekšsēža, apgāda Daugavas Vanags komitejas locekļa, kā
arī sakarnieka pienākumi starp DV KV un laikrakstu Latvija
Amerikā redaktoru, DV teātri Kanadā un DV namu Toronto.
Pēc DV 25 gadu darba atceres plānošanas komitejas darba izbeigšanas viņš turpināja ar šiem svētkiem saistīto lietu kārtošanu un
kopā ar Toniju Krūku rediģēja grāmatu „Daugavas Vanagi —
latviešu tautas sirdsapziņa". Bez tam, tālāki braucieni uz CV sēdi
Vācijā, Minsterē, uz Whitehall, Ņujorkas valstī, kārtojot DV 25
g. darba atceres lietas un uz DV dienām Montrealā, visi par
paša līdzekļiem.
1969. gads, ko CV izsludināja par Latviešu kaŗavīru gadu,
bija gan nozīmīgs mums pašiem, bet no pārējām organizācijām,
skolām un draudzēm šādā nozīmē netika pieminēts, šo bēdīgo
patiesību nepieminam kā pārmetumu, bet gan kā mudi pašiem
nākotnē vēl vairāk pūlēties, lai latviešu kaŗavīru varoņgars —
drošākā ķīla Latvijas brīvībai, tiktu nodots nākamajai paaudzei.
Domājot par nākotni, DV KV izstrādāja jaunus noteikumus
un papildinājumus: bēŗu fondam, goda tiesas darbībai, ceļojošās
balvas piešķiršanai, stipendiju fondam un tālo nodaļu delegātu
ceļa naudas sagādei.
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Organizācijas biedru caurmēra vecums ik gadu audzis, tā daļēji
apsikst arī ilggadējo aktīvo DV darbinieku enerģija. Ievirzi var
mainīt tikai ar lielāku jaunās paaudzes iesaistīšanu organizācijas
darbā. Lai to sasniegtu, DV KV 1969. gadā rīkoja 2. un 3. DV
jaunatnes dienas. Tanīs DV jaunatnes darbinieki tiešās pārrunās
ar jauniešiem debatēja par organizācijas problēmām. Tur daudzi
jaunieši pirmo reizi dzirdēja par Latviešu leģionu un kādu darbu
veic Daugavas Vanagi. DV jaunatnes dienas ir viens no labākajiem pasākumiem, lai uzņemtu sakarus ar jauniešiem un tos ieinteresētu DV darbā.
Saskaņā ar delegātu sanāksmes lēmumu laikrakstam Latvija
Amerikā pieņemts redaktora vietnieks ar pilnu darba laiku, un
ar 1970. gada 1. janvāri apgāds Daugavas Vanags ieskaitīts nodibinātajā akciju sabiedrībā „Amber Printers and Publishers Ltd.".
Darbu sāka 2. globālo dienu rīcības komiteja un prezidijs.
Vanadzes un viņu vadība bija visstiprākie balsti kopīgā darbā, un
no tuvākajiem kaimiņiem, DV ASV, saņemts liels atbalsts un izpratne darba centienos.
Salīdzinājumā ar citu zemju valdēm DV KV bija īpatnējā stāvoklī. Pie tās tieši darbojās daudzas kultūras un saimnieciskas
vienības: DV teātris Kanadā, vīru koris Kanadā, DV skaņu plašu
fonds, DV skaņu studija, kaŗavīru piemiņas lietu krātuve, grāmatnīca, laikraksts Latvija Amerikā, apgāds Daugavas Vanags, Amber Printers and Publishers Ltd. (esam lielākie akcionāri) un DV
nams.
Ja DV teātris un DV nams darbojās patstāvīgi un ar tiem notika
tikai informācijas apmaiņa, tad visi pārējie pasākumi prasīja no
DV KV locekļiem darbu. Ja uzskaitei vēl pievieno jaunatnes un
sporta svētkus, DV jaunatnes dienas, Ziemsvētku tirdziņu, Ziemsvētku kartītes un genocīda akciju, tad nebūs grūti spriest par
lielo darba daudzumu, ko veikuši DV KV locekļi.
Darba veikums kultūras laukā bijis labs, jo panākumus uzrādījušas visas minētās vienības. Jauns pasākums ir skaņu studija,
kas pēdējo divu gadu laikā ieskaņojusi lentē gandrīz visus labākos
mūzikālo vienību koncertus, ieskaitot 5. latviešu dziesmu svētku
Kanadā kopkoŗa koncertu.
1970. gadā notika redaktoru maiņa laikrakstam Latvija Amerikā. 1. oktobrī redaktora pienākumus pārņēma Krišs Sidars. Līdz654

šinējais — A. Vinčels turpināja darbošanos pie laikraksta līdz
1971. g. rudenim, kad atgriezās Vācijā.
Krāsu filmā dokumentēta 1970. g. DV delegātu sapulce, svinīgais dievkalpojums baznīcā un pārējā norise. Nobeigts pirmais
posms II pasaules kaŗa vēsturisko materiālu krātuvei DV namā,
Toronto, kuŗas vitrīnas iekārtotas mākslinieka Kārļa Bērziņa vadībā. Centrālās valdes uzdevumā izgatavotas 25,000 DV 25 gadu
darbības atceres markas ar mākslinieka Ērika Dzeņa zīmējumu.
Stingri ievērots CV lēmums budžetā paredzēt 20% jaunatnei. Šāda summa arī vienmēr izlietota. Šķiet, ka jaunatni mūsu organizācijā nekādi „prāta apsvērumi", kā saka plkv. K. Lobe, neiesaistīs,
bet gan sirds, tādēļ arī DV jaunatnes dienas galvenokārt domātas
jauniešu iepriecināšanai. Liekas, tas ir labākais veids nākt tiešā
saskarē ar jaunatni.
Tiešā sadarbībā ar jaunatni—LNJAK un LSAK, rīkoti tradicionālie jaunatnes un sporta svētki 6. un 7. jūnijā Sidrabenē. Šis
sarīkojums īstenoja iecerēto, un dalībnieku un apmeklētāju skaits
tālu pārsniedza agrāko gadu sarīkojumus. 26. un 27. decembrī
notika DV jaunatnes salidojums Cedar Glen nometnē. Piedalījās
75 jaunieši vecumā no 14 — 18 gadiem no Toronto, Hamiltonas,
Sv. Katrīnām, Londonas, Niagaras, Boltonas un „latviešu pagasta".
Nodarbībās, starp citu, rādīta 3. latviešu dziesmu svētku filma,
jaunieši iepazīstināti ar DV veikumiem 25 gados, kā arī ar DV
globālo dienu iecerētiem pasākumiem; bija diskusijas par nacionāliem jautājumiem, kuŗos jaunieši dzīvi piedalījās. Pārējā laikā
jaunieši varēja nodarboties ar izjādi, slēpēšanu un citiem ziemas
priekiem.
1971. g. delegātu sapulcē par DV KV priekšsēdi atkal izraudzīja E. Krūku. Viņš amatu pieņēma ar noteikumu, ka līdz 2.
globālo dienu sarīkojumu nobeigumam tiek atbrīvots no valdes
priekšsēža pienākumiem. Izbeidzot darbu 2. globālo dienu rīcības
komitejā, oktobrī viņš aktīvi pārņēma priekšsēža amatu. Starplaikā to pildīja DV KV sekretārs Edvards Jaunzars.
Šis gads pagāja 25 gadu jubilejas zīmē, kas kulmināciju sasniedza 2. globālās dienās, Toronto, no 26. jūnija — 4. jūlijam.
Tās plaši dokumentētas mūsu laikrakstā Latvija Amerikā, par
norisi izgatavota nesinchronizēta 16 mm krāsu filma. Ar tām
pierādījām, ka ar labu gribu, un ejot kopsolī, varam dot ko lielu
—paliekamu. Globālās dienas deva tuvu pie $3,000 atlikumu, no
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kuŗa ik pa $500 nodoti centrālajai valdei, laikrakstam Latvija
Amerikā un mūsu jaunatnes nozarei.
Lielāka un akūta problēma bija laikraksts, kas prasīja atrisinājuma. Vairākās sanāksmēs ar Toronto un tuvākās apkārtnes organizāciju pārstāvjiem noskaidrojās sabiedrības atzinums, ka latviešiem Kanadā nepieciešams savs laikraksts un organizācijas morāli
grib atbalstīt mūsu izdoto laikrakstu, bet nevar garantēt materiālo
atbalstu. Jau agrāk bija noskaidrots, ka DV ASV saimes vadība,
kas mūsu laikrakstu visus pēdējos gadus atbalstījusi un to dara
arī vēl tagad, tomēr nevēlas uzņemties lielākas, garantētas saistības. Laikraksts visus gadus prasījis piemaksas. Tās sedzām no
grāmatnīcas atlikuma, skaņu plašu fonda, nodaļu obligātajām
iemaksām ($3 no biedra), brīvprātīgajām iemaksām ($2 no biedra)
un no gadskārtēja DV KV kopā ar Toronto nodaļu rīkotā Ziemas
svētku tirdziņa atlikuma. Bažas radīja nākotne, vai spēsim piemaksas sagādāt arī turpmāk.
Pamatojoties uz iepriekšējo delegātu sanāksmju un paplašināto
valžu sēžu lēmumiem, DV KV nolēma laikrastu turpmāk izdot modernākā formātā uz 24 lapp. vienreiz nedēļā, nododot to Amber
Printers and Publishers Ltd. vadītāja A. Budrēvica saimnieciskā
ziņā. Saskaņā ar delegātu sanāksmes lēmumu jaunais laikraksts
tika inkorporēts.
Pirmo reizi mūsu organizācijas vēsturē parallēli delegātu sanāksmei, vanadžu salidojumam, notika arī DV jaunatnes sanāksme.
Līdzīgi kā iepriekšējos gados organizācija skaitliski augusi.
Biedru skaits palielinājies uz 1361, klāt nākot 59 jauniem biedriem. Vairums iestājušies Hamiltonas, Londonas un Toronto nodaļās. Izgatavota skaņu lente ar Silvijas Ābeles romānu „Daugavā
iet ledus" latviešu neredzīgajiem kaŗa invalidiem Vācijā.
1972. gads. Darbs DV KV nostabilizējies un vairs nav jāizrauga
nominācijas komisija, kas rūpētos, lai valdes amatiem netrūktu
kandidātu. Daudz grūtāki apstākļi nodaļās, it sevišķi mazākajās,
kur daudz gadu amatu nasta gūlusies uz viena vai dažu darbinieku
pleciem. Tomēr ar prieku jākonstatē, ka vecais latviešu sīkstums
un izturība vēl arvien mājo mūsu organizācijas biedros. Lai gan
samērā mazā apmērā, taču skaitliski augam. Iepriecinoša zīme,
ka DV biedru - jauniešu skaits pārsniedz pirmo simtu. Šā gada
biedru skaits bija 1366.
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No Kanadas 19 nodaļām 10 nodaļās izraudzīti jaunatnes nozares vadītāji jeb referenti - jaunieši, kas savā nodaļā organizē jauniešus DV darbam un ir vienmēr sakaros ar DV KV jaunatnes daļu.
Kultūras un sarīkojumu laukā izdotas divas jaunas grāmatas,
divas skaņu plates, rīkotas DV teātŗa Kanadā viesizrādes, DV
Toronto nodaļas vanadžu koŗa Zīle koncerti, tautisko deju kopas
Daugaviņa deju priekšnesumi, DV vīru koŗa Kanadā uzvedumi
Reiz tālu kaujas laukā un izgatavota skaņu lente latviešu neredzīgajiem kaŗa invalidiem Vācijā ar Ingrīdas Vīksnas romānu
Mums jābrien jūŗā.
Kopš DV dibināšanas Kanadā lielāka rūpe bijusi par aprūpi
aiz dzelzs aizkara, invalidiem Vācijā un trūkumcietējiem vispār.
Pateicoties tautiešu atsaucībai, bijusi iespēja sniegt palīdzību katram, kam tā nepieciešama.
Kā ik gadu, rīkotas divas ziedojumu vākšanas akcijas — 14.
jūnija aizvesto piemiņas dienas un Ziemsvētku ziedojumu vākšanas. Vietējā palīdzība Kanadā ik gadu prasa vairāk līdzekļu kā no
DV KV, tā arī no DV nodaļām, sniedzot palīdzību ne tikvien tautiešiem nelaimē, bet arī pabalstot latviešu skolas, bērnu un jauniešu
nometnes, skautu un gaidu vienības.
Ārējā informācijas laukā, lai populārizētu Latvijas vārdu, izgatavota skaņu lente pusstundas ilgam radio raidījumam. Tajā ieskaņoti latviešu komponistu darbi, informācija par Latvijas likteni,
kā arī īss izvilkums no A. Eglīša Dievs, Tava zeme deg tulkojuma
angļu valodā. Raidījums piemērots 18. novembŗa, 14. jūnija un
citiem gadījumiem.
Noorganizēta pretkomūnistiskās darbinieces, Austrālijas vanadzes E. Rodzes-Ķīseles referātu turneja Kanadā 6 nodaļās par
tematu — Latvieši pasaules polītiskos krustceļos.
Sadarbībā ar DV Toronto nodaļas ārējās informācijas daļas vadītāju pavairota 1200 eks. septiņpadsmit Latvijas komūnistu atklātā vēstule un kopā ar informātīva rakstura paskaidrojumu sūtita Kanadas federālās un provinču valdību ministriem u. c. valdības pārstāvjiem, polītisko zinātņu profesoriem, preses pārstāvjiem un citu tautību organizāciju darbiniekiem. Vēstuļu akcija devusi labus rezultātus, jo radījusi interesi manifesta saņēmējos.
DV KV visus pastāvēšanas gadus lielu vērību pievērsusi un
sekmējusi sporta attīstību Kanadā. DV nodaļu mērogā visaktīvākā
ir šaušanas sekcija, kuŗu vada Nikolajs Ozoliņš. Sekcijas dalīb657

N. Ozoliņš, DV Kanadas šaušanas sekcijas vadītājs.

nieki vienmēr piedalījušies DV globālās šaušanas sacensībās, DV
Kanadas meistarsacensībās un DV ASV un Kanadas draudzības
sacīkstēs.
Aktīvi darbojas šacha sekcija, piedalās arī globālā šacha turnīrā. Spēlēts futbols, volejbols, basketbols un novuss. DV sportisti
Kanadā ne vienu vien reizi likuši ar cieņu pieminēt latviešu vārdu,
jo basketbolisti, volejbolisti un futbolisti savas organizācijas krāsas
aizstāvējuši pat starptautiskā mērogā.
Kanadas DV organizācijai vērtējot savas darbības 25 gadus,
jāatzīst, ka veikums nav mazais, gūtie panākumi radušies
658

tikai biedru apzinīgā pienākuma izpratnē un nesavtīgā darbā, kā
arī ar sabiedrības dāvāto uzticību un materiālo palīdzību, — ar
ziedojumiem. Par organizācijas stiprumu un vienprātību jāpateicas
ikvienam latvietim, kas stājies DV rindās vai arī atbalstījis pasākumus, ko šī organizācija veic.
DV vēstures interesēs jāatzīmē biedri, kas veikuši atbildīgus pienākumus Kanadas DV valdes darbā aizvadītajos 25 gados. Bez
minētajiem DV KV priekšsēžiem, ilgāku vai īsāku laiku zemes
valdē un citos pārvaldes organos darbojušies: A. Amēriks, A. Ancāns, A. Akmens. A. Augulis, R. Alksnis, A. Beitāns, K. Bencons,
E. Breikšs, Ilga Breikša, P. Broks, Ž. Bukovskis, R. Britāls, R.
Bulte, N. V. Brasliņš, E. Bauers, A. Broka, J. Celms, A. Čivželis,
R. Epneris, J. Fogelis, V. Grava, J. Gailītis, J. Goba, V. Grāvelis,
Mirdza Gruzīte, P. Immurs, O. Ieviņš, I. Jankovskis, E. Jaunzars,
Monika Jonāne, E. Krūka, O. Kļavenieks, J. Kleķeris, A. Kvēps,
J. Kreilis, A. Kopštāls, G. Krauja, A. Kalviņš, Baiba Šmita-Kalēja, Tonija Krūka, L. Līdums, A. Lucs, B. Lūsis, N. Līdeks, A.
Liepiņš, A. Millers, U. Maksiņš, V. Mukts, Dz. Melnbārdis, R.
Norītis, Ed. Ozols, A. Putniņš, O. Perro, R. Puriņš, Ed. Pulciņš,
J. Ronis, V. Roms, E. Robežgruntnieks, P. Rudzītis, M. Rubenis,
K. Sisenis, V. Štengels, A. Sprūdžs, J. Šmits, K. Siliņš, J. Treijs,
V. Tuklers, A. Taube, D. Traščenko, E. Treilons, A. Ūdris, P.
Vītols, P. Vasariņš, A. Vīksne, V. Veidmanis, A. Zibens, O.
Zvirgzdgrauds un T. Zandersons.
1972. g. organizācijas dzīvi vadījis valdes priekšsēdis un DV
CV loceklis Kanadā E. Krūka, priekšsēža vietnieks un kultūras
d. v. J. Gailītis, sekretārs un iekšējās informācijas d. v. E. Treilons,
protokolu sekretārs T. Zandersons, kasieris R. Britāls, aprūpes
d. v. A. Kvēps, saimniecības d. v. E. Bauers, biedrzinis K. Siliņš,
ārējās inf. d. v. E. Pulciņš, sporta d. v. Dz. Melnbārdis, jaunatnes
d. v. Baiba Šmita-Kalēja, jaunatnes lietu referente Tonija Krūka,
šaušanas sporta sekcijas vad. N. Ozoliņš. Vanadžu valde: priekšniece M. Jonāne, pr-ces vietn. T. Gailīte un sekretāre N. Pulciņa.
Revīzijas komisijā priekšsēdis A. Kalviņš, sekretārs O. Kļavenieks
un loc. A. Reinberga. Goda tiesā priekšs. K. Bencons, sekretārs
V. Grāvelis un loc. E. Robežgruntnieks.
DV organizācijas pamatmērķis bija un vēl joprojām ir materiālā
un garīgā aprūpe, kur tā nepieciešama, bet nekad nav aizmirsts,
ka DV savus spēkus un pūles veltī Latvijas valsts un latviešu
tautas brīvības atgūšanai.
659

Aprūpes darba sekmēšanai saņemta liela sabiedrības atsaucība
un uzticība DV organizācijai. No darbības sākuma līdz 1972. g.
ieskaitot, ziedojumos savākti $165,026.86 un, pieskaitot organizācijas līdzekļus $58,681.32, aprūpei izdoti $212,751.98, kas
izlietoti aprūpējamo atbalstam Vācijā, palīdzībai aiz dzelzs aizkara un vietējai aprūpei. Patiesībā saziedotā summa būtu daudz
lielāka tādēļ, ka sākuma gados, kamēr nebija centrālizēts DV
Kanadā aprūpes darbs, nodaļas līdzekļus uz Vāciju un Austriju
sūtīja patstāvīgi.
Kanadā DV organizācija līdz 1972. g. beigām savākusi ziedojumos $165,026.86 un pašas organizācijas līdzekļus $543,404.79,
pavisam kopā $708,431.65. Atlikums uz 1. 1. 1973. g. aprūpes
līdzekļos $11,439.84, organizācijas līdzekļos — $92,992.90, 2
īpašumi — Toronto un Montrealā $85,000, preču vērtība grāmatnīcā $33,593.85 un ieguldījumi Amber spiestuvē, Ceļinieka apgādā un Latviešu namā $44,473, pavisam kopā $233,906.59.
Ar 1957. gadu pie DV organizācijas Kanadā pastāv bēŗu fonds.
Līdz 1970. g. apdrošināšanās bēŗu fondā bija brīvprātīga nodaļu
vai kopu apmērā, t. i., iestāties bēŗu fondā varēja tikai nodaļa vai
kopa ar visiem saviem biedriem, bet nevarēja apdrošināt tikai
kādu nodaļas vai kopas biedru daļu. 1971. gadā Bēŗu fonda statūti pārstrādāti un pieņemti delegātu sapulcē, ka apdrošināšanās
ir individuāli brīvprātīga un dalības maksa ir 75 centi no katra
miršanas gadījuma. Līdz 1972. g. beigām no bēŗu fonda izmaksāti
$28,090 un fonda atlikums uz 1. 1. 1973. g. bija $6,833.85.
Gadiem paejot, DV arvien vēl pastiprina cīņu pret komūnismu,
piedaloties propagandas materiālu izdošanā, izplatīšanā un demonstrācijās. Tas palīdzējis vietējiem iedzīvotājiem pareizāk izprast komūnismu un tā mērķus. Liela daļa Kanadas iedzīvotāju
un valdība ir mūs sapratusi, un konservātīvo partijas vadības laikā
ministru prezidents J. Dīfenbēkers (J. Diefenbaker) bija pirmais,
kas Apvienoto Nāciju asamblejā prasīja Padomju Savienības valdībai atdot brīvību Baltijas valstīm un tautām. Tās pašas valdības
laikā 1961. g. tika atjaunotas agrākās Latvijas, Lietuvas un Igaunijas konsulātu tiesības Kanadā.
Cieša sadarbošanās ar pārējām latviešu organizācijām un labu
sakaru nodibināšana ar parlamenta locekļiem palīdzēja 1959. g.
ātri izkārtot no Padomju Sav. kuģa nobēgušo latviešu jūrnieku
uzturēšanos Kanadā. Ārējās informācijas laukā izkārtots baltiešu
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Kanadas Daugavas Vanagu organizācijas amatpersonas 1970. gadā. No
kreisās, pirmā rindā: valdes vicepdis J. Gailītis, rev. kom. pr-dis V. Veidemanis, vanadžu pr-ce M. Jonāne, jaunatnes referente T. Krūka, valdes pr-dis
E. Krūka, sekretārs E. Jaunzars, protokolu sekretārs T. Zandersons, revīz.
kom. sekretārs V. Brasliņš. Otrā r.: iekš. inf. d. v. R. Norītis, saimn. d. v.
G. Krauja, goda tiesas priekšs. K. Bencons, biedrzinis Dz. Melnbārdis
kasieris R. Britāls, jaunatnes d. v. Edm. Ozols, ārējās inf. d. v. O. Ieviņš,
aprūpes d. v. A. Kvēps.

demonstrācijas brauciens ar vairāk nekā simts automašīnām uz
Otavu un gar Padomju Sav. sūtniecības namu. Toronto 1969. g.
starptautiskās izstādes laikā noorganizēta novietne ar uzskaiti par
Pad. Savienības imperiālismu un komūnisma verdzībai pakļautām
tautām. Iespaidīgo materiālu klāstu apskatīja ap pusotra miljona
apmeklētāju.
1970. g. savākti 11.089 paraksti pret genocīdu Latvijā iesniegšanai Kanadas valdībai un eventuāli Apvienotajām Nācijām. Par
šiem parakstiem izgatavots notāriāli apliecināts raksts un nosūtīts
ministru prezidentam P. E. Trudo (Pierre Eliot Trudeau), kad
viņš brauca uz Maskavu, iesniegšanai padomju valdībai. Lai paraksti nenonāktu nevēlamās rokās un pret parakstu devējiem vai
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to piederīgiem nevarētu vērst represijas, tos uzglabā LNAK bankas
seifā līdz radīsies piemērots laiks, kad tos varēs nodot kā apsūdzības materiālu par genocīdu okupētajā Latvijā. Pie informācijas
jāpieskaita DV namā, Toronto, iekārtotais mūzejs vēsturiskiem
priekšmetiem, kuŗus nodevusi bij. Latvijas sūtņa Miķeļa Valtera
dzīvesbiedre Ērika u. c. Mūzejā daudz materiālu no mūsu 2.
pasaules kaŗa leģionāru gūsta gaitām Beļģijā, Cēdelgemā.
Latviešu kultūras laukā Kanadā DV darbojušies visās vietās,
bet it sevišķi lielajā latviešu centrā Toronto. DV nams, spiestuve,
laikraksts, apgāds ar grāmatnīcu ir saimnieciski pasākumi, kas
lielā mērā palīdzēja īstenot kultūras pasākumus un idejas.
a) Daugavas Vanagu dienu ideja radās Kanadā 1951. g.; tās
notika pirmo reiz Toronto, lielākajās no tām pulcinot 4000 apmeklētāju. Tās ir izvērtušās par skaistu tradiciju, ko atkārto ik gadu
ar dažādiem sarīkojumiem un sporta spēlēm.
b) DV rīkoja pirmās dziesmu dienas Kanadā un tās bija latviešu
dziesmu svētku pirmsākums šinī kontinentā.
c) DV lika pirmos pamatus gleznu izstādēm, latviešu dienām,
rakstnieku cēlieniem, teātŗu festivālam un DV jaunatnes salidojumiem.
d) Nodibināts DV vīru koris, kas dziesmām un kaŗavīru darbības uzvedumiem „Tur tālu kaujas laukā" snieguši izrādes un
koncertus Kanadā un ASV. Nodibinājies arī vanadžu koris „Zīle",
kas koncertējis kā Kanadā tā ASV.
e) DV skaņu plašu fonds izdevis 5 kaŗavīru dziesmu plates, 1
Ziemas svētku, 1 bērnu un 2 deju plates. Iekārtota skaņu lenšu
bibliotēka ar koncertu, dziesmu svētku un referātu ieskaņojumiem.
f) „Zelta dukāts Latvijai" sarīkots divas reizes, lai iegūtu līdzekļus spiestuves pārvietošanai uz DV namu un DV globālo
dienu organizāšanai. Šie sarīkojumi deva ap $5,000 tīra atlikuma.
Visi šie kultūras pasākumu sarīkojumi palīdzējuši latviešiem
palikt vienotiem, neļaut latviskai mākslai un kultūrai iznīkt, bet
rosinājuši tai augt un veidoties.
Lai jaunatne neatrautos no savas tautas, DV pievērsusi tai lielu
vērību. Kur vien Kanadā darbojas latviešu skolas, DV tās materiāli atbalsta, arī citas jaunatnes organizācijas, bērnu un Divreizdivi nometnes, skautu un gaidu vienības. Piešķirtie pabalsti un
ziedojumi palīdzējuši jauniešiem veikt pasākumus, kas bez mate662

riālā atbalsta nebūtu īstenojušies. Tikpat nozīmīgs bijis arī DV
morālais atbalsts; jaunieši savā darbā jūtas drošāki, zinādami, ka
aiz viņiem stāv DV organizācija. Sākot ar 1957. g. ik gadu Kanadas DV rīko šaušanas sacensības, kuŗās piedalās arī jaunieši.
1963. gada DV globālās šaušanas sacensībās ar mazkalibra šautenēm dāmām vienīgi Kanada bija pārstāvēta ar DV Manitobas
nodaļas vanadzēm Genovevu Staudži un Vilmu Andersoni.
Šai DV Kanadas zemes valdes darbības periodā nodaļu delegāti pulcējušies 23 gadskārtējās sapulcēs un 2 ārkārtējās sapulcēs,
kuŗās ievēlēta zemes valde, pieņemti atzinumi par padarīto darbu
un doti norādījumi turpmākai darbībai. Parasti šīs sapulces ilga
divas dienas un notika Toronto, izņemot vienu, 1967. gadā, kas
notika Hamiltonā. Zemes valdei caurmērā ik mēnesi bijusi sēde,
parasti lielākajā latviešu centrā, Toronto nodaļā, bet dažas arī
Hamiltonas, Sv. Katrīnu, Niagaras, Kičeneras, Londonas, Montrealas un Druvas nodaļās.
Daugavas Vanagu Kanadā grāmatnīca
1950. gada 16./17. decembrī pirmā DV Kanadā delegātu sapulce atzina, ka DV organizācijai Kanadā jāiesaistās saimnieciskos
pasākumos. 1951. g. 15. novembrī, kad DV Toronto nodaļa bija
iepirkusi namu 125 Huron ielā, Toronto, tur DV KV iekārtoja
savu biroju un arī grāmatnīcu. Tā sāka darboties ar nepilnu 2
dolaru „kapitālu". Grāmatnīcā par izpalīgiem darbojās V. Zichmanis un N. Broka, bet 1952. g. augustā biroja un grāmatnīcas
vadību uzņēmās Pēteris Ratnieks un grāmatvede A. Reinberga,
kuŗa palīdzēja arī grāmatnīcā. Grāmatnīcu arī tagad vada P. Ratnieks. Tā ir izveidota par plašāko latviešu grāmatnīcu rietumos.
Darbība sevišķi paplašinājās, kad to 1964. g. pārcēla uz Latviešu
namu, 491 College ielā, Toronto. Grāmatnīcā bez grāmatām pārdod rotas lietas, keramiku, daiļamatniecības izstrādājumus ādā,
kokā un audumus.
Savā darbības laikā līdz 1973. g. ieskaitot, grāmatnīca apgrozījusi kopsummā 751.000 dol. un pelnījusi ap 119.000 dol. Grāmatas pārdotas par apm. 450.000 dol., rotas lietas — 150.000
dol., pārējās mantas arī par apm. 150.000 dol. Tā grāmatnīca
daudz devusi latviešu kultūras saglabāšanai un ar savu peļņu palīdzējusi DV Kanadā laikraksta Latvija Amerikā financēšanā.
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Apgāda vadītājs P. Ratnieks.

Apgāda Daugavas Vanags un laikraksta Latvija Amerikā darbība
Otrs saimniecisks pasākums ir laikraksts Latvija Amerikā, ko
atpirka 1951. g. no LCK Vācijā (toreizējā Brīvā Balss). Laikraksta
salikšanas un iespiešanas darbus veica privātuzņēmums, bet tas
saimnieciski nebija izdevīgi. 1954. g. beigās DV paši iegādājās
saliekamo mašīnu un iekārtoja darbnīcu, tomēr iespiest vēl aizvien deva privātām spiestuvēm. 1963. g., kad bija iegādāts arī otrs
linotips, iespiežamā mašīna un ātrspiede, visus darbus varēja veikt
pašu spiestuvē.
Spiestuves telpas nebija lielas, tādēļ iegādāto mašīnu novietošana prasīja sīku izplānošanu. Agrāk iegādātās divas burtu saliekamās mašīnas bija jāpārvieto. Telpas pārkārtošana prasīja papildu
darbus — mūrnieka, galdnieka, elektriķa, ūdensvadu, apkures
radiātoru pārvietošanu un gāzes vadu ierīkošanu. Mašīnu novietošanu un visus pārkārtošanas un ierīkošanas darbus izdarīja
apgāda vadītāja J. Šmita uzraudzībā, kas apgādu vadīja 2 gadus.
Sākot ar 1963. g. jūnija vidu, ar 49. numuru, Latvija Amerikā
iespiešana notiek pašu spiestuvē. Arī Sporta Apskats tika iespiests
mūsu spiestuvē un, sākot ar 1965. gadu, arī DV Mēnešraksts.
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1967. gadā DV Toronto nodaļai iegādājoties jaunu namu 125
Broadview Ave., Toronto, spiestuvi pārvietoja tur. Tas prasīja
diezgan prāvus izdevumus telpu pielāgošanai, mašīnu transportam un novietošanai. To sekmīgi izkārtoja apgāda vadītājs A.
Ancāns, bez lielākiem traucējumiem spiestuves darbā.
1969. gadā nodibinājās akciju sabiedrība ,,Amber Printers and
Publishers Ltd". un 1970. g. 1. janvārī tanī ieskaitīja DV apgādu.
(Šai akciju sabiedrībā DV KV ir lielākā akcionāre.).
1971. gadā laikrakstu Latvija Amerikā pārveidoja apdarē un
tas kļuva nedēļas laikraksts, juridiski atdalīts no DV organizācijas Kanadā, kā patstāvīgas akciju sabiedrības uzņēmums „Latvija Amerikā Publishing Ltd.", kuŗā akciju vairums pieder DV KV.
Līdz 1972. g. beigām iespiestas un izdotas 16 autoru 22 grāmatas. Apgāda saimnieciskos pasākumus vadījuši algoti darbinieki:
K. Purmals, V. Mukts, A. Budrēvics, bet bez atlīdzības K. Purmals, K. Bencons, I. Jankovskis, J. Šmits, A. Ancāns, Dz. Melnbārdis, G. Krauja, A. Kvēps un E. Bauers.
Laikraksta redaktors sākumā bija Dr. Hugo Vītols no 1951. g.
8. oktobŗa līdz 1952. g. 14. aprīlim, kad redaktoru pienākumus
uzņēmās Ingrīda Vīksna, Angelika Gailīte un Jēkabs Vītols līdz
1961. g. 20. aprīlim. Pēc tam līdz 1961. g. oktobrim redaktora
pienākumus pildīja Jānis Grīnblats. No 1961. g. novembŗa līdz
1965. g. 1. aprīlim par redaktoru bija Aleksandrs Kundrāts ar
palīdzi Angeliku Gailīti. No 1965. g. 1. aprīļa līdz 1970. g. 1.
oktobrim redaktors bija Alfrēds Vinčels ar vietnieci S. Ancāni;
no 1970. g. 1. oktobŗa laikraksta Latvija Amerikā redaktors ir
Krišs Sidars. Par korrektrisi dabojās Silvija Ancāne no 1961. g.
aprīļa līdz 1972. g. februārim, pēc tam Elfrīda Ezera.
No dabības sākuma līdz 1952. g. augustam birojā darbojušies K. Tannis, E. Podniece, A. Nulītis. Sākot ar 1952. g. augustu, biroja vadītājs ir P. Ratnieks, grāmatvede bija A. Reinberga.
1965. g. par palīgiem grāmatnīcā un birojā pieņēma A. Zaķīti un
Dzidru Kraukli.
Apgāda spiestuvē par burtličiem strādājuši V. Zeltiņš, A. Bogdāns, E. Zariņš, A. Freimanis, F. Beķere, J. Umbris, E. Treilons.
Metieŗa darbus pildījis A. Vestfāls un Dz. Pūpēdis.
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Apgāda Daugavas Vanags izdoto grāmatu saraksts
līdz 1972. g. beigām
1. Baigais gads
2. J. Mežaka sakārtojumā — Gadskārtas latvju dainās
3. V. Toma — Mūžīgā spēle
4. Ed. Tūters — Pēdas sniegā
5. Aleksis Rubulis — Latvian Literature
6. T. Dangavs — Strandējušo sala
7. P. Aigars — Atkusnis sākās oktobrī
8. T. Krūka — Silaines mežs runā
9. T. Krūka — Tu debesis turi savās rokās
10. T. Krūka — Uniforma
11. L. Zariņa — Sarkanā migla (4 iespiedumi)
12. P. Aigars — Nemirstīgais nemiers
13. Johans H. Vigmans — Viens no miljoniem
14. Aleksandrs Tomsens — Cilvēcības vārdā
15. Prof. Jurevics — Dzīve un cilvēku likteņi
16. Ingrīda Vīksna — Un gājiens neapstājās
17. Ella Andersone — Rūķis labdaris
18. Ella Andersone — Sargeņģelis
19. Arnolds Lūsis — Redziet kāds cilvēks, kāds Dievs
20. Biruta Senkēviča — Ziedošais ērkšķis
21. Angelika Gailīte — Rītausma
22. E. un T. Krūkas — Daugavas Vanagi — latviešu tautas
sirdsapziņa.
Daugavas Vanagu teātris Kanadā
DV teātris Kanadā nodibināts 1950. gadā, savā darbības laikā
uzrādīdams ievērojamu rosmi un panākumus. Pirmo piecpadsmit
gadu laikā iestudētas 28 lugas, sniedzot 118 izrādes, no tām 58
Toronto, pārējās dažādos Kanadas un ASV latviešu centros. Ilgu
laiku teātris gandrīz no katra iestudējuma pa izrādes atlikumam
veltījis latviešu sestdienas skolai vai ģimnazijai Toronto.
Bez teātra izrādēm sarīkoti vairāki literārie un rakstnieku
vakari, bērnu rīti, kā arī aktieŗi piedalījušies Jāņu uzvedumos vai
kuplinājuši DV sarīkojumus ar priekšnesumiem Toronto un citur.
1954. gadā pie teātŗa darbojās arī studija Almas Mačas vadībā.
Vēlāk tās darbs tika pārkārtots.
Teātŗa iekšējā darbība balstās uz pašu izstrādātiem un DV KV
apstiprinātiem noteikumiem. Vadību ievēl teātŗa saime. Jāpie666

zīmē, ka teātris vienmēr taisnīgi kārtojis autoru honorārus, maksājot tos vai nu tieši autoriem vai arī iemaksājot kultūras fonda
kasē.
Līdz 1968. gadam teātris jau bija debitējis ar 29 lugām, iesaistot 14 režisorus, piedaloties 1. dziesmu svētkos Kanadā ar R.
Blaumaņa Skroderdienām Silmačos, 3. dziesmu svētkos (arī Kanadā) ar Princeses Gundegas un karala Brusubārdas izrādi, 1963.
g., 1964. un 1965. g. ar Jāņu uzvedumiem Sidrabenē un 1966. g.
Ziemeļamerikas latviešu teātŗa dienās Toronto, iegūstot DV ASV
un Kanadā dāvāto Ādolfa Alunāna balvu par labāko izrādi — R.
Blaumaņa Raudupieti Dzintara Pūpēža režijā. Toreiz sacensību izvērtēšanas komisijā darbojās Osvalds Uršteins, Alma Mača un
Ingrīda Vīksna. Tai pašā reizē DV teātrim Kanadā piešķīra DV
nozīmi zeltā, kas bija pirmā reize DV organizācijas vēsturē, kad
augstāko goda zīmi saņem kāda organizēta DV vienība.
1968. g. teātŗa dienās Čikagā DV teātris Kanadā ieguva otro
godalgu ($200), piedaloties ar lietuviešu rakstnieka Alģirda Landsberga lugu Pieci stabi. Šai gadā trīs duči teātŗa entuziastu apmeklēja divu nedēļu drāmas studiju prof. Dr. A. Straumaņa (no
ASV) vadībā un mācījās trīs viencēlienus — A. Čechova Lācis
un Bildinājums un Feido Kad sievasmāte mirst.
Pēc divām lugām 1969. gadā DV TK 5. dziesmu svētkos Kanadā izrādīja J. Raiņa Pūt vējiņi Osvalda Uršteina režijā. Šoreiz
2900 skatītāju divās izrādēs priecājās par lielisko veikumu. Ļoti
cildinošas kritikas parādījās arī latviešu preses izdevumos. Pēc
1971. g. vienas lugas iestudējuma DV teātŗa dalībnieki pilnā sastāvā iesaistījās DV otro globālo dienu Kanadā lieluzvedumā
Tēvzeme Reiņa Birzgaļa režijā. Izrāde notika 1971. g. jūlijā.
1972. g. novembrī daudzkultūru teātŗa festivālā Toronto DV
TK piedalījās ar M. Zīverta komēdiju Čūska E. Znotiņas-Kalniņas
režijā.
1973. g. DV dienās Kanadā maijā teātris atkal uzved lieluzvedumu — A. Grīna Nameja gredzens, Reiņa Birzgaļa režijā.
Tā paša gada novembrī, trešajās Ziemeļamerikas teātŗa dienās
Toronto, DV TK otro reizi iegūst Ādolfa Alunāna balvu par Moljēra Tartifu. Izrādi bija sagatavojis prof. Dr. A. Strautmanis.
Biedru skaits teātŗa pastāvēšanas gados svārstījies starp 40 un
50, no tiem apm. trešā daļa jaunieši.
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Skats no uzveduma Tēvzeme. No kreisās: Anna Briede, režisors Reinis
Birzgalis, Edgars Ābele, Ernests Jurševskis un Zinta Briede.

DV TK viesojies ar izrādēm ne vien Kanadas centros, bet arī
lielākās un mazākās ASV pilsētās. Aplēšot nobraukto jūdžu skaitu,
tas sniedzas vairāk nekā divas reizes apkārt zemeslodei!
Līdz šī apskata laikam DV TK iestudējis 42 lugas:
1) M. Zīverta „Kāds, kuŗa nav", rež. A. Gribusts,
2) R. Blaumaņa „Indrāni", rež. M. Bērziņa,
3) M. Zīverta „Partizāni", rež. V. Skudra-Vilkacis,
4) M. Zīverta „Tīreļpurvs", rež. A. Vilkancis,
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5) R. Blaumaņa „Ļaunais gars", rež. A. Vilkancis un O. Zviedris,
6) E. Zālītes „Svešās asinis", rež. O. Zviedris,
7) M. Zīverta „Kāds, kuŗa nav"(otrs iest.) rež. V. Skudra-Vilkacis,
8) Ed. Vulfa „Svētki Skangalē", rež. E. Šķobe,
9) E. Birknera „Sarkangalvīte", rež. A. Mača,
10) E. Vildes „Pūķis", rež. A. Mača,
11) M. Zīverta „Cilvēks grib dzīvot", rež. F. Lintiņš,
12) Ā. Alunāna „Visi mani radi raud", rež. A. Mača. Šī izrāde
notika teātŗa piecu gadu jubilejā,
13) K. Odeta „Raķetē uz mēnesi", rež. V. Skudra-Vilkacis,
14) Anšlava Eglīša „Kazanovas mētelis", rež. F. Lintiņš,
15) A. Deglava „Vecais pilskungs", rež. F. Lintiņš,
16) M. Zīverta „Cenzūra", rež. O. Zviedris,
17) A. Akurātera "Priecīgais saimnieks", rež. Dz. Pūpēdis,
18) E. Skujenieka „Robinsons Krūzo", rež. F. Lintiņš,
19) J. Jaunsudrabiņa „Jo pliks, jo traks" rež. Dz. Pūpēdis,
20) L. Fodora „Gatavības apliecība", rež. Dz. Pūpēdis,
21) E. Ādamsona ,,Mālu Ansis", rež. E. Znotiņa-Kalniņa,
22) H. Ibsena „Jons Gabriels Borkmans", rež. V. Skudra-Vilkacis.
23) T. Zeltiņa „Lielā ilūzija", rež. E. Jurševskis,
24) T. Zeltiņa „Vīna raugs", rež. H. Miķelsons,
25) R. Blaumaņa „Sestdienas vakars", rež. E. Znotiņa-Kalniņa,
26) M. Zīverta „Kurrpurrū", rež. B. Zvaigzne,
27) E. Birknera „Sarkangalvīte" (otrs iestud.), rež. I. Purva,
28) J. Raiņa „Zelta zirgs", rež. F. Lintiņš; teātŗa 15 g. jubil. izr.,
29) R. Blaumaņa „Raudupiete", rež. Dz. Pūpēdis,
30) A. Landsberga „Pieci stabi", rež. Dz. Pūpēdis,
31) A. Čechova „Lācis", rež. prof. Dr. A. Straumanis,
32) A. Čechova ,,Bildinājums", rež. prof. Dr. A. Straumanis,
33) Feido „Kad sievasmāte mirst", rež. prof. Dr. A. Straumanis,
34) A. Ridleja „Spoku vilciens", rež. Dz. Pūpēdis,
35) O. Liepas ,,Nevienādas puses", rež. O. Liepa,
36) J. Raiņa „Pūt vējiņi", rež. O. Uršteins,
37) F. Molnāra „Spēle pilī", rež. H. Miķelsons,
38) M. Zīverta „Čūska", rež. E. Znotiņa-Kalniņa,
39) A. Grīna ,,Nameja gredzens", rež. R. Birzgalis,
40) Moljēra „Tartifs", rež. prof. Dr. A. Straumanis,
41) Rokana Spilara ,,Zaļā pļavā", rež. E. Jurševskis,
42) G. Griezes „Te runā Stariņš", rež. G. Vērenieks.
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Ādolfa Alunāna ceļojošo balvu mākslinieciski labākajam iestudējumam I
Ziemeļamerikas latviešu teātŗa dienās ieguva DV teātris Kanadā par
Raudupietes iestudējumu. Pirmā rindā no kreisās: Vija Vare, režisors Dzintars Pūpēdis ar balvu, Viktors Skujiņš, Skaidrīte Pūpēde, Ziedonis Upīte;
otrā r.: dekorātors Valdis Vare, Valda Briede, Anete Bencone, Edgars
Ābele, DV TK vadītāja Inta Purva un Roberts Miglāns.

Vēl jāmin Reiņa Birzgaļa sarakstītais un vadītais lieluzvedums
„Tēvzeme" 1971. gada jūlijā Toronto, DV globālo dienu nobeigumā, kuŗā bez DV TK piedalījās arī DV ASV teātris. Šī izrāde, šķiet, ieguva līdz tam laikam labāko kritiku un publikas atsaucību.
DV teātris Kanadā ir dzīvojis, strādājis un ierakstījis latviešu
kultūras dzīvē jaukas lappuses jeb, kā Tonija Krūka, viena no šī
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Teodora Zeltiņa lugas ,,Lielā illūzija" tēlotāji. No kreisās: Vija Vare, Roberts Miglāns, Irēne Kalviņa, Vija Birzniece, Ziedonis Upīte, Inta Purva,
Irisa Vītola, Juris Jurševskis, Hugo Miķelsons, Mirjāma Bērziņa.

teātŗa darbiniecēm un valdes loceklēm ir teikusi: „Trimdas teātŗi
jau kopš gadiem ir veikuši lāpu nesēju lomu seno un jauno dienu
ideju paudējiem — rakstniekiem. Ir labi, ka arī šajā pārpilnības
zemē atrodami cilvēki, kas nedzīvo no maizes vien, bet nebaidās
ziedot visu savu brīvo laiku un īsos atpūtas brīžus, lai iedzīvinātu
un atdzīvinātu mūsu kultūras ceļu spožumu, kādu pauž arī lieliski
latviešu teātris".
Kanadas DV Zelta dukāts Latvijai
Daugavas Vanagu Kanadā valde Tonijas un Elmāra Krūkas
ierosinājumā 1966. g. vasarā iecerēja vēl nebijušu naudas iegūšanas akciju, to nosaucot ,,Zelta dukāts Latvijai". Šai akcijā iegūtos
līdzekļus izlietotu DV organizācijas darbības paplašināšana aprūpes, ārējās informācijas laukā, DV spiestuves uzlabošanai, latviešu jaunatnes un latviešu skolu atbalstam. Visi labvēļi, zelta
dukāta īpašnieki kopīgi pavadītu skaistu vakaru labās telpās ar
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izcilu programmu, vakariņām un deju (viss ieskaitīts dukātā), kā
arī naudas prēmijas izlozi. Dukāta summa bija noteikta $100, vēlāk
cenu pazemināja uz $75. Diplomu-zīmējumu Zelta dukāts Latvijai izgatavoja mākslinieki E. Vingris un Ed. Dzenis; A. Ancāna
kaligrafiskie ieraksti. Dukāta diploma lielums 8 x 10 collas, uz tā
zīmēts Kurzemes hercogistes dukāts ar tā īpašnieka vārdu un uzvārdu. Visi dukāta īpašnieku vārdi publicēti laikrakstā Latvija
Amerikā.
Pirmais Zelta dukāta sarīkojums notika 1967. g. 1. aprīlī
Skyline viesnīcā, Toronto. Piedalījās 140 personas. Ceremoniju
meistars bija aktieris Ansis Mitrēvics no Ņujorkas. Programmā uzstājās moderno deju pāris Marta Tetere un Dāvids Boids (Boyd),
Pēteŗa Daimonda deju kapella.
Atlikums no pirmā Zelta dukāta sarīkojuma $3.021 tika izlietots minēto mērķu atbalstam pēc DV KV sadalījuma.
Otrs Zelta dukāta sarīkojums notika tai pašā viesnīcā 1969. g.
11. maijā. Programmu pieteica Edgars Ābele. Dziedāja Aina Vijuma no Mineapoles, ASV, A. Štromberga pavadījumā. Apmeklētāju skaits bija 100. No šī sarīkojuma atlikumu $2.132 nodeva
DV globālo dienu rīcības komitejai Toronto.
Zelta dukāta pārdošanas darbus kārtoja Elmārs Krūka un Monika Jonāne, pārdodot turpat 75% visu „dukātu". Visi „dukāta"
īpašnieku vārdi ierakstīti speciālā Zelta dukāta albumā, kuŗā katrs
īpašnieks parakstījies.
Zelta dukāta Latvijai rīcības komitejā darbojās priekšsēdis E.
Krūka, loc. M. Jonāne, T. Krūka, R. Kadiķis, O. Ieviņš un J.
Gailītis.
DV vīru koris Kanadā un latviešu kaŗavīru dziesmu skaņu plates
Jau ilgāku laiku Elmārs Krūka bija domājis par latviešu kaŗavīru Otrā pasaules kaŗā dziedāto dziesmu dokumentēšanu skaņu
platēs. Runājot par šo ar komponistu Jāni Cīruli, Krūkas doma
nerada atsaucību, Cīrulis šo domu noraidīja.
1965. g. E. Krūka šo pašu jautājumu pārrunāja ar komponistu
Imantu Saksu un abi atzina, ka būtu jāmēģina izdot vismaz vienu
skaņu plati ar bijušo kaŗavīru dziesmām. Kādā zvejas izbraukumā
Ontario ziemeļos Valdis Tuklers parakstīja aizdevumu DV orga672

nizācijai $1.500 apmērā un to nodeva Elmāram Krūkam skaņu
plašu izdošanai. Ar šo šim pasākumam bija radīta materiāla baze.
Mūzikālo vadību uzņemoties komponistam I. Saksam, sākās intensīvs darbs Toronto, kuŗa rezultātā 1966. g. iznāca Kanadas
DV Pirmā latviešu kaŗavīru dziesmu skaņu plate.
Pēc sešiem gadiem jau izdotas 5 kaŗavīru dziesmu plates ar
50 dziesmām. Šai laikā izdota arī skaņu plate bērniem, Ziemsvētku
plate un divas deju mūzikas plates. Skaņu plašu izdošanu un izplatīšanu kārto Skaņu plašu fonds. Fonda darbību vadīja DV KV
priekš. un DV vīru koŗa priekšnieks Elmārs Krūka, DV KV kasieris Rūdolfs Britāls un DV KV kultūras noz. vad. Jānis Gailītis.
Technisko skaņu plašu izplatīšanu veica ekspedīcija Hamiltonā
Viļa Rudzīša vadībā. Skaņu plašu izdošanas darbus veica DV
vīru koris ar koŗa priekšnieku Elmāru Krūku, diriģentu Arnoldu
Saulīti un mūzikālo vadītāju Imantu Saksu, kas dzīvo Hamiltonā.
Vīru korī patlaban 30 dalībnieku. Skaņu plašu fonds ar rūpīgu
saimniekošanu atlicinājis prāvus līdzekļus kultūras pasākumiem
un atbalstiem, kas citādi nebūtu iespējami. Skaņu plašu fondā
bija $30.000.
Apbalvojumi
DV Kanadas valdes pārziņā un rīcībā ir šādi apbalvojumi, kas
piešķiŗami par sevišķiem nopelniem DV organizācijas mērķu sekmēšanā gan DV organizācijas biedriem, gan nebiedriem: a) DV
Kanadas valdes atzinības raksts, b) olimpiskās sporta medaļas,
c) pretkomūnistiskais vairogs.
Olimpiskās sporta medaļas pēc R. Bultes ierosinājuma 1968.
g. izgatavotas sporta veicināšanai Amerikā. Medaļas izgatavotas
pēc Zentas Poles meta zeltā, sudrabā un bronzā. Tās nēsājamas
kaklā Latvijas karoga krāsu lentē. Medaļas piešķiŗ aktīviem sportistiem par izciliem nopelniem latviešu sportā. Bez tām izgatavotas arī otra veida tās pašas medaļas, glabājamas kārbiņā, kuŗas
piešķiŗ pasīviem sportistiem, izciliem sabiedriskiem darbiniekiem
un sporta atbalstītājiem.
Pretkomūnistisko vairogu kokā griezis Žanis Ziemelis Hamiltonā, arī pēc Zentas Poles meta. Šie vairogi piešķiŗami par sevišiem nopelniem ārējās informācijas laukā, cīņā pret komūnismu.
Vairogs piešķiŗams ārpus DV organizācijas esošām personām..
Vairogi līdz šim piešķirti Tedim Zieriņam Čikāgā, ASV, Nikolajam Austriņam un Viktoram Upeslācim Toronto, Kanadā.
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Kanadas DV Kaŗavīru mūzejs
Kanadas DV priekšnieks Elmārs Krūka kādā no saviem vasaras
atvaļinājuma ceļojumiem uz rietumu krastu 1968. g. bija iegriezies Kalgarijā, Albertas provincē, apciemojot bij. Latvijas Sarkanā
Krusta priekšnieci Beļģijā E. Valteri, kuŗa kārtoja Cēdelgemas
gūstekņu aprūpi, sevišķi interesējoties par gaisa izpalīgiem —
jauniešiem.
Ērika Valtere bija izteikusi vēlēšanos nodot Kanadas DV visus
pateicības rakstus, zīmējumus, gleznas un kokā grieztu Latvijas
gerboni, ko saņēmusi no bij. leģionāriem-gūstekņiem. Mantām
bij. sūtnis M. Valters pievienoja savus ordeņus, foto albumus, retas un vērtīgas latviešu grāmatas, kā arī Latvijas sūtniecības
Beļģijā Latvijas karogu.

Daļa vitrīnu DV Toronto nodaļas nama sarīkojumu zālē.

Iegūstot šādus vērtīgus priekšmetus, radās doma jaunajā Toronto
DV namā ierīkot 2. pasaules kaŗa latviešu kaŗavīru piemiņlietu
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krātuvi, to nosaucot par Kaŗavīru mūzeju. Metu mūzejam izstrādājis mākslinieks Tālis Ķiķauka, pēc viņa meta ierīkotas 4 vitrīnas, kā arī sienas albums. Priekšmetus vitrīnās izstādījis māksl.
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: Latvijas armijas
virsnieku izejas tērps, ko ziedojis M. Freibergs, jostu un ordeņus
dāvinot E. Sinātei, cepuri Z. Eglītei.
4. vitrīnā: Latvijas aizsardžu formas tērps, ko dāvinājusi Herta
Britāle. Sienas foto albumā, ko izgatavojis O. Zvirgzdgrauds, redzami pēdējā kaŗa un DV dzīves skati, kā arī DV vadības foto
uzņēmumi. 1972. gadā DV KV nodeva Kaŗavīru mūzeju Toronto
nodaļas vanadžu pārziņā.
DAUGAVAS

VANAGU

LŪGŠANA

Meld.: Sibeliusa „Finlandia"
Tonijas Krūkas vārdi.

I
Ak dodi, Kungs, ar Tava gara spēku
Mums tautas mīlestībā gribu smelt,
Ka uzcelt spējam vienotības ēku,
Kaut sveša vara naidot grib un šķelt.
Ka uzcelt spējam vienotības ēku,
Kaut sveša vara naidot grib un šķelt.
Jel
Ka
No
Ar
No
Ar

II
svētī, Dievs, to darbu, ko mēs darām,
godā turam latvju karogu;
ciešanām lai tautu brīvot varam
Tava Svētā Gara palīgu.
ciešanām lai tautu brīvot varam
Tava Svētā Gara palīgu.

III
Ak dodi, Kungs, lai vanagspārnu vēdas
Reiz saulei pretī brāļus aizvestu,
Un priekos pārvērstos tad tautas bēdas,
No jauna sveicot brīvo Latviju.
Un priekos pārvērstos tad tautas bēdas,
No jauna sveicot brīvo Latviju.
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Vanadzes Kanadā 1950. — 1970.
Atskatoties uz aizvadītajiem gadiem, nozīmīgākais liekas jautājums, ko Kanadas vanadzes devušas visai organizācijai un kas
viņu darbībā raksturīgs salīdzinājumā ar vanadzēm citās zemēs.
Kanadas vanadzes radījušas vanadžu kopības tērpu, ko tagad
lieto visur, arī Anglijā un ASV, kur vanadzes agrāk nēsāja citus
vienveida tērpus. Kanadas vanadzes bijušas arī pirmās, kas rīkoja
rosmes dienas un izdeva īpašas apsveikumu kartītes, tās izsūtot
uz visām valstīm, kuŗās darbojas DV organizācija. Darbības raksturība, savukārt, ir tā, ka Kanadas vanadzes ir vienīgās, kuŗām
ir pašām sava zemes valde ar neatkarīgu kasi.
Kanadas vanadzes darbību sāka 1950. g. 23. jūlijā, kad pie
DV Toronto nodaļas nodibināja dāmu komiteju, kuŗas priekšniece bija Tonija Krūka, valdē darbojās Marija Smiltniece, Marija
Esenberga, Nellija Kopele, Austra Lediņa-Kopmane un I. Rozīte.
Drīz vien dāmu komitejas izveidojās arī citās pilsētās. Pirmās
vanadzes arī Kanadā bija galvenokārt bijušo kaŗavīru piederīgās,
taču drīz viņām sāka pievienoties citas tautietes, jo latviešu sievietes vienmēr bijušas vīru darba līdzveidotājas un līdzgaitnieces.
Kā visur, arī Kanadā vanadžu galvenais darbs sākumā bija saimniecības pārzināšana sarīkojumos, līdzekļu vākšana aprūpei un
slimnieku apmeklēšana, vācot un nosūtot drēbes, pārtikas saiņus
un materiālu atbalstu arī Rietumvācijā palikušajiem kaŗa invalidiem un viņu ģimenes locekļiem, kā arī slimiem un darba nespējīgiem tautiešiem. Līdzekļu iegūšanai vanadzes rīkoja loterijas un
bazārus, ienākumus iemaksājot savu nodaļu kasēs.
Dažos gados dāmu komitejas darbojās jau 12 DV nodaļās.
Darba laukam arvien paplašinoties, vanadzes atzina, ka uzdevumu
sekmīgākai veikšanai nepieciešama ciešāka organizēšanās, un tā
jau 1954. g. septembrī notika pirmā vanadžu sanāksme visas Kanadas mērogā, kuŗā nolēma līdzšinējās dāmu komitejas pārdēvēt
par vanadžu kopām ar savu priekšnieci un valdi. Atzīstot vanadžu
darbu par ļoti nozīmīgu, DV KV 1957. g. februārī izraudzīja
īpašu vanadžu sakarnieci - referenti pie valdes: vispirms Mirdzu
Gruzīti no Toronto, tad 1960. gadā Ilgu Breikšu no Hamiltonas.
Darbības saskaņošanai, labākai izveidošanai un domu izmaiņai
vanadzes sāka pulcēties rēgulāros salidojumos, viņu skaitam arvien pieaugot. Šai laikā radās interesants pasākums, gan tikai
vienreizējs. 1959. g. līdzekļu iegūšanai vanadžu ierosmē pie DV
676

Mirdza Gruzīte

KV izveidoja īpašu tūrisma sekciju, kas izgatavoja 5000 zīmju
ar galveno laimestu — ceļojumu uz Eiropu 1000 dol. vērtībā, paredzot laimīgās zīmes pārdevējam 100 dol. balvu. Pasākums beidzās ar izlozi 1960. g. februārī. Bija pārdotas 3090 zīmes, gūstot
ap 2000 dol. aprūpes un kultūras darbam.
1962. g. salidojumā Hamiltonā vanadzes ievēlēja savu pirmo
zemes valdi, kuŗas priekšniece bija Ilga Breikša (Hamiltonā), vietniece Svetlāna Treilona (Sadberijā) un sekretāre Ilga Bērziņa
(Londonā). 1963. g. rakstveida vēlēšanās, ik 10 vanadzēm piešķiŗot vienu balsi, par priekšnieci ievēlēja Ilgu Breikšu, viņas
vietnieci Moniku Jonāni (Toronto) un sekretāri Mildu Vītolu
(Sv. Katrīnās). Lai arī ārēji vanadžu saime paustu vienotību, šai
gadā pieņēma Astrīdas Robežgruntnieces (Hamiltona) izstrādāto
metu Kanadas vanadžu vienveida tērpam. Jau 1964. g. rakstveida
vēlēšanās piedalījās visas vanadzes ar balss tiesībām, bet 1965. g.
nolēma, ka turpmāk Kanadas vanadžu valde rakstveida vēlēšanās
izraugāma uz 3 gadiem, ik gadu pārvēlot tikai vienu valdes locekli.
1968. g. vienojās, ka visa valde ievēlama uz 3 darbības gadiem.
Kopš 1964. gada 31. augusta Kanadas vanadžu priekšniece bija
Monika Jonāne, viņas vietniece kopš 1967. g. Tamāra Gailīte
(Hamiltonā), bet sekretāre kopš 1968. g. Nora Pulciņa (Hamiltonā). Kanadas vanadžu valdē kopš 1962. g. darbojušās Monika
Jonāne (8 gadus), Tamāra Gailīte (4), Ilga Breikša (3), Svetlāna
Treilona (3), Irma Epnere no Londonas (2) un Nora Pulciņa
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(2), bet Ilga Bērziņa, Milda Vītola un Astrīda Robežgruntniece
vienu gadu.
Savas darbības laikā Kanadas vanadžu valde izkārtojusi 4 mantu izlozes visas Ziemeļamerikas mērogā ar kopīgu 6000 dol. atlikumu, bet 1968. g. pirmoreiz izdevusi vispārējas apsveikumu kartītes ar DV emblēmu un tautiskiem rakstiem, kuŗas lietojamas
visām vajadzībām, arī slimo apmeklējumiem. I. Breikšas ierosmē
valde sāka izdot īpašu vanadžu biļetenu, ko sākumā veidoja I.
Breikša, vēlāk A. Robežgruntniece, bet tagad T. Gailīte. Līdz
šī pārskata rakstīšanas dienai (1970. gada rudenī) iznākuši 14
biļetena numuri ikreiz 400 eksemplāros, kas sūtīti visām Kanadas
vanadzēm un latviešu publikāciju krātuvēm. Notikuši 18 vanadžu
salidojumi, no kuŗiem it sevišķi izceļams 1969. gada 15. salidojums Toronto ar paneļdiskusiju par laikmetīgiem tematiem. Lielākajos salidojumos piedalījušās gandrīz visu Kanadas vanadžu
kopu delegātes, parasti arī ASV vanadžu priekšniece ar citām
viešņām. 1966. g. salidojumā Hamiltonā piedalījās arī globālā

Ilga Breikša

vanadžu priekšniece M. Ķeņģe no Anglijas. Kanadas vanadžu
priekšniece kopā ar citām vanadzēm vienmēr piedalījusies arī
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ASV vanadžu salidojumos, kas ievērojamā mērā veicinājis sadarbību. Kanadas vanadžu rosība izpaudusies ne vien kopu un zezemes mērogā, bet sniegusies arī pāri robežām, cieši sadarbojoties
ar ASV vanadzēm un uzturot rakstveida sazināšanos ar citu zemju
vanadžu priekšniecēm. Tonija Krūka bija DV Mēnešraksta vanadžu nodaļas redaktrise un jaunatnes referente Kanadas DV zemes
valdē, kuŗā balss tiesības ir arī Kanadas vanadžu priekšniecei. T.
Krūkas iniciātīvā un izkārtojumā notikuši 4 DV jauniešu salidojumi un 1967. g. pirmās vanadžu rosmes dienas Toronto, kuŗās
cittautieši iepazinās ar latviešu tautas likteni, kultūru, mākslu un,
protams, arī ar raksturīgiem latviešu ēdieniem, jo bija klāti īpaši
Jāņu, Ziemsvētku, Lieldienu un citu svētku un viesību galdi.
Sākot ar 1968. g., Kanadas vanadzes atceras arī latviešu izcelsmes kaŗavīrus ASV bruņotajos spēkos Vietnamā, rakstot tiem
vēstules un sūtot pārtikas saiņus ar lasāmvielu.
Pievēršoties atsevišķajām Kanadas vanadžu kopām, ar nožēlu
jākonstatē, ka materiāli par darbību daudzās vietās nav vākti,
tādēļ ziņas, jo sevišķi par pirmajiem gadiem, visai trūcīgas. Plašāki materiāli DV organizācijas archīvam nodrošināti tikai kopš
1964. gada, kad Kanadas vanadžu priekšniece M. Jonāne sāka
izgatavot rūpīgus un visai pilnīgus gada pārskatus par vanadžu
darbību visā Kanadā. Visumā atsevišķo kopu darbība neatšķiras no vanadžu darba citās valstīs, palīdzot savām DV nodaļām
izkārtot saimniecību sarīkojumos un rīkojot arī patstāvīgus sarīkojumus, loterijas un bazārus, vācot ziedojumus aprūpes darbam un
citām vajadzībām, apmeklējot slimos, arī piedaloties DV šaušanas
sacensībās un izmantojot katru iespēju, lai ar piedalīšanos, iekārtojot latviešu novietnes un sniedzot programmu dažādos kanadiešu
festivālos, daudzinātu Latvijas vārdu un atgādinātu latviešu tautas likteni, iepazīstinot šo sarīkojumu apmeklētāju tūkstošus ar
mūsu vēsturi, kultūru, mākslu, daiļamatniecību u.c. Toronto un
apkārtnes pilsētu vanadzes vienmēr sekmējušas DV KV rīkoto
gadskārtējo Ziemsvētku tirdziņu, tā mantu loterijai laimestus iesūtot arī attālāko kopu vanadzēm. Toronto vanadzes arī čakli piedalījušās līdzekļu vākšanā Latviešu nama iegādei 1963. gadā, M.
Jonānei vienai pašai savācot 10.000 dol. Daudz vanadžu dzied
koŗos un darbojas citās organizācijās un draudzēs, ir gaidu vadītājas un skolotājas latviešu skolās. Toronto vanadze Inta Purva
bija ilggadēja DV teātŗa Kanadā priekšniece, Anete Bencone un
Anna Briede aktīvas teātŗa darbinieces.
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Monika Jonāne — dzimusi 1925. g. 20. septembrī Daugavpils apriņķa Aglonas pagastā. Frontei tuvojoties, 1944. g. 22. jūlijā devās bēgļu gaitās. 1945.
g. 15. janvārī ar kaŗavīru piederīgo kuģi pārcēlās uz Gotenhāfenu, kur
saistījās darbā Okshoftas lazaretē. Dažas dienas pirms Gotenhāfenas krišanas lazareti evakuēja, M. Jonāne ar smagi ievainotiem kaŗavīriem pārcēlās
uz slimnīcu Dānijā. Slimnīcas personālam darbu izbeidzot, viņa nokļuva
bēgļu nometnē. Dānijā beidza latviešu ģimnaziju, stenografijas kursus, darbojās jauniešu pasākumos, kā arī iestājās DV organizācijā 1948. g. Pārceļoties uz dzīvi Toronto 1951. gadā, kļuva aktīva Toronto vanadze. Bijusi
7 gadus kopas valdē, no tiem 4 gadus kopas priekšniece. Darbojusies Kanadas Daugavas vanadžu valdē un kopš 1964. g. vanadžu priekšniece Kanadā
un DV KV valdes locekle. Sekmējusi ikkatru DV pasākumu Kanadas mērogā: izkārtojusi loterijas, bijusi DV 2. globālo dienu un citu sarīkojumu
rīcības komitejās, vanadžu koŗa Zīle priekšniece. 1955. g. saņēmusi DV KV
atzinības rakstu, 1960. g. DV CV atzinības rakstu un 1963. g. DV organizācijas augstāko apbalvojumu — nozīmi zeltā. Bijusi čakla palīdze Latviešu
nama tapšanā Toronto, darbojas LNAK padomē, kā arī sekmē visas latviskās rosības Tornto un ārpus tās. Kopš ieceļošanas Kanadā strādā „Zurich"
apdrošināšanas biroja grāmatvedības nodaļā.

DV Albertas nodaļā organizētas vanadžu kopas nav, nav arī
priekšnieces, patstāvīgu sarīkojumu un savas kases. Nodaļas 1963.
g. sapulcē Elzu Jansoni apstiprināja par vanadžu pārstāvi valdē
ar balss tiesībām, un viņa šos pienākumus veikusi visu laiku. Nodaļas 8 vanadzes, no kuŗām 4 dzīvo Reddīrā, bet pārējās Kalgarijā, tomēr dara iespējamo, lai ar tautiskiem izstrādājumiem, nacionāliem ēdieniem un priekšnesumiem reprezentētos kanadiešu
sarīkojumos.
DV Bramptonas nodaļā pirmās 3 vanadzes iestājās jau 1954.
gadā, bet vairums 1959. gadā, kad arī nodibināja vanadžu kopu,
kuŗas priekšniece kļuva Aina Martinsone, sekretāre Skaidrīte
Lūse, bet kasiere Elza Kudrašova, rosīgai darbiniecei esot arī
Olgai Verlei. 1966. g. darbība apsika un kopa 16. janvārī likvidējās, bet ar 14 vanadzēm atjaunoja darbību 1969. g. 25. janvārī,
kad par priekšnieci ievēlēja Sofiju Kukņu, viņas palīdzi A. Reinbergu un sekretāri Dzidru Siku.
DV Britu Kolumbijas nodaļā, kuŗa darbojas Vankuverā un apkārtnē, jau dibināšanas sapulcē 1952. g. piedalījās 13 vanadzes,
taču savu kopu neradīja, jo uzskatīja DV par kaŗavīru organizāciju, kuŗas darbā sievietes var tikai palīdzēt, sevišķi saimniecībā.
Taču arī šis darbs prasa vadību, tādēļ tai pašā gadā izraudzīja
vanadžu vadītāju ar 4 palīdzēm, kuŗas katru gadu pārvēl nodaļas
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biedru sapulcē. Tā praktiski vanadžu kopa tomēr darbojas, kaut
oficiāli tādas nav. Vanadžu vadītājas bijušas Mirdza Indāne (7
gadus), Aina Reimane (3), Vija Pelēna (3), Austra Spūle (2),
Emma Fišere (1) un Līvija Goldmane (1), bet 1956. g. kandidāšu
trūkuma dēļ vanadžu vadītāju neievēlēja. Nodaļas grāmatnīcu
vada vanadze Lūcija Kajaka, par rosīgu darbību apbalvotas Marta Plūme, Raisa Jurjaka, Māra Sīle un Emma Kinstlere. Nodaļā
ir 19 vanadžu.
DV Druvas nodaļā, kuŗa darbojas t.s. latviešu lauksaimnieku
apriņķī — Šelburnā un apkārtnē, ir 7 vanadzes. Pirmās vanadžu
pārstāves nodaļas valdē bija Tālija Plūduma un Marija Ozoliņa
1964. gadā, bet 1965. gadā arī Zelma Ždanovska, abām pirmajām
ieņemot amatus arī nodaļas valdē un revīzijas komisijā. Īpato
lauku dzīves apstākļu un izkliedētības dēļ plašāka darbība nav
iespējama, taču 1968. g. 8. decembrī nodibināja vanadžu kopu,
par priekšnieci ievēlot Mariju Beņķīti.
DV Edmontonas nodaļā jau dibināšanas laikā 1954. g. martā
iesaistījās arī vanadzes, kuŗu priekšniece 2 gadus bija Ilga Putniņa,
bet vēlāk tādu vairs neizraudzīja līdz 1962. g., kad par priekšnieci ievēlēja Zentu Stepermani, kuŗa šos pienākumus veic joprojām, bet sakarniece ar kanadiešu organizācijām ir Ingeborga Jēkabsone. Kopas 14 vanadzes patstāvīgus sarīkojumus nerīko, viņām nav arī savas kases.
DV Halifaksas kopā vanadžu nav.
DV Hamiltonas nodaļas vanadžu kopa daudz gadu bija lielākā
Kanadā, tikai pēdējos gados tai gaŗām pasteigusies Toronto, kaut
arī Hamiltonā vanadžu skaits nemitīgi audzis un pašreiz ir 55, no
kuŗām sestā daļa dzīvo ārpus pilsētas. Kopas priekšniecei ir balss
tiesības nodaļas valdē, pie kuŗas 1951. g. janvārī nodibinājās dāmu komiteja. Tās vienīgais uzdevums bija saimniecības darbi sarīkojumos. Komitejas dibināšanas iniciātore un pirmā priekšniece
bija Lonija Kalva ar palīdzi Lūciju Skrodeli, aktīvi darbojoties
arī Dzidrai Martinaitei, Ritai Klāviņai, Elfrīdai Ozerei u.c. 1954.
g. janvārī dāmu komiteja pārdēvējās par vanadžu kopu, priekšniecei esot Verai Immurai, palīdzei D. Eizenarmai un sekretārei
T. Gailītei. Darbība izvērsās plašumā. Vanadzes sāka rīkot bazārus, piedalīties aprūpē, sevišķi Marta Kuncāne, kultūras pasāku682

Hamiltonas Daugavas vanadzes pie bagātīgā 1962. g. 1. aprīļa bazāra mantu klāsta.

mos, jaunatnes iesaistīšanā un Latvijas vārda populārizēšanā. Vanadžu priekšnieces bijušas Tamāra Gailīte (3 gadus) , Lonija Kalva
(2), Elfrīda Ozere(2), Vera Immura (2), Ilga Breikša (11/2)Gaida
Ieviņa (1), Lizete Kalvāne (1/2) un kopš 1964. g. Nora Pulciņa,
kuŗa šo amatu ieņēma arī 1962. gadā. Izcilas volejbolistes ir Edīte
Leja un M. Žulpa, bet par rosīgu darbību apbalvojumus izpelnījušās Erna Adītāja, Antonina Grīnberga, Velta Melbārde, Rita
Odiņa, Beatrise Pabērza, Astrīda Robežgruntniece, Emīlija Sniķere, Elza Šteina, Marija Vērpele, Alma Vilka un Mirdza Zvirgzdgrauda. Hamiltonas vanadzes vienmēr ieņēmušas amatus Kanadas vanadžu valdē un gatavojušas tās biļetenus. Kaut Hamiltonas
vanadzes rīko daudz patstāvīgu sarīkojumu, tām pašu kases nav,
bet visus ienākumus, ap 700—800 dol. gadā, nodod nodaļai.
Kopā darbojas rokdarbu puduris, jau 8 gadus rīkota „jauno talantu parāde", modes skates un gadskārtējas pavasara balles, atbalstītas latviešu skolas un bērnu vasaras nometnes. Atzīmējot
Latvijas dibināšanas 50. gadskārtu, vanadzes nodaļai dāvināja
tautisku galdautu, darinātu pēc A. Robežgruntnieces meta turpat
veselu gadu ilgā darbā, piedaloties gandrīz visām vanadzēm. Liekas, šis ir vienīgais šāda veida galdauts pasaulē. Tas sastāv no
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DV Toronto vanadžu kopa 1970. gadā. 1. rindā no kr.: kas. Vija Bļodāne, pr-ces v. Aina Selga, Zelma
Grekere, DVM vanadžu nod. redaktrise Tonija Krūka, Kanadas Daugavas vanadžu pr-ce Monika Jonāne,
kopas pr-ce Rasma Zamlovska, Astra Boša, Vera Bebre, kopas sekr. Silvija Ozola, Anete Bencone. 2.
rindā: M. Pucīrius, Alma Ārenta, Anastasija Broka, Paulīne Brisule, Margareta Dumpe, Zelma Simanovska, Vera Birgere, Olga Riekstiņa, Elvīra Briede, Vera Leišupe, Māra Cine. 3. rindā: Matilde
Brukšteina, Ernestīne Purmale, Gundega Stārasta, Katrīna Reinberga, Hedviga Anšmita, Rudīte Gulbe,
Daina Āpše, Dagnija Celma, Gaida Āpše, Milda Šteinmillere, Dzidra Gulbe.

50 dažādām prievītēm, katrai simbolizējot vienu Latvijas gadu.
Segas vidū ir Latvijas karoga krāsas ar trīs zelta zvaigznēm un gada
skaitļiem 1918—1968, labajā pusē prievīšu raksti no Vidzemes un
Latgales, bet kreisajā no Kurzemes un Zemgales.
DV Kičeneras-Voterlū (Kitchener-Waterloo) nodaļai dibinoties,
darbību uzsāka arī vanadzes, bet ne kā kopa; viena no aktīvākajām šai laikā bija Irma Kalniņa. Organizētu darbību vanadzes
sāka tikai 1964. g., kad par kopas priekšnieci ievēlēja Dzidru Taubi, valdē Valiju Simsoni, Mudīti Bērziņu un Ņīnu Rudusāni.
Kopš šī laika vanadžu priekšnieces bijušas V. Simsone (3 gadus),
Dz. Taube (2) un L. Dundura (1). Savas kases kopai nav, bet
vanadzes katru gadu rīko tradicionālo ceriņu balli, citādi galveno
vērtību veltījot aprūpes un kultūras darbam, kā arī Latvijas vārda
populārizēšanai. Kopā pašreiz ir 16 vanadžu.
DV Londonas nodaļā vanadzes darbojas jau kopš dibināšanas
dienas 1950. gadā, vispirms kā dāmu komiteja, pēc tam organizēta
vanadžu kopa, kuŗas priekšnieces laika ritējumā bijušas Aurēlija
Liepiņa (1950. — 1954. g.), Zenta Štengele (1954. g.), Ausma
Niedra (1955. g.), Anna Ēbele (1956.—1960. g.), Ilga Bērziņa
(1961. — 1963. un 1965. g.), Anna Ādmine (1964. g.) un Irma
Epnere (1966. — 1969. g.), bet pašreiz kopu atkal vada Ilga
Bērziņa. Kopā ir 38 vanadzes, kuŗas palaikam rīko patstāvīgus
sarīkojumus, piemēram, Mārtiņvakaru un tautiskus uzvedumus
ar jauniešu piedalīšanos, bet darbojas bez pašu kases.
DV Manitobas nodaļas darbības vieta ir galvenokārt Vinipega
un apkārtne. 1952. g. 6. marta biedru sapulcē vanadzes ievēlēja
dāmu komitejas prezidiju, kas par priekšnieci izraudzīja Genovefu
Staudžu. Vēlāk dāmu komiteja pārveidojās par vanadžu kopu.
Sākumā vanadžu skaits bija 8, darbības laikā vispār lielākais 32,
bet pašreiz 26. Kopas priekšnieces bijušas Ludviga Smolinska
(6 gadus), Genovefa Staudža (2 1/2), Emma Minkēvica (2), Aina
Jandava (2), Ausma Ceple, Velta Zariņa, Lilija Kēlere un Alvīne
Apškrūma — visas 1 gadu, bet Marija Spoģe 6 mēnešus. Aktīvākās bijušas priekšnieces ar palīdzēm, kuŗas parasti mainījušās
amatos, bet bez viņām Valija Preimane, Anna Vulfa, Erna Līcēna.
Vilma Andersone, Virdžīnija Lorberga, Lilija Balgale, Lidija Valaine un Valerija Stendere. Pašdarbības vienību nav.
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DV Montrealas nodaļai dibinoties, 1950. g. darbību sāka arī
dāmu komiteja, vēlāk pārdēvējoties par vanadžu kopu. Tās priekšnieces bijušas Tatjāna Gaile (12 g.), Valija Māldere (2), M. Virkava, M. Putniņa, A. Bremze, Zigrīda Frīdemane un pašreiz Aina
Burtona. No kopas 30 vanadzēm ļoti aktīvas vēl ir Ērika Vītiņa,
E. Spure un Spīdola Zariņa. Kopa iestājusies kā atsevišķa vienība
Kvebekas etnisko grupu mākslas apvienībā, rīko patstāvīgi Ziemsvētku tirdziņu, pārzina rotas lietu un keramikas galdus, rīko tējas
vakarus māmuļām un aprūpē slimniekus, piemēram, kopas aprūpes daļas vadītājai I. Grāpēnai 1965. gadā vienai pašai apmeklējot 44 slimos, lielāko daļu slimnīcās.

DV Ošavas vanadžu kopa dibināšanas dienā 1968. g. Sēž no kr.: Ella Berķe,
Antonija Stārasta, Marta Saulgrieze, stāv — Karina Fišere, Marga Pondrata,
Dzidra Gaumere.
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DV Reddīras vanadzes 1969. gadā. No kreisās — Emīlija Delvere, Austra
Dāldere, Elza Jansone un Ārija Kociņa.

DV Niagaras nodaļā, tautiešiem laika tecējumā pārceļoties uz
dzīvi citur, vanadžu skaits sarucis uz 4, tādēļ nozīmīgāka darbība
nav iespējama. Jau nodaļas dibināšanas dienā DV saimei pievienojās Amālija Tīruma un Smaida Kalniņa, pāris mēnešu vēlāk
Alma Celma, kuŗa nepārtraukti bijusi Niagaras vanadžu vadītāja
un dzied Sv. Katrīnu vanadžu ansamblī Senatne. Savā laikā viņa
Niagarā izveidoja un apmācīja tautas deju grupu Mazdancītis.
DV Norandas nodaļā, vadoties ar biedru sarakstu, ir 3 vanadzes, bet visas dzīvo citur, tādēļ nekāda darbība nav iespējama.
Nekādu tuvāku ziņu par viņām nav arī Kanadas vanadžu vadībai.
DV Ošavas nodaļa ir jaunākā Kanadā, dibināta tikai 1968.
gadā, taču tās vanadžu kopa Antonijas Stārastes vadībā attīstījusi
it rosīgu darbību, gūstot līdzekļus ar lietotu drēbju pārdošanas
akcijām, rīkojot Ziemsvētku eglītes vakarus bērniem, piedaloties
kanadiešu festivālos un izkārtojot vietējā raidītājā latviešiem veltītu
raidījumu. Kopā pašreiz ir 14 vanadžu. Piezīmējams, ka DV
Ošavā ir vienīgā latviešu organizācija, tādēļ jūtami rosinājusi
vietējo latviešu sabiedrisko dzīvi. Agrāk latviešu sarīkojumi bija
pieejami vienīgi tuvējā Toronto.
687

DV Otavas nodaļā 4 vanadzes sāka darboties jau dibināšanas
dienā 1965. gadā, bet organizētu kopu izveidoja 1966. g. martā.
Priekšniece bija Rasma Bērziņa, valdē darbojās Erna Dzītara,
Irma Bērziņa, Milda Millere un E. Kauferte. Par rosīgu darbību
apbalvota Irma Krūmiņa. 1970. g. kopas vadību pārņēma Erna
Dzītara. Patstāvīgus sarīkojumus vanadzes nerīko, kaut praktiski
ir nodaļas gadskārtējā bazāra izkārtotājas. Pašreizējais vanadžu
skaits ir 10.
DV Sadberijas (Sudbury) nodaļas vanadžu kopā 1966. g. bija
19 dalībnieces, bet tagad dzīvesvietas maiņas dēļ palikušas 14.
Priekšnieces mainās rotācijas veidā ik gadu, kopš 1964. g. šai
amatā bijušas Ērika Zagorska, Amālija Tīruma, Tamāra Neimane,
Valija Meija, Irēne Pļaviņa un Aina Janitēna. Vanadzes pulcējušās vakarēšanās, piedalījušās ar latviešu novietnēm kanadiešu
sarīkojumos, bijušas skolotājas latviešu skolā un darbojas teātŗa
ansamblī, ar izrādēm viesojoties arī Sūsenmarijas latviešu kolonijā.
DV Sūsenmarijas (Sault Ste. Marie) nodaļā vanadzes sāka darboties jau 1965. gada 7. novembrī, priekšnieces pienākumus uzņemoties V. Līdumai, kuŗa pēc 8 mēnešiem slimības dēļ pienākumus nodeva A. Krūmiņai, kas joprojām vada kopas 4 vanadžu
darbu, galvenokārt izkārtojot saimniecisko pusi nodaļas sarīkojumos un apmeklējot slimos. Sākot ar 1969. g., Ausma un Vera
Krūmiņas māca vietējiem jauniešiem latviešu tautas dejas, izveidojot trīs dažādu vecumu dejotāju grupas.
DV Sv. Katrīnu (St. Catharines) nodaļā 1951. g. 28. janvārī
kopā ar vanagiem svinīgo solījumu deva arī 7 vanadzes, kuŗu
skaits tagad pieaudzis uz 38. Jau 1952. g. 16. jūnijā nodibināja
dāmu komiteju ar priekšnieci Irmu Andersoni, palīdzi Mildu
Vītolu un sekretāri Ainu Saulīti, kuŗa vēlāk pārdēvējās par vanadžu
kopu. Priekšnieces pienākumus 10 gadu veikusi pašreizējā Milda
Vītola, pa gadam šai amatā bija arī Ludmila Albertiņa, Irma
Andersone, Marta Dālberga, Lidija Dumpe, Ārija Freimane, S.
Klāsone un Dz. Sprūdža. Būdama viena no aktīvākajām kopām
Kanadā un visvairāk no visām kopām Kanadā rīkojot patstāvīgus
sarīkojumus, liels ir arī tās pārvaldes aparāts: 1970. gadā —
priekšniece M. Vītola, palīdze I. Andersone, sekretāre M. Zvejniece, kasiere L. Dumpe, mantzine E. Krūmiņa un biedrzine N.
Vītola. Vanadžu aprūpes darbs aizsniedzas līdz Vācijai, Latvijai
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DV Sv. Katrīnu nodaļas vanadžu kopas ,,veco ļaužu" deju grupa.

un pat Vietnamai; viņas rīko rēgulāri Pļaujas svētkus, Ziemsvētku
bazāru un Jaungada sagaidīšanu, pulcējas vakarēšanās, piedalās
tautību festivālos un tradicionālajos kanadiešu vīna svētkos. Kopas
lielākais lepnums tomēr ir tagad mirušās diriģentes Ludmilas Albertiņas ierosmē 1965. g. 15. februārī izveidotais vanadžu ansamblis Senatne, kas dziedājis ne tikvien daudzās latviešu kolonijās,
bet bieži arī kanadiešu sarīkojumos. Ansamblī ir 16 dalībnieču, tā
priekšniece ir Ā. Freimane, sekretāre M. Eizāne. Pirms dažiem
gadiem izveidoja arī 5 meiteņu ansambli Dzimtāli, kas pēdējā
laikā tomēr apklusis. Vanadzes rosīgi piedalās arī teātŗa ansamblī,
to vadot un ar izrādēm viesojoties apkārtnes latviešu konlonijās.
Pēdējos 12 gados vanadžu kopa ieņēmusi ap 12.000 dol., no šīs
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summas 10.000 dol. izdoti aprūpei, kultūras pasākumiem un
jaunatnes vajadzībām. Interesants ir fakts, ka 5 vanadzes, kuŗas
dzīvo ārpus Sv. Katrīnām un nevar piedalīties tiešā darbā, atpērkas
ar naudas ziedojumiem, lai vismaz šādā veidā dotu arī savu daļu.
DV Toronto nodaļas vanadžu kopa ar 72 dalībniecēm kopš
1968. gada ir lielākā Kanadā; strādā ar savu patstāvīgu kasi.
Jau 1950. g. 16. jūlijā— kā pirmā Kanadā — pie nodaļas Tonijas Krūkas iniciātīvā nodibinājās dāmu komiteja, pirmajā sēdē piedaloties 7 dalībniecēm; vēlāk priekšniece bija Marija Smiltniece,
bet 1952. g. dāmu komiteja pārdēvējās par vanadžu kopu ar Mirdzu Gruzīti kā pirmo priekšnieci. Sākumā vanadzes veica tikai
saimnieciskās lietas nodaļas sarīkojumos un piedalījās aprūpes
darbā, vācot un sūtot drēbes un materiālu pabalstu tautiešiem
Vācijā un palīdzot ieceļotājiem Kanadā. Līdzekļus šīm vajadzībām guva ar sarīkojumiem un ziedojumu vākšanās. Pamazām
vanadžu darbība arvien vairāk paplašinājās, un kopš 1960. g.
kopa atbalsta arī latviešu skolas, jaunatnes organizācijas un kursus, bērnu vasaras nometnes. Agrākajos gados vanadzes rīkoja
daudz patstāvīgu sarīkojumu, tagad galvenokārt kopā ar nodaļu,
tomēr izkārtojot spožu modes skati, kas guva visas sabiedrības
nedalītu atzinību, kā arī iestudējot īsus skečus nodaļas sarīkojumiem. Nav piemirstas arī vakarēšanas. Vanadzes čakli apmeklē
slimos un nevairās stāvēt arī goda sardzē pie šķirsta, kad kādu
vanadzi izvada pēdējā gaitā. Darbojoties Kanadas lielākajā latviešu centrā, kuŗā ir arī Kanadas DV valdes miteklis, Toronto
vanadzēm darba nasta ir jo sevišķi liela, piedaloties ne tikai citu
organizāciju darbā un dziedot koŗos, bet arī ,,raujoties vaiga
sviedros" Kanadas DV gadskārtējā Ziemsvētku tirdziņā un pārzinot virtuvi DV namā, to arī izdaiļojot un citādi atbalstot. 1969.
g. Toronto vanadzes izveidoja savu dziesmu ansambli ar 14 dalībniecēm, kuŗa priekšniece ir Vija Birzniece. Vanadžu kopas priekšnieces bijušas Mirdza Gruzīte (2 gadus), Monika Jonāne (7) un
Zelma Grekere (1), bet 8 gadus šos pienākumus veica Rasma
Zamlovska. Visas darbības laikā kopas ienākumi bijuši ap 19.000
dol., no kuŗiem aprūpei izlietoti ap 7.750 dol., skolām un jaunatnei 1100 un kultūras vajadzībām ap 850 dol.
Apskata nobeigumā jākonstatē, ka proporcionālā vērtējumā
vanadžu skaits Kanadā pēdējos gados kāpinājies vairāk nekā va
nagu, it sevišķi DV Toronto nodaļā, kas ar 351 biedru ir lielākā
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Ziemeļamerikā. Ja 1961. g. Kanadā bija 281 vanadze, tad 1969.
g. beigās to skaits bija 386 (no tām 5 biedres-veicinātājas), kuŗas
apvienotas 17 vairāk vai mazāk organizētās kopās. Vanadzes arī
pratušas sekmīgāk savās rindās iesaistīt jaunietes nekā to spējuši
vanagi: gados jauno vanadžu skaits pēdējos gados jūtami vairojies.
Par darbības paplašināšanos liecina arī sarakste: ja Kanadas
vanadžu priekšniece M. Jonāne 1965. g. izsūtīja 182 rakstus, tad
1969. g. to skaits bija 459. Tieši vanadzes ar rīkotajām loterijām
un patstāvīgiem sarīkojumiem ievērojamā mērā sakmējušas līdzekļu sagādi savu nodaļu, zemes valdes un arī visas organizācijas
darbam, tādēļ DV dzīve un darbība bez vanadzēm praktiski vairs
nav iedomājama, dažās vietās viņām jau esot īstenajām darbības
rosinātājām un uzturētājām. To atzīstot un novērtējot, 150 Kanadas vanadzes par pašaizliedzīgu darbu un organizācijas mērķu

Kanadas Daugavas vanadžu valde 1970. g. No kreisās: priekšnieces vietniece
T. Gailīte, priekšniece M. Jonāne, sekretāre N. Pulciņa.

sekmēšanu apbalvotas ar DV KV atzinības rakstu, 30 ar DV CV
atzinības rakstu, bet 10 vanadzes ar organizācijas augstāko apbal691

vojumu — zelta nozīmi: Mirdza Gruzīte (Toronto, 1956. g.),
Monika Jonāne (Toronto, 1963. g.), Tatjāna Gaile (Montrealā,
1965. g.), Uga Breikša (Londonā, 1965. g.), Tamāra Gailīte
(Hamiltonā, 1966. g.), Milda Vītola (Sv. Katrīnās, 1966. g.),
Katrīna Gādīga (Toronto, 1968. g.), Rasma Zamlovska (Toronto,
1969. g.), Nora Pulciņa (Hamiltonā, 1969. g.) un Irma Andersone (Sv. Katrīnās, 1969. g.).
Daugavas vanadžu Kanadā darbības papildinājums par
1970. —1974.
gadam.
Kanadas Daugavas vanadžu valde kopā ar DV jaunatni ik gadu
izkārto sarīkojumu „Romas pagrabiņš", atlikumu izlietojot DV
jaunatnes darbam. DV 2. globālajās dienās Toronto daudz vanadžu darbojās rīcības kom., būdamas daudzu sarīkojumu vadītājas.
Vanadžu valdes izkārtojumā notika visu zemju vanadžu sanāksme.
1973. gadā DV dienu Kanadā rīcības kom. uzdevumu veica
jaunieši ar pr-di B. Šmitu Kalēju.
Notikuši 22 Kanadas vanadžu salidojumi. Šo 4 gadu darbības
pārskati uzrāda atlikumu DV organizācijas darbam $43,000 apmērā. Spītējot gadu nerimtīgajai plūsmai, vanadžu darbs arvien
paplašinās, jo latviešu sieviete, vanadze, arvien vairāk apzinās
savas sirds pienākumu pret savu tautu un dzimteni. Mums darbu
vēl daudz līdz jaunā maiņa nāks, tādēļ, ejot kopīgā darbā, atgādinām sev, ka mūsu dzīve kļūs pilnīga, ja spēsim daļu atdot no
sevis mūsu tautas labā. ,,Zeme deg, tādēļ degsim mēs! Neizdegsim!"
Papildinājumi kopās:
DV Alberta. Kopš 1973. g. nav kopas pārstāves. Nodaļas valdes
priekšsēde ir Elza Jansone. Valdē darbojas vairākas vanadzes.
Bramptona. Sākot ar 1972. gadu, par kopas priekšnieci darbojas
Mirdza Rone.
Britu Kolumbija: 1970. g. vanadzes pr-ces Vijas Pelēnas vadībā
noorganizēja kopu, darbojās ar savu kasi, kā arī iesaistījās vairākos
jaunos pasākumos. Ik gadu rīko „krāsu vakarus", sākot ar pirmo
varavīksnes krāsu, izdod apkārtrakstu Ziņotājs un rīko Ziemas
svētku tirdziņu. Pašreizējā kopas pr-ce ir Māra Sīle, DV grāmatnīcas vadītāja — Zenta Ozola. 1972. g. rietumkrasta dziesmu
svētku laikā Vankuverā izkārtoja „vanadžu draudzības stundu".
Hamiltona. Kopš 1972. g. kopas priekšniece bija Elza Šteina,
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1970. gada Kanadas vanadžu salidojuma dalībnieces.

pēc tam vadību pārņēma Lizete Kalvāne. Kopā aktīvi darbojas
daudzas DV jaunietes. Šīs kopas vanadze B. Šmita-Kalēja vada
DV KV jaunatnes daļu un DV CV jaunatnes nozari. Kopai ir sava
kase. Izkārto daudz oriģinālsarīkojumu.
Montreala. Sākot ar 1971. gadu, par kopas pr-ci darbojās Emīlija Spure. Pašreiz kopu vada Ērika Vītiņa. Ar nod. īpašuma Dzintari iegādi arī vanadžu darba rosme cēlusies. Kopa lielākos ienākumus gūst no Ziemsvētku tirdziņa u. c. sarīkojumiem.
Sv. Katrīnas. Kopa arvien darbības, dedzības un spara pilna.
Ik vasaru notiek lokālais vanadžu salidojums ,,dārza svētki". Šī
sasaukšanās veicina sirsnību, draudzību un idejas jaunās sezonas
darbības posmam.
Toronto — lielākā vanadžu kopa DV organizācijā ar 105 vanadzēm, no kuŗām 20 jaunietes. Kopš 1972. gada par kopas priekšnieci darbojas Ausma Magone. Kopas lepnums ir vanadžu koris
Zīle ar 31 dziedātāju un izcilo mūziķi - diriģentu Arvīdu Purvu.
Papildinājums apbalvojumos
1970. gadā vanadzes Kanadā saņēmušas 10 DV KV un 2 DV
CV atzinības rakstus, 1971. g. — 9 DV KV un 2 DV CV, atzin.
rakstus, 1972. g. — 10 DV KV un 4 DV CV, bet 1973. g. 6
DV KV un 5 DV CV atzinības rakstus. DV augstāko apbalvojumu: nozīmi zeltā saņēma 1971. gadā Ludviga Smolinska (Manitobā), Vera Bebre un Tonija Krūka (Toronto); 1973. gadā —
Ārija Freimane (Sv. Katrīnās) un Aina Selga (Toronto).
DARBS

NODAĻĀS

Kanadā darbojas šādas DV nodaļas un kopas:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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Toronto
Norandas
Hamiltonas
Montrealas
Londonas
Sv. Katrīnu
Albertas
Britu Kolumbijas
Manitobas
Sadberijas

1950.
1950.
1950.
1950.
1950.
1950.
1951.
1952.
1952.
1952.

g.
g.
g.
g.
g.
g.
g.
g.
g.
g.

30.
6.
1.
11.
11.
11.
11.
3.
6.
23.

jūnijā
augustā
oktobrī
novembrī
novembrī
novembrī
novembrī
februārī
februārī
martā

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Niagara Fails
Kičeneras - Voterlū
Halifaksas kopa
Edmontonas
Bramptonas
Druvas
Otavas
Sūsenmarijas
Ošavas

1952. g.
1952. g.
1954. g.
1954. g.
1954. g.
1962. g.
1965. g.
1965. g.
1968. g.

20.
14.
20.
26.
28.
29.
24.
7.
25.

maijā
septembrī
februārī
martā
augustā
novembrī
oktobrī
novembrī
februārī

DV Toronto nodaļa
Kad Ontario provinces galvaspilsēta Toronto sāka izvērsties
par plašāko latviešu apmešanās centru Kanadā, jaunieceļotāju
materiālais stāvoklis nebija spožs, bet visiem bija laba griba palīdzēt mūsu kaŗa invalidiem u. c. cietējiem, kas iedragātas veselības dēļ nevarēja atstāt Vāciju. Tādēļ grupa iniciātoru 1950. g.
30. jūnijā nodibināja DV Toronto nodaļu; ar to bija likti pamati
DV organizācijai Kanadā. Iniciātoru grupa nebija liela, tikai 22
personas. Pagaidu valdē ievēlēja Kārli Purmalu, Ilmāru Jankovski,
Elmāru Krūku, Vitāli Muktu un Pēteri Broku. Nodaļas darba
sekmēšanai kuplā skaitā atsaucās daudzi cēdelgemieši biedri-dibinātāji un palīdzības darbam tautiešu atsaucība bija ļoti liela. Pirmajos gados apģērbu, veļas un dažādi drēbju saiņi ieplūda plašos
apmēros, ziedotās naudas summas bija ievērojamas, un tā divu
gadu laikā trūkumcietējiem uz Vāciju pārsūtīti tuvu pie 2000 dol.
Grūtībās nonākušiem jaunieceļotājiem palīdzība sniegta ar aizdevumiem un arī neatmaksājamiem pabalstiem. Vairākos gadījumos nodaļas valde palīdzējusi invalidiem iekļūt Kanadā.
Sākuma gados līdzekļu vākšana veikta visvairāk ar ziedojumu
sarakstiem, vēlākos gados arī ar DV Kanadas Ziemas svētku kartītēm, kuŗu samaksa ar novēlētu ziedojumu deva labus rezultātus. Pateicoties tautiešu atsaucībai, nodaļa līdz 1972. g. beigām
savākusi palīdzībai trūkumcietējiem Vācijā, aiz dzelzs aizkara un
vietējai aprūpei $67.854, aprūpei nodoti $67,593 un vanadžu
kopa nodevusi $8,819 no saviem sarūpētiem līdzekļiem.
Pretkomūnistiskā cīņas darbā nodaļa saskaņojās ar DV KV,
kuŗa savukārt sadarbojas ar LNAK. DV Toronto nodaļa, būdama
polītiski ievērojamā centrā Kanadā, vienmēr piedalījusies pretkomūnistiskās demonstrācijās, izplatījusi literātūru, kā arī vākusi
līdzekļus, gūstot lielākos panākumus 14. jūnija akcijās. Katru
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gadu nodaļas pārstāvji piedalījušies piemiņas aktos, kā 18. novembŗa, kuŗus rīko LNAK kopīgi ar visām organizācijām, 14.
jūnijā Baltijas valstu sēru dienu rīko Baltijas Federācija Kanadā.
Nodaļas valde rīkojusi plkv. O. Kalpaka, Zviedrijas izdoto latviešu leģionāru un Kurzemes kapitulācijas piemiņas aktus. 18.
novembŗa un 14. jūnija piemiņas aktos aizvien piedalījušies Kanadas valdības un preses pārstāvji.
1950. g. 4. novembrī notika pirmā nodaļas biedru sapulce valdes ievēlēšanai un turpmākās darbības apspriešanai. Šai sapulcē
izraudzīja komisiju, kuŗai uzdeva gādāt līdzekļus un pētīt iespējas
latviešu nama iegādei.
Nodaļas valde līdz gada beigām pildīja arī DV Kanadas valdes
pārstāvību. Līdz tam laikam jau bija nodibinātas sešas nodaļas,
kad tā 16. un 17. decembrī rīkoja pirmo delegātu sapulci, kuŗā
Toronto nodaļas pārstāvji reprezentēja 136 biedrus.
Nodaļas panākumu sekmēšanā atzinībā pieminama arī vanadžu
kopa, kas uzsāka darbību 1950. g. 16. jūlijā Tonijas Krūkas
vadībā. Visām nodaļas valdēm nav trūcis vanadžu atbalsta visos
sarīkojumos, aprūpes līdzekļu vākšanā un pretkomūnistiskā cīņā.
Viņu lielais skaits un aktīvitāte ir izvēlējusies ievērojamu autonomiju nodaļas darbībā, pašas ievēl kopas valdi un pēc saviem
ieskatiem darbības sākuma gados izlietoja pašu sarūpētos līdzekļus
regulāriem pabalstiem trūkumā piemeklētām ģimenēm Vācijā.
Kad nokārtojās DV organizācijā centrālizētā aprūpe vanadžu kopas ārpus sava darbības rajona vairs tiešu aprūpi neizdara. Vietējā
aprūpē viņas apmeklē tautiešus slimnīcās, izvieto trūcīgos bērnus
vasaras nometnēs, un ikviena palīdzības lūdzēja vajadzībām vanadzes darījušas iespējamo. Vanadžu kopa izkārtoja dāvanu sainīšu nosūtīšanu latviešu kaŗavīriem ASV armijā, kas cīnījās Vietnamas raŗalaukā. Šo kaŗavīru ierosmē un lūgumā savākti apavi
un apģērbi un nosūtīti kaŗā cietušo bāriņu aprūpei. Svētīgs ir vanadžu darbs rūpēties par dzīves likstu piemeklētajiem.
Nodaļas darbības sākumā nodibinājās drāmatiskais ansamblis,
kas ar DV organizācijas Kanadā izvēršanos kļuva par vispārēju
DV teātri Kanadā. Nodaļas valde visu laiku atbalsta DV teātŗa
kopu ar brīvām telpām mēģinājumiem un dekorāciju novietošanai.
Minētā sadarbība veicina teātŗa pastāvību un gara veldzi apmeklētājiem. Teātris daudzkārt kuplinājis nodaļas sarīkojumus.
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Nodaļas valdes sēdēs vairākkārt pārrunāts par jauniešu iesaistīšanu sportam. 1953. g. februārī valde uzdeva U. Maksiņam
noorganizēt sporta sekciju. 7. maija sporta interesentu apspriedē
nolēma dibināt pie DV Toronto nodaļas DV sporta klubu. Pagaidu valdē ievēlēja U. Maksiņu par priekšsēdi, R. Kadiķi un A.
Milleri par pr-ža vietniekiem un valdē A. Grīnbergu un R. Šilderi.
Aktīvi līdzdibinātāji sporta klubam bija Elmārs Krūka, nodaļas biedrs Krišs Briedis un Mirdza Kadiķe. 1953. g. 19. maijā notika pagaidu valdes sēde. Tā kā klubs savu darbību sāka ar basketbola sekciju, nolēma rīkot oficiālu atklāšanu ar basketbola
turnīru 1953. g. 6. jūnijā, aicinot piedalīties TLSK, Hamiltonas
Spartu un Toronto igauņu vienību. Turnīrā uzvarēja jaunā DV
basketbola vienība un savā glabāšanā saņēma DV KV dāvāto
māksl. A. Kopmaņa darināto ozola vairogu, ko vienībai pasniedza
toreizējais DV KV priekšs. Pēteris Balodis. Jaunā kluba nākošais
mērķis bija noorganizēt futbola sekciju. Par sekcijas vad. izraudzīja
A. Grīnbergu, un pirmās futbola sacīkstes notika 1953. g. 25.
jūlijā ar Toronto lietuviešu vienību.
Jaunajā DV sporta klubā 1953. g. 15. jūlijā bija iestājušies 36
biedri, to vidū arī pašreizējais LNAK valdes priekšs. Tālivaldis
Kronbergs. 1953. g. nodibināja arī volejbola sekciju ar vadītāju
V. Knostenbergu. 1953. g. 2. decembrī sporta kluba valde nolēma
rīkot pirmo Jaunā gada sagaidīšanu kopīgi ar DV Toronto nodaļu.
Sporta klubs bija pirmais, kas sagatavoja ceļu Ņujorkas teātŗa viesizrādei Kanadā. Pirmā izrāde notika 1954. g. 27. novembrī Toronto Ītona auditorijā. Tās tīrais atlikums bija nodrošinājums sporta kluba turpmākai darbībai. No pirmās dibināšanas dienas vēl
aktīvi klubā darbojas Mirdza Kadiķe, Krišs Briedis, Andrejs
Richters un Rūdis Kadiķis, kas visi ir arī DV nodaļas biedri. Sporta klubam vēl šodien ir basketbola un futbola sekcija, kas ar
labiem panākumiem piedalās latviešu un kanadiešu meistarībās.
Jaunatnes iesaistīšanā DV organizācijā Sporta klubam daudz
nopelnu. Sākuma gados kluba darbībai bija materiālas grūtības,
sportistu apdrošināšana, tērpi, maksa par treniņu telpām un laukumiem, sacīkšu tiesnešiem, dalības maksas sporta līgām un latviešu vispārējai sporta vadībai Kanadā prasīja daudz līdzekļu.
Tikai ar 1959. g., kad sportisti ar darba spēku iesaistījās nodaļas
sarīkojumos un nodaļas valde tos atbalstīja, financiālās grūtības
pārvarētas. Basketbola sekcija no dibināšanas dienas paturējusi
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Toronto meistara titulu, kā arī izcīnījusi vairākas uzvaras ASV.
Sporta aktivitātes paplašinājās ar šaušanas, makšķernieku, novusa
un šacha sekciju nodibināšanos. Visā pastāvēšanas laikā šo sporta
aktivitāšu atbalstam nodaļa devusi $4,700.
Kā jau minēts, pirmā nodaļas sapulcē valdei tika uzdots gādāt
par latviešu nama iegādi. Šāda uzdevuma veikšanai nodaļas valdei
kopīgi ar Toronto Latviešu Biedrības valdi bija vairākas apspriedes, bet abu partneŗu uzskati nesaskanēja. Neparedzēdama
atrisinājumu, TLB nopirka atsevišķu namu. Nodaļas valdei īsajā
darbības laikā nebija uzkrāti līdzekļi un ziedojumu vākšana šim
nolūkam nedeva atrisinājumu. Grūtā uzdevuma veikšanai talkā
nāca māc. Arnolds Lūsis (tagad archibīskaps), sagādādams sinodes bezprocentu aizdevumu nodaļas nama pirkšanas iemaksai
$2,000, un 1951. g. 15. novembrī nodaļa nopirka savu namu —
123 Huron ielā, Toronto, par $23,000. Nams ir kalpojis daudziem kultūras pasākumiem, tur darbojušies laikraksta Latvija
Amerikā birojs, DV grāmatnīca, DV Kanadas valde, nodaļas valde, tās sekcijas un bibliotēka, kuŗā grāmatas lasīšanai varēja saņemt ne tikvien DV biedri, bet visi latvieši. Pie pastāvīgiem nama
izmantotājiem pieskaitāmi DV teātris, skautu un gaidu vienības,
Toronto latviešu mednieku un makšķernieku klubs un kādu laiku
arī sestdienas skola un koris.
Nodaļas biedru skaita pieauguma un sabiedriskās dzīves paplašināšanas dēļ nams nespēja vairs apmierināt visas vajadzības, tādēļ cilāta doma par piemērotāka nama meklēšanu. Līdzīgs atzinums bija arī TLB, kuŗa savu namu pārdeva un tā liktenis abus
partnerus saveda kopā 1961. g., kad plašākā apjomā pārrunāta
latviešu nama nepieciešamība, kas arī reālizējās 1964. g., Latviešu nama iegādē pidalījās visas latviešu organizācijas Toronto,
arī DV Toronto nodaļa, iesaistoties akciju pārdošanā un pati nopirka 20 akciju par $2,000. Iegādātais latviešu nams tomēr nevarēja visas organizācijas uzņemt savā paspārnē, tādēļ nodaļas valde izšķīrās par sava nama pārdošanu un jauna iegādi. Piemērotu
namu atrada 125 Broadview avenijā, Toronto, un 1967. g. 30.
augustā parakstīja pirkšanas līgumu par $58,000. Namā ir trīs
stāvi, un pēc plašākas iekštelpu pārbūves to varēja sākt izmantot
1968. g. sākumā. Pirmā šai namā ievietojās DV Kanadas valdes
spiestuve un laikraksta Latvija Amerikā redakcija, aizņemot
pagraba stāvu.
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DV Toronto nod. 1964. g. maija ballē ievēlētā Skaistuma karaliene Dace
Priedīte, galma dāmas — pa labi Anda Lorberga, pa kreisi Rudīte Gulbe
un sarīkojumu d. vad. O. Kļavenieks.

Ar jaunā nama atklāšanu nodaļas sabiedriskā dzīve paplašinājās
kultūras, sporta un saimnieciskā novadā. Bibliotēkai iekārtotas
telpas, un tās grāmatu daudzums ir pašlaik 3450, no tām 2800
latviešu valodā.
DV Toronto vanadžu kopas skaitam pieaugot, radās doma dibināt interešu puduŗus, lai vanadzes varētu aktīvāk darboties savu
interešu un dotumu apjomā. Pirmo no tiem 1970. g. 19. janvārī
izveidoja dziedāšanas ansambli 13 dalībnieču sastāvā ar mūzikālo
vadītāju Viju Birznieci. Pirmā debija notika 20. martā nodaļas
sarīkojumā. Vēlākos mēnešos par mūzikālo vadītāju līdztekus
V. Birzniecei darbojās Osv. Liepa. Ansambļa dalībnieces ievēlēja
priekšnieci Austmu Magoni un valdē — Anastasiju Broku un
Veru Leišupi. 1971. g. janvārī ansamblim izdevās par mūzikālo
vadītāju saistīt diriģenti Austru Plampi-Andersoni. Viņas vadībā
dziedātāju skaits ātri kāpinājās, un tā paša gada pavasarī ansamblī
bija 27 dziedātājas. Par palīdzi darbojās Dr. Svetlana Treilona.
Mēģinājumi, izņemot divus vasaras mēnešus, notiek reizi nedēļā.
Ansamblis rosīgi gatavojās savam pirmajam patstāvīgajam koncertam un pieņēma nosaukumu DV Toronto nodaļas vanadžu koris
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DV Toronto vanadžu koris Zīle. No kreisās 1. rindā: Rūta Rēvalde, Sibilla Gunn, Sarma Zubāne, Ausma Magone, dir. Austra Plampe, Mirjāma Bērziņa, Monika Jonāne, Vera Bernāne, Ingrīda Bērziņa, Inga Jākobsone. 2. rindā: Anastasija Broka, Ausma Plūdone, Irēne Ernstsone, Dzidra Egle, Tonija Krūka, Ilze Ābele, Ženija Vītola, Dzidra Kraukle, Guna Stārasta. 3. rindā: Herta Jurševska, Elvīra Miķelsone, Anastasija Butāne, Lilita Ķelle, Vija Joma, Vanda Hejkinga, Svetlāna Treilona, Vera Leišupe un
Rasma Zamlovska.

Verners Cinis ar plakātu pie Toronto pilsētas nama, kur baltieši demonstrēja
pret Austrālijas ministru prezidentu Vitlamu sakarā ar Baltijas valstu okupācijas atzīšanu 1974. gada oktobrī. Uzņēmumā Austrālijas ķengurs Brežņeva pavadā. Ķenguram „počā" Kārļa Marksa „Kapitāls".

„Zīle" (krustmāte Vija Joma), kas ir simboliski sasaistīts ar dziesmu
un dziedāšanu: zīle — putns, rota, ozolzīle — spēka un vienotības
simbols. Pirmais patstāvīgais koncerts notika 1972. g. 19. februārī Toronto, atzīmējot komp. Valdemāra Ooliņa 75. šūpļa
svētkus, ar komp. Imanta Saksa ievadvārdiem. Rudenī koris ievēlēja valdi: A. Magoni (līdzšinējā pr-ce), Hertu Jurševsku, Ausmu
Plūdoni un Ženiju Vītolu. Sāka rosīgi gatavoties otram patstāvīgam koncertam, kas notika 1973. g. 7. aprīlī Toronto. Abi minētie koncerti bija ļoti kupli apmeklēti un guva kritiķu labas atsauksmes. Sākot ar 1973. g. 15. maiju, valdes vietā par koŗa
priekšnieci izraudzīja Moniku Jonāni.
Ārpus abiem koncertiem koris dziedājis 18. nov. svinībās Toronto, Bafalo, Londonā, Sadberijā. Koncertēja daudzu DV dibināšanas atceŗu svētkos, kā arī daudz citos sarīkojumos Toronto
u. c. latviešu centros Kanadā un ASV. Koris piedalījās DV 2. globālajās dienās, DV dienās Toronto 1973. gadā, koŗa pr-cei M.
Jonānei organizējot vanadžu kopkoŗa koncertu, L. Gleškes mūzikālā uzvedumā „Jāņu nakts", organizēja Ž. Vītola. Koŗa atseviš701

ķas dziedātājas piedalījās 5. rietumkrasta dziesmu svētkos Vankuverā, DV dienās Milvokos 1972. gadā un 5. vispārējos dziesmu
svētkos Klīvlendā, ASV.
Latviešu sievietei dziesmu spēks ir pārvarējis daudz grūtu dienu
un arī šobrīd dod spēku un vienotību kopīgā darbā dziesmu druvā.
Dir. A. Plampe un koristes, izņemot tikai dažas, pieder DV organizācijai. Sešas no tām darbojās vanadžu kopas valdē ar priekšnieci Ausmu Magoni.
1971. g. aprīlī pie nodaļas nodibinājās tautisko deju kopa
Daugaviņa Edvīna Kalviņa vadībā. Pāris gadu darbībā tā attīstījusies un dejojusi daudzos sarīkojumos kā Toronto, tā arī citos
latviešu centros Kanadā un ASV, piedalījusies etnisko grupu sarīkojumos un guvusi nedalītu sabiedrības atsaucību. Daugaviņā 28
dejotāji.
1952. gadā nodaļas biedru skaits bija 321, bet darbībā šai laikā
radās dažādas grūtības, kuŗas izraisīja domstarpības amatpersonu
starpā. Nodibinājās DV Jauntoronto nodaļa, kuŗu kā dubultnodaļu delegātu sapulce neatzina, un tā likvidējās. Izraisīto domstarpību dēļ no Toronto nodaļas izstājās pārdesmit biedru un pārgāja
uz DV Londonas nodaļu (Ontario). Pēc neveiksmīgās darbības
1954. g. ievēlēja jaunu valdi, kas enerģiski stājās pie darba. Šai
brīdī no nodaļas 337 biedriem 175 nebija kārtojuši saistības ar
nodaļu kopš iestāšanās dienas. Tos izskaitot, biedru skaits stipri
samazinājās. Pagāja vairāki gadi, kamēr nodaļa atguva cieņu DV
vārdam un respektu sabiedrībā. Biedru skaits nostabilizējās nedaudz virs 200 un arī valdes nav mainījušās ārpus paredzētā laika.
Pēc jaunā nama iegādes biedru skaits sāka strauji kāpināties un
1972. g. 31. decembrī sasniedza 424. No tiem 331 vanags, 90
vanadzes, 2 biedri veicinātāji un viens goda biedrs. Pastāvēšanas
laikā nodaļa saņēmusi biedru naudas un bēŗu fonda iemaksas
$38,690. No šīs summas izmaksāts—DV Kanadas valdei $10,235,
mirušo piederīgiem bēŗu fonda pabalsta izmaksās $16,947.
Sākuma gados nodaļai sarīkojumi bija iespaidīgs ienākumu
avots, bet pēdējos gados to nozīme saimnieciski stipri samazinājusies sakarā ar lielo organizāciju skaitu Toronto, katrai cenšoties
pēc saviem sarīkojumiem. Sacensība nav radījusi nesaskaņas, jo
katra organizācija līdzekļus izlieto sabiedriskiem mērķiem pēc
saviem ieskatiem. Savā darbības laikā, līdz 1972. g. beigām,
nodaļa izkārtojusi 246 sarīkojumus: 50 aktus un priekšlasījumus,
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51 biedru vakaru, 28 koncertus, 10 teātŗa izrādes, 107 dažādas
balles un 12 ekskursijas-izbraukumus. Kultūras sarīkojumi-koncerti vairākos gadījumos prasījuši piemaksas, kādas vienmēr arī
atļautas, lai dotu iespēju topošiem māksliniekiem uzstāties. Nodaļai koncertu rīkošanu uzticējuši mākslinieki Herta Lūse, Viktors
Stots, Hugo Štrauss, Paula Brīvkalne, Voldemārs Salna, Boriss
Piekalnītis, Viktors Kviesis, Elza Zīverte, Norma Auziņa, Astra
Kalniņa, Dunkeļu pāris, Teodors Brilts, Pēteris Geistauts, Jānis
Niedra, Magda un Dzintars Veides u.c. Kad no Venecuēlas Toronto ieradās jaunais pianists Arturs Ozoliņš, nodaļa palīdzēja ar
$500 viņa klavieŗu iegādē. 22 gadu darbības laikā kopējie nodaļas un vanadžu kopas sarīkojumu ieņēmumi ir $74,533, izdevumi — $38,927 un tīrais atlikums — $35,606.
Jaunatnes atbalstam sākuma gados nodaļa varēja izlietot vienīgi
sarīkojumu ieņēmumu līdzekļus, vēlāk arī paredzētas summas
gadskārtējos budžetos. Katru gadu doti līdzekļi latviešu skolai,
gaidām un skautiem, atbalstīta latviešu ģimnazija Minsterē —
Vācijā, piešķirti pabalsti jauniešiem Divreizdivi nometnēm un semināriem Mičigenas universitātē, ASV. Līdzšinējais nodaļas devums jaunatnei ir $7,459, no tiem — $2,128 ir vanadžu sarūpēti. Bez tam, nodaļa nodevusi DV Kanadas valdes stipendiju
un kultūras fondam $852 un vanadžu kopa kultūras mērķiem izdevusi $1,400.
Jau ar pirmā nama iegādi nodaļai sākās saimniecisks pasākums
ar telpu izrentēšanu, bet pēc jaunā nama iegādes tajā iekārtots
klubs, sākumā ar alus un vīna tirgošanās atļauju, kopš 1969. g.
visādiem dzērieniem un ēdieniem. Klubs dibināts ar nosaukumu
„Jautrais ods" un bija domāts tikai nodaļas biedru un viņu viesu
vajadzībām. Pasākums neveicās, jo apmeklētāju-tautiešu nebija
pietiekami daudz, nesedza pat apkalpotāju minimālās algas. Nodaļas valde bija spiesta pārkārtot kluba noteikumus un atļaut to
apmeklēt arī kanadiešiem. Klubs gan ir zaudējis „Jautrā oda"
gaisotni, bet kļuvis ienesīgs saimniecisks pasākums. Tajā iekārtots
spēļu galds (shuffleboard) un elektriskais šautriņu aparāts, — tie
papildina kluba ienākumus.
Saimniecisko pasākumu rezultāts ir — nodaļas nams, mēreni
vērtējot, $82,000 vērtībā, ir izmaksāts un 1972. g. nobeigumā
nodaļas un vanadžu kopas līdzekļi bija $4,751. Kopējais nodaļas,
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vanadžu kopas un nama apgrozījums aizvadītajos gados bija
$530,770.
Divdesmit divos gados nodaļas vadībā par valdes priekšsēžiem
darbojušies K. Purmals, J. Groskops, E. Krūka, E. Smiltnieks, I.
Jankovskis, B. Rubess, K. Tannis, J. Fogels, P. Ratnieks, R. Puriņš un I. Zamlovskis. Vanadžu kopas valdi vadījušas T. Krūka,
E. Smiltniece, M. Gruzīte, M. Jonāne, Z. Grekere un R. Zamlovska. Pirmajos darbības gados nodaļas un vanadžu kopas amatpersonu sastāvā notika biežākas maiņas, pēdējā desmitgadē amatpersonas darbojās vairākus gadus.
Ar DV KV atzinības rakstiem apbalvotie DV Toronto nod. biedri
E. Vītiņa
D. Traščenko
S. Ozola
K. Deklavs
J. Dzenis
A.
Jekums
M. Gruzīte
R. Zamlovska
A. Briedis
A. Ancāns
A. Broka
Ed. Bodnieks
Ed. Skujevskis
G. Āpše
V. Leišupe
K. Draule
A. Krastiņš
U. Maksiņš
P. Broks
K. Gulbis
DV Toronto sporta k.
A. Čivželis
V. Jostiņš
DV teātŗa kopa
A. Putniņš
Edm. Ozols
R. Miglāns
E. Krūka
J. Šmits
V. Lāma
P. Ratnieks
A. Āpše
R. Purvs
A. Ints
V. Turķis
I. Spēlīte
I. Purva
I. Grīnbergs
V. Skudra
A. Memenis
V. Ivans
K. Pakrastiņš
K. Bencons
A.
Šterns
Sk. Pūpēde
N. Brasliņš
A. Bencone
L. Lībiete
V. Bebre
M. Ādama
E. Ābele
T. Krūka
Dz. Pūpēdis
A. Kvēps
R. Puriņš
A. Beizaks
H. Miķelsons
J. Treijs
H.
Jākobsons
Latvija Amerikā
A. Krūmiņš
darbinieki:
J. Jansons
R. Britāls
O. Slocenieks
Viktors Irbe
J.
Ezergailis
Arturs Vestfāls
A. Selga
K. Gādīgā
E. Helds
Fanija Beķere
O. Zvirgzdgrauds
Nodaļas labvēļi —
A. Brūniņa
A. Kalviņš
E. Plūme
nebiedri:
Dr. R.
Šērs
M. Cinis
Arnolds Jankovskis
Dz. Gulbe
Aina Hovele
V. Grava
V. Sulims
J. Kreilis
Valda Zvanītāja
P. Rudzītis
E. Viškers
Ņina Plūme
A. Reinberga
K. Zenaitis
Herta Britāle
DV Kanadas ceļojošo balva Toronto nodaļai piešķirta 3 reizes.
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DV Norandas nodaļa
Noranda atrodas Kvebekas provincē un visa tās plašākā apkārtne pazīstama kā raktuvju apgabals, jo iedzīvotāju galvenā
nodarbošanās un ienākumu avots ir darbs tieši raktuvēs, vai arī
saistīts ar tām. Viena no lielākām raktuvēm, Noranda Mines Ltd.,
ir tieši pilsētā. Pēdējos 25 gados Norandas apkārtnē vairākas
raktuves savu darbu izbeigušas, protams, dažas atkal to sākušas. Visumā raktuvju skaits samazinājies.
Latvieši pēc Otrā pasaules kaŗa te sākuši ieceļot 1946. g. Ar
ļoti maz izņēmumiem visi darbu sākuši kādā raktuvē. Bet pēc
līgumā paredzētā gada nostrādāšanas daudzi darbu atstāja un
pārcēlās uz dienvidiem, uz lielākām pilsētām, kur bija dažādas
iespējas, labāki dzīves apstākļi un vairāk latviešu. Tur arī sievietēm bija iespējams atrast kādu nodarbošanos, kamēr Norandā,
izņemot vāji atalgoto un smago mājkalpotājas darbu, citu iespēju
gandrīz nebija. Kā vēlāk redzēsim, šie darba apstākļi stipri ietekmēja arī DV nodaļas darbību.
1950. g. 6. augustā Norandā sapulcējās 28 tautieši, galvenokārt bij. leģionāri, lai dibinātu DV Norandas nodaļu. Ievēlēja
pagaidu valdi ar uzdevumu sazināties ar DV Kanadas valdi Toronto un panākt nodaļas reģistrāciju tās likumīgai darbībai. Nepieciešamo izdevumu segšanai noteica biedru maksu $0,50 mēnesī, kas nav grozīta līdz šai dienai.
1950. g. 17. septembrī pulcējās pirmā kārtējā biedru sapulce.
Pagaidu valde ziņoja, ka nodaļā iestājušies 33 biedri un sakarā
ar DV KV rakstu nodaļa ir tiesīga sākt darbību. Ievēlēja valdi un
revīzijas komisiju: valdes priekšsēdis bija F. Konrads, bet revīzijas komisijas priekšsēdis R. Grāvītis. Nodaļas dibināšanā un
darbības sākšanā lieli nopelni O. Kļaveniekam, kuŗš šai lietai
nodevās ar lielu sirsnību. Žēl, ka viņš tā paša gada rudenī pārcēlās uz dzīvi Montrealā, un tā nodaļa zaudēja vienu no saviem
aktīvākiem valdes locekļiem.
1951. g. pavasarī, darba līgumiem izbeidzoties, uz dažādām
Ontario pilsētām pārcēlās lielāka tautiešu daļa, to vidū arī DV
nod. valdes priekšs. F. Konrads un citi valdes locekļi. Pieaicinot
kandidātus, valde gan darbību turpināja, bet stipri sašaurinātā
veidā, un pacēlās doma par nodaļas likvidēšanu. Tieši tai laikā
Norandā ieradās jauna strādnieku grupa — tautieši no Beļģijas
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ogļraktuvēm. To vidū vairāki bijušie kaŗavīri, no kuŗiem kādi
septiņi tūdaļ iestājās DV nodaļā. Tas deva jaunu ierosmi.
1951. g. 30. decembrī valdes vadību pārņēma R. Grāvītis, ar
plašu pieredzi sabiedriskā un saimnieciskā laukā. Viņam kopā ar
valdes locekļiem izdevās nodaļas darbību ne tikvien paplašināt,
bet to arī nostiprināt un iegūt sabiedrības uzticību un atbalstu.
Nodibinājās sakari ar tautiešu kopām tuvākās pilsētiņās, kā Virdžīnijtaunā, Kērklandleikā un Diparketā (Duparquet). Sevišķi ciešas un draudzīgas attieksmes izveidojās ar netālās Virdžīnijtaunas
latviešiem, no kuŗiem nodaļa ieguva vairākus jaunus biedrus.
Lai izveidotu ciešāku kopdarbību un viņi būtu pārstāvēti arī
nodaļas vadībā, turpmāk arvien kā valdē tā revīzijas komisijā dažus pārstāvjus ievēlēja no Virdžinijtaunas. Arī sarīkojumi rīkoti
pārmaiņus gan vienā, gan otrā vietā, kur nu kuŗo reizi bija izdevīgāk dabūt telpas. Arī valdes sēdes notika abās pilsētās. Šīs labās
attieksmes un ciešā sadarbība turpinās arī tagad, kaut tautiešu
skaits abās pilsētās stipri samazinājies un nodaļas darbība ļoti
ierobežota.
Lai tautiešus apgādātu ar latviešu literātūru un nodaļai sagādātu vairāk līdzekļu, 1952. g. janvārī pēc valdes priekšs. R. Grāvīša ierosinājuma vienprātīgi nolēma pārņemt no J. Lūša viņa
privāto grāmatnīcu, par ko iepriekš bija panākta J. Lūša piekrišana. Grāmatnīcas izveidošanai savu roku sākumā pielikuši K.
Krūmiņš un G. Reboks, bet 1953. g. to pārņēma R. Grāvītis, atsakoties no valdes priekšsēža pienākumiem. Netaupot laiku un
pūles, viņš grāmatnīcu izveidoja par ievērojamāko nodaļas kultūras un saimniecisko pasākumu, kas nodaļai sagādāja krietni daudz
līdzekļu. R. Grāvītis negaidīja, kamēr grāmatu pircēji nāks pie
viņa, bet kā kolportieris ar grāmatām apstaigāja tautiešus viņu
dzīvokļos. Apgrozījumi ik gadu kāpinājās, un lai ar grāmatām
labāk apgādātu arī Virdžinijtaunas latviešus, tur atvēra grāmatnīcas nozari, kuŗā savu darbīgo roku pielikuši J. Buņķis, A.
Valtiņš un A. Stāraste. Ļoti laba sadarbība izveidojās arī ar grāmantu apgādiem. Maksājot par grāmatām tūdaļ pēc saņemšanas,
grāmatnīca ieguva augstāku atlaidi — 30 %. Kārtojot saistības ar
apgādiem, grāmatnīcas vadītājam, sevišķi sākuma periodā, bieži
vien bija jāiegulda savi līdzekļi, bet panākumi neizpalika. Pēc
R. Grāvīša ierosinājuma, valde nolēma no grāmatnīcas tīrā atlikuma piešķirt grāmatu pircējiem prēmijas 20% apmērā no nopirkto
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grāmatu vērtības. Pēmijas gan neizsniedza naudā, bet grāmatās.
Šādā veidā ceļu pie lasītāja atrada vairāki vērtīgi izdevumi, kā
kopoti raksti un t.s. greznie izdevumi. Grāmatnīcai no 30% atlaides palika tikai 10%. Lai šo atlikumu palielinātu, ik gadu rīkotas
grāmatu izlozes. Tām atkal grāmatnīca deva grāmatas par tādu
pašu vērtību kā pārdotas lozes, bet grāmatnīcai palika visa atlaide
— 30%. Atzīmējot grāmatnīcas piecu gadu darbību, pēc R.
Grāvīša priekšlikuma, valde un revīzijas kom. $1,000 no grāmatnīcas līdzekļiem sadalīja dažādiem kultūras un jaunatnes audzināšanas pasākumiem ne tikvien Norandā, bet arī Toronto un
pat Zviedrijā.
1957. g. septembrī darba apstākļu dēļ R. Grāvītis grāmatnīcas
vadību nodeva A. Reisam, kas to turpināja ar tādu pašu pašaizliedzību un pēc tiem pašiem principiem kā iepriekš. Bet tautiešu
skaits aizceļošanas dēļ samazinājās, un tas atstāja iespaidu uz
grāmatnīcas darbību. Apgrozījumam samazinoties, 1963. g. martā
slēdza grāmatnīcas nozari Virdžinijtaunā. Ar katru gadu samazinājās pārdevumi arī Norandā. Vecākā paaudze arvien labāk
iemācījās angļu valodu un pievērsās angļu presei un literātūrai.
Jauno paaudzi diezgan grūti ieinteresēt latviešu grāmatu lasīšanā,
un tie arī pēc skolas beigšanas Norandu atstāja. Tā pienāca 1969.
gads, kad šis labi izveidotais pasākums bija jāslēdz, jo pārdevumi vairs neattaisnoja ieguldītos līdzekļus par spīti grāmatnīcas
vadītāja A. Reisa pūlēm. Grāmatnīcas apgrozījumi 18 darbības
gados: pārdotas grāmatas par $30,666; bruto peļņa $8,976.80;
tīrais atlikums $8,023.24. No tīrā atlikuma grāmatas prēmijās
izsniegtas par apm. $3,000.
Kaut minētie skaitļi nav nekādi lielie, taču, ievērojot nelielo
tautiešu skaitu, tie jāatzīst par labu sasniegumu. Izcilu vērību pelna
tīrais atlikums, kāds rezultāts bija iespējams tikai tādēļ, ka neviens grāmatnīcas vadītājs neņēma atalgojumu, kaut biedru sapulcēs tādu vairākkārt piedāvāja. Kā vienīgā atzinība pieņemta
Ziemas svētkos kāda grāmata. Tā arī izskaidrojami nelielie izdevumi — 17 gados tikai $953.56, kas galvenokārt sastāv no pasta
un dažiem sīkiem biroja izdevumiem.
Nodaļa līdzekļu iegūšanai rīkoja dažādus sarīkojumus, mantu
loterijas un aprūpei vāca ziedojumus. Vērojot tautiešu pastāvīgo
aizceļošanu, valde jau savlaicīgi izdevumos ievēroja vislielāko
taupību, lai uzkrātu līdzekļus "nebaltām dienām". Kā tagad iz707

DV Norandas nodaļas grāmatnīca 1955. g.: no kreisās grāmatnīcas pārzinis
R. Grāvītis un revīzijas kom. loc. A. Reiss.

rādās, šī saimnieciskā polītika bijusi pareiza. Tautiešu skaits Norandā un Virdžinijtaunā ir tā samazinājies, ka sarīkojumi vai
loterijas nav vairs iespējami. Arī nodaļas biedru skaits ir noslīdējis uz 16, no tiem 3 vanadzes, pie tam 6 biedri ir jau pensionāri
un 8 nedzīvo vairs nodaļas darbības rajonā. Viņi nodaļā skaitās
tikai tādēļ, lai nepamestu savus draugus „kaujas laukā", un nodaļa
nebūtu jāslēdz, jo tad tur paliktu nedaudzi tautieši bez jebkādas sabiedriskas pārstāvības. Agrāk Norandā pastāvēja arī draudze, ar
kopu Virdžinijtaunā. Tās savu darbību jau sen izbeigušas. Mūsu
uzskats ir, ka nodaļa jāpatur, kamēr vien vēl ir kādi tautieši.
Sevišķi vēl tādēļ, ka raktuvju darbs ir tāds, kuŗā negadījumi var
notikt katru dienu, un ģimenēm palīdzība ir vajadzīga tūdaļ.
Uzkrātos līdzekļus valde ieguldījusi drošos vērtspapīros, kas
tagad nodaļai dod regulārus ienākumus apm. $500 gadā. Tā
nodaļas darbība vismaz financiāli ir nodrošināta, jo valde arī ta708

gad stingri ievēro principu — izdevumus sabalansēt ar regulāriem ieņēmumiem, neskaŗot ieguldīto pamatkapitālu. Nodaļas
mantas stāvoklis 1972. g. 31. decembrī: skaidrā naudā kasē
plūs noguldījumi vietējā bankā $1,653.60; ilgtermiņa noguldījumi $6,000; dalības nauda citās iestādēs $300.00; kopā $7,953.60.
Vācot ziedojumus aprūpei, kamēr vēl tas bija iespējams, valde
nekad nav aprobežojusies ar biedriem vien, bet līdzekļi vākti no
visiem tautiešiem. Tāds pats princips ievērots arī līdzekļu piešķiršanā. Tie piešķirti visiem, kam palīdzība bijusi vajadzīga,
nevērojot, vai tas ir nodaļas biedrs, vai ne. Līdz 1972. g. 31. decembrim aprūpei savākti: ziedojumi no tautiešiem $7,492, nodaļas līdzekļi aprūpei $2,227, grāmatnīcas līdzekļi $1,000, kopā
$10,719. Aprūpei izlietoti līdzekļi: vispārējai aprūpei $7,268,
vietējai aprūpei $2,451, audzināšanai un kult. mērķiem $1,000,
kopā $10,719. Vietējai aprūpei līdzekļi izlietoti darbā cietušo
tautiešu ģimeņu atbalstam, bērnu svētku sarīkojumiem un Ziemas
svētku eglītēm bērniem.
Nodaļas valdē par priekšsēžiem pārmaiņus ilgāku laiku darbojušies Roberts Grāvītis un Artūrs Šņore, un tās darbībā lieli nopelni, arī ilggadējiem valdes locekļiem Jānim Buņķim, Augustam
Reisam, Osvaldam Urdziņam un Antonijai Stārastei. Par revīzijas
komisijas priekšsēdi ilgus gadus nokalpoja Indriķis Baumanis.
Ar DV KV atzinības rakstiem apbalvoti Jānis Buņķis, Artūrs
Šņore un Augusts Reiss.
DV Hamiltonas nodaļa
Ontario provinces dienvidu daļā, tikai 35 jūdzes no ASV robežas un pasaulē slavenā Niagaras ūdenskrituma, Ontario ezera
krastā ir Hamiltonas pilsēta ar 337.000 iedzīvotājiem. Šai pilsētā
ir Kanadas lielākās tērauda fabrikas..
Hamiltonas DV nodaļa dibināta 1950. g. 1. oktobrī. Pagaidu
valdē darbojās priekšsēdis V. Grāvelis ar valdes locekļiem A.
Liepu, E. Remkinu, A. Zibeni un A. Geski. (A. Geske miris
1970. g.)
Par valdes priekšsēdi 1951. g. ievēlēja Pēteri Immuru, kuŗam
lieli nopelni nodaļas izveidošanā un darbības attīstīšanā. Nodaļas
priekšsēži vēl bijuši E. Robežgruntnieks, J. Kleķeris, A. Voitkus,
J. Gailītis, O. Gebauers, A. Zibens, V. Tuklers, O. Zvirgzdgrauds, O. Ieviņš, J. E. Breikšs, E. Pulciņš un A. Kalupnieks.
Patlaban nodaļu vada E. Remkins. Nodaļas valdes locekļu amatus
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ieņēmuši K. Daudzietis, O. Ieviņš, R. Bulte, E. Robežgruntnieks,
O. Gebauers, P. Mazpolis (miris 1962. gadā), A. Voitkus, J. Gailītis, P. Pabērzs, A. Jansons, V. Martinaitis, O. Zvirgzdgrauds, E.
Krasts, T. Ansons, J. Dubinskis, J. E. Breikšs, E. Mākulis, E.
Pulciņš, A. Grīnbergs, A. Zibens, V. Tuklers, V. Skulme, K.
Bērziņš, E. Dāvidsons, E. Darkēvics, J. Kalniņš, H. Kalniņš, A.
Adītājs, A. Amoliņš, E. Remkins A. Smiltnieks, V. Dāboliņš, I.
Krūziņš, E. Reinis, M. Ozols un K. Salnieks. Vairums valdes locekļu darbojušies divus un vairākus gadus. Vanadžu kopu tagad
vada E. Šteina. Vanadzes aktīvi piedalījušās un sekmējušas visus
nodaļas sarīkojumus, sevišķi saimniecisko pusi, kā arī pašas rīkojušas modes skates un bazārus ar jautru programmu, ar vietējā
teātŗa spēkiem un viesiem no Sv. Katrīnām un Toronto DV nodaļas. Vanadžu kopas priekšniece L. Kalva darinājusi nodaļas
karogu. 1963. g. vanadzes kopā ar HLB dāmu komiteju dāvināja
Hamiltonas latviešu jaunatnes pulciņam nacionālo karogu.
Ar DV KV atzinības rakstiem apbalvoti P. Immurs, E. Jurševskis, Z. Kalva, J. Kleķeris, V. Grāvelis, V. Immura, E. Robežgruntnieks, P. Pabērzs, T. Gailīte, A. Voitkus, J. Gailītis, I. Leja, O.
Ieviņš, E. Krasts O. Gebauers, M. Vērpele, J. E. Breikšs, J.
Dubinskis, I. Breikša, E. Šteina, E. Sniķere, M. Zvirgzdgrauda,
G. Ieviņa, E. Pulciņš, N. Pulciņa, A. Robežgruntniece, V. Tuklers, E. Dāvidsons, B. Pabērzs, N. Grīnberga, E. Ozere-Zandere,
V. Melbārde, A. Amoliņš, A. Adītājs, E. Remkins, E. Adītāja,
R. Odiņa, Z. Pola, R. Āboliņš, R. Tuklere, E. Reinis, V. Dāboliņš, I. Krūziņš, V. Rudzītis, E. Darkēvics, A. Vilka, Ed. Pavasars, R. Kreišmanis, I. Sakss, B. Šmita-Kalēja, I. Dāboliņa un
N. Ozoliņš. Bez tam ar šo pašu DV KV atzinības rakstu apbalvota
nodaļas sporta kopas Sparta volejbola sekcija. Nodaļas biedri darbojušies DV Kanadas valdē: V. Grāvelis 2 gadus, P. Immurs — 2,
A. Zibens — 3, J. Gailītis — 9, J. E. Breikšs — 6, I. Breikša,
O. Ieviņš, E. Pulciņš, B. Šmita-Kalēja un R. Bulte.
Nodaļas pirmajos pastāvēšanas gados nodibinājās teātris, sieviešu koris komponista J. Cīruļa vadībā un sporta sekcija, kas
vēlāk ieguva Hamiltonas DV sporta kopas Spartas nosaukumu,
kā arī kultūras kopa M. Štrauses vadībā, kas uzņēmās arī nodaļas
pirmā biļetena technisko vadību.
Teātŗa kopa režisoru E. Jurševska un Lidijas Lapsas režijā sagatavojusi un izrādījusi Trīnes grēkus, Trakie, Bīstamais ve710

cums, Svētki Skangalē, Drupas, Līnis murdā, Robinsons Krūziņš, Ķīnas vāze un Dāmu valsis. Teātŗa kopa sniegusi izrādes ne
tikvien Hamiltonā, bet arī Toronto, Londonā, Sv. Katrīnās, Kičenerā un Niagarā. Visu teātŗa kopas darbošanās laiku šīs kopas
administrātors bija Ēriks Mauriņš. Pēc Ē. Mauriņa aiziešanas
teātŗa darbība 1959. g. apsika un bijušie teātŗa kopas aktieŗi
tagad iespēju robežās turpina savas gaitas Toronto latviešu
teātŗos.
Hamiltonas DV nodaļas sporta kopa Sparta dibināta 1951. g.
Kopa darbību sāka ar sieviešu volejbola, vīriešu volejbola un vīriešu basketbola sekcijām, bet vīriešu basketbola sekcija darbojās
tikai 6 gadus. Aktīvo sportistu skaits svārstījās starp 15—45.
Sporta kopas priekšnieki bijuši T. Ansons, R. Bulte, J. Treimanis, V. Martinaitis, J. E. Breikšs, J. Moruss un Ivars Leja. Sarīkota Hamiltonas kausa izcīņa baltiešu komandām volejbolā un

DV Hamiltonas nodaļas valde 1956. gadā. No kreisās: P. Pabērzs, māc.
A. Voitkus (priekšsēdis), E. Krasts un J. Gailītis.
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basketbolā no 1953. — 1959. gadam, vairākas Gntario un Kanadas latviešu meistarsacensības, basketbola zibeņturnīri, Čikāgas kausa izcīņa (divas reizes), internas galda tenisa un vieglatlētikas sacensības.
Basketbolā Sparta 1952. g. kļuva Ontario latviešu meistars,
II v. Kanadas latv. meistarībā, 1953. un 1954. g. uzvarēja Hamiltonas kausa turnīrā, Hamiltonas pilsētas līgu, kā arī ieguva II v.
Hamiltonas rūpniecības līgā.
Sieviešu volejbolā — uzvarēja Hamiltonas kausa turnīrā, Kanadas latviešu meistars 3 reizes. Uzvarēja vairākas reizes gadskārtējā draudzības dienu turnīrā Niagarā. Piedaloties kanadiešu
sacensībās, augstākais sasniegums bija 2. v. valsts mērogā 1960.
g. Kanadas meistarsacīkstēs Otavā. Sieviešu vienība piedalījās vairākos Kanadas un ASV turnīros; vairākas Spartas volejbolistes
bijušas iedalītas Kanadas latviešu izlases vienībā.
Vīriešu volejbolā — Sparta bija Kanadas latviešu meistars 11
reizes; uzvarēja gadskārtējo draudzības dienu turnīrā Niagarā, sākot ar 1959. g.; Čikāgas kausa turnīrā 2 reizes, Sirakūzas un Ročestras latviešu turnīros, devuši pamatsastāvu Kanadas latviešu izlases
vienībai un uzvarēja Kanadas un ASV sacensībās līdz 1969.
gadam. 1955. g. vīriešu volejbolisti iestājās vietējā YMCA un
startēja kanadiešu un amerikāņu sacensībās kā YMCAs vienība
ar šādiem rezultātiem: uzvarēja Ontario B līgā 1955. gadā un
pārcelti uz senioru līgu; no 1956.—1970. gadam vīriešu vienība
bija Kanadas meistars 8 reizes, bet palika 2. v. 4 reizes. Iegūtas
vairākas 1. un 2. v. kanadiešu un amerikāņu rīkotos turnīros. Vislabākais bijis 1969.-70. gads, kad iegūtas 16 pirmās un 10 otrās
vietas. (Jāpiezīmē, ka YMCAs vienībā katru gadu spēlēja arī 1—3
cittautieši) Vīriešu volejbolisti bija iedalīti arī Kanadas valsts
vienībā un piedalījās Panamerikas sacensībās: 1959. g. 2 dalībnieki, 1963. g. — 6, 1967. g. 2 dalībnieki.
Galda tenisā izcēlās Modris Žulps, kuŗš bija ilggadējs Kanadas
latviešu meistars; baltiešu meistars; Kanadas valsts meistars 1967.
gadā; iedalīts valsts vienībā un pārstāvējis Kanadu pasaules meistarsacīkstēs 4 reizes, pēdējo reizi Japānā; uzvarētājs vairākos kanadiešu turnīros. Laimons Eichvalds bija Kanadas latviešu meistars;
baltiešu meistars; uzvarējis vairākos kanadiešu turnīros; vīriešu
galda tenisa vienība 6 reizes uzvarēja Toronto un apkārtnes līgu.
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Jaunatnes galda tenisa sacensībās vairākas 1. un 2. v. ieguva
Aldis Žulps un Sandra Leja.
Sporta organizācijās darbojās: Latviešu sporta padomē brīvajā
pasaulē — Aina Ansona un Raimonds Bulte, Latv. sporta apvienībā Kanadā — H. Auzers, T. Ansons un R. Bulte.
Ar DV olimpiskām sporta medaļām apbalvoti R. Bulte, M.
Žulps, I. Leja, T. Ansons, Edīte Leja, Dagmāra Žulpa, Helena
Richtere, J. Vilmanis un L. Eichvalds. Lielās sporta nozīmes saņēmuši M. Žulps, J. Vilmanis, I. Leja un L. Eichvalds.
Sākot ar 1971. g. rudeni, sporta kopai ir volejbola un basketbola treniņi Hamiltonas latviešu skolas skolēniem un pārējiem
latviešu jauniešiem. Treniņus vada Edīte Leja, T. Ansons un R.
Bulte. Rīkotas vairākas draudzības sacensības ar Toronto latviešu
un vietējo igauņu un lietuviešu jaunatnes vienībām.
Zēnu un meiteņu volejbola vienības piedalījās jaunatnes un
sporta svētkos Sidrabenē, kur zēni ieguva 1. v., meitenes 2. v.
Kanadas latviešu jaunatnes volejbola meistarībā 1972. g. zēni ieguva 1. v., meitenes 3. v. Zēnu basketbola vienība piedalās latv.
jaunatnes Kanadas meistarībā.
Ne mazāk aktīvi nodaļas biedri bijuši šaušanas sportā ar mazkalibra šauteni. Hamiltonas latviešu mednieku un makšķernieku
klubs nodevis DV rīcībā bez atlīdzības savu šautuvi kluba īpašumā Lielupe, Grand River upes krastā. Tur arī notikušas pēdējo
gadu Kanadas DV meistarsacīkstes. Sekmes nav izpalikušas. Kanadas DV meistarnosaukumu izcīnījuši ar mazkalibra šauteni
Nikolajs Ozoliņš jun., L. Ozoliņš, Z. Upīte, J. Rudzroga. Hamiltonas nodaļas vienība vairākus gadus izcīnījusi Kanadas meistarnosaukumu, kā arī uzvarējuši globālās šaušanas sacensībās korespodences veidā.
Hamiltonas jaunatnes pulciņš Rota atjaunoja darbību 1960. g.
DV nodaļas idejiskā un materiālā paspārnē. Aktīva bija un vēl
ir tautas deju grupa, ko visus šos gadus vada L. Morusa. 1963.
gada dziesmu svētkos Klīvlendā deju kopa izcīnīja 2. vietu. Par
pašaizliedzību jaunatnes audzināšanā 1971. g. L. Morusa apbalvota ar DV olimpisko medaļu zeltā. Tautas deju kopa tagad darbojas kā atsevišķa vienība — Hamiltonas latviešu tautas deju kopa
Vija.
Hamiltonas nodaļas informācijas nozari 8 g. vadījis J. Gailītis.
Nodaļas pastāvēšanas laikā izdoti 85 biļeteni, kuŗu izdošanā strā713

dājuši A. Voitkus, T. Gailīte, I. Breikšs, N. Pulciņa u.c. Biļetena
metiens 500 eks. To saņem visi Hamiltonas latvieši bez atlīdzības.
Vairāk nekā puse nodaļas biedru abonē laikrakstu Latvija Amerikā,
abonē arī DV KV noteikto DVM normu. Nodaļa no saviem
līdzekļiem abonē 5 eks. LA vecām latviešu māmuļām un trūkumcietējiem.
Tiešajam aprūpes darbam nodaļas pastāvēšanas laikā, līdz 1972.
g. ieskaitot, ar divām gadskārtējām ziedojumu vākšanas akcijām
savākti $20.842. Visa šī summa izlietota tautiešiem trūkumā un
kaŗa invalidiem Vācijā, Latvijā un Sibirijā. Vietējam aprūpes darbam līdzekļi ņemti no sarīkojumu atlikumiem. Nodaļa atbalsta
ar naudu skautus, gaidas un latviešu skolu. Gaidām nodaļa dāvināja karogu. Atbalstīts jaunatnes apgāds Ceļinieks ar 30 pajām.
Hamiltonas nodaļa aizdevusi naudu DV dienu rīcības kom. Toronto, dziesmu svētku rīcības kom., kā arī Toronto DV jaunā
nama iegādei. Hamiltonas nod. rīcībā ir $5.000, no šīs summas
$2.000 domāts nama fondam. Hamiltonas DV pašiem sava nama
nav, bet mazākus sarīkojumus rīko HLB namā, vai Hamiltonas
latviešu draudzes baznīcas pagrabā. Lielāki sarīkojumi notiek
īrētās telpās.
Nodaļa kopā ar HLB rīko 18. novembŗa un 14. jūnija sarīkojumus, prezidējot katra savu gadu. 18. nov. sarīkojuma rīkošanā
tagad piedalās arī HLJP Rota. Sākuma gados rīkoti arī Jāņi Bridžmaņa lauksaimniecībā, bet kopš Sidrabenē ik gadu rīko Jāņus
ar uzvedumiem, vanagi to vairs nedara.
Pēdējos gados 14. jūnija sarīkojumu Hamiltonā kārto Baltiešu
federācija. 1960. g. V. Tuklera vadībā rīkota iespaidīga motorkāde
Hamiltonas ielās, ar vairāk nekā 100 auto mašīnām; tajā piedalījās arī parlamenta locekļi. Pēdējos gados šis sarīkojums notiek
igauņu bērnu vasaras nometnē, Kičeneras tuvumā.
Pirmajos pastāvēšanas gados sarīkojumus vīkša ik mēnesi, bet
pietrūkstot sabiedrības atsaucībai, tie tika samazināti. Patlaban
galvenie sarīkojumi ir 18. novembŗa, nodaļas gadasvētki, karnevāls Pigbridžā, vanadžu bazāri un teātŗa izrādes. Nodaļas rīkotos
koncertos piedalījušies Paula Brīvkalne, vijolnieks J. Kalējs ar
pianisti Maizīti, P. Geistauts, māsas Gūtbergas, pianiste V. Leinvebere, L. Sepe-Eše, E. Žebranska, K. Brante un Latviešu trio,
A. Vaivode, Kalvis, Dainas koris u.c.
Ievērojamākie sarīkojumi Hamiltonas DV izkārtojumā bija
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dziesmu svētku atskaņas 1961. g. Centenary United baznīcā,
nodaļas gadasvētki 1965. g. ar bij. ministra A. Bērziņa piedalīšanos; 1967. g. Kanadas DV delegātu sapulce un 1968. g. Kanadas DV dienas Šeratona viesnīcā.
Pretkomūnistiskā darbā nodaļa kanadiešiem izplatījusi „The
Greatest Tiranny", „Communism — a disease", pastkartes pret
komūnismu, apgādāti ar informāciju par komūnistiem radioraidītāji un TV. Aktīvi piedalījāmies ikvienā pretkomūnistu demonstrācijā Hamiltonā, Toronto, Otavā un pat Ņujorkā.
Nodaļas biedru skaits ir 150, tā ir otra lielākā nodaļa Kanadā
biedru skaita ziņā. Nodaļa izdevusi latviešu auto pazīšanās zīmes,
izgatavotas lipekļa veidā. Uz tām ir DV nozīme ietverta Latvijas
karoga krāsās. Kanadā gandrīz katra vanaga auto grezno šī zīme.
Laikrakstam Latvija Amerikā nodaļa devusi $950.
Vispār nodaļa veikusi savu darbu organizācijas vadlīnijās un
statūtos noteiktās robežās — aprūpei, latviešu valodas un kultūras pastāvēšanai un cīņai par Latvijas brīvības atgūšanu.
DV Montrealas nodaļa
Kvebekas provincē ir Kanadas lielākā pilsēta Montreala, kuŗā
apmetās prāvs latviešu skaits, arī viena daļa bijušo kaŗavīru.
Iniciātoru grupa ar O. Kļavenieku, R. Veckalniņu,E. Mazuti, K.
Tirzīti, A. Tīcmani, K. Deksni, A. Zeltiņu, O. Vīndedzi, R. Vītiņu
un J. Zariņu 1950. g. 11. novembrī nodibināja DV Montrealas
nodaļu. Par priekšsēdi ievēlēja K. Tirzīti, valdē R. Veckalniņu,
O. Kļavenieku, K. Deksni un R. Vītiņu. 1950. gadā pie nodaļas
nodibinājās arī dāmu komiteja ar V. Zariņu, E. Veckalniņu, E.
Vītiņu, R. Virkavu un J. Vītolu kā komitejas kodolu. Pēc dažiem gadiem tā izveidojās par vanadžu kopu.
Montrealas nodaļa biedru skaita ziņā ir ceturtā pēc lieluma
ar 70 vanagiem un 31 vanadzi. Kopš dibināšanas tā sagādājusi
aprūpei $14.394, no tā 90% izlietoti palīdzībai Eiropā un aiz
dzelzs aizkara, kā arī pastāvīgiem pabalstiem latviešu ģimnazijai
Vācijā. Vietējā aprūpē sniegta palīdzība atsevišķām personām slimības un nāves gadījumos. Atbalstīts latviešu jaunatnes darbs,
skauti un gaidas, latviešu skola Montrealā kā arī tautisko deju
grupa Ačkups.
Kultūras laukā nodaļa strādā gan patstāvīgi, gan kopā ar citām
latviešu organizācijām Montrealā. Katru gadu notiek pulkv. O.
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DV Montrealas nodaļas vadība 5 gadu atceres sarīkojuma pārrunās. No
kreisās — J. Ļavs, J. Leitēns, J. Saliņš, O. Kļavenieks, J. Skrastiņš, K.
Tirzītis, J. Gributs, A. Vjakse un O. Kradiņš.

Kalpaka piemiņas vakars ar Latviešu leģiona dienu. Ik gadu nodaļa piedalās 18. novembŗa un 14. jūnija aktu rīkošanā. Bijuši
turpat 100 sarīkojumi — koncerti, teātŗa izrādes, DV dienas,
biedru vakari ar referātiem, Ziemsvētku tirdziņš u.c.
Sākuma gados nodaļa kopīgi ar Latviešu biedrību nodibināja
Montrealas latviešu grāmatnīcu, bet 1960. g. nodaļa to nodeva
pilnīgi Montrealas Latviešu Biedrībai. Jaunatnes vajadzībām nodaļa abonēja žurnālu Mēs un atbalsta dažādus sportus. Nodaļai
tieši padota šaušanas sekcija. Pastāv informācijas nozare, kas
iespēju robežās vāc un publicē materiālus par mūsu tautas likteni
dzimtenē un trimdā. Nodaļa izdod 3 līdz 4 reizes gadā biļetenu,
ko rediģē J. Saliņš, bet 10 gadu darbības atcerei izdeva brošūru
„DV Montrealas nod. 10 gadi".
Montrealā darbojās arī Latvijas konsuls V. Tomsons, kas nodaļai palīdzēja ārējās informācijas laukā, izsūtot un izdalot brošūras par Latvijas okupāciju un latviešu tautas pakāpenisku iznīcināšanu visiem Kanadas federālā parlamenta un Kvebekas provinces parlamenta un valdības locekļiem. Lai gan V. Tomsons joprojām skaitās Latvijas konsuls Kanadā, viņš iecelts par Latvijas
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DV Montrealas nodaļas lauku īpašums Dzintari atklāšanas dienā 1973. gada
15. septembrī.

sūtniecības Vašingtonā padomnieku un pagaidām dzīvo Vašingtonā, Kanadā ierodoties tikai kārtot steidzamas dienesta darīšanas.
Nodaļas pastāvēšanas laikā priekšsēži bijuši K. Tirzītis, J. Zariņš, J. Ļavs, O. Kļavenieks, H. Vecziediņš, J. Norvels un J.
Gributs (jau vairāk nekā 10 gadu). Nod. valdē darbojušies O.
Kļavenieks, R. Veckalniņš, E. Mazutis, K. Tirzītis, A. Tīcmanis,
K. Deksnis, A. Zeltiņš, O. Vīndedzis, R. Vītiņš, J. Zariņš, V.
Frīde, P. Agrums, A. Sproģis, O. Strazdiņš, J. Ļavs, O. Zilkalns,
V. Dzirne, V. Ozoliņš, O. Krādziņš, L. Jansons, A. Skrinde, J.
Birze, J. Čugurs O. Asmens, V. Vecziediņa, J. Belinskis, J. Pētersons, V. Šteinmillers, S. Asaris, J. Grunde, A. Skujiņš, J. Niedre, M. Ikvilds, A. Burtona, A. Plūme, F. Lucs, H. Vjaksa, H.
Stigners P. Gerge, I. Grāpēna, E. Vītiņa, E. Lāsums, J. Leitēns,
R. Zeltiņa, V. Baltiņa, J. Zilkalns, R. Zilkalne, R. Brāzma un
E. Reveliņš.
Vanadžu kopu bez vanadžu pārskatā pieminētām vēl vadījušas V. Zariņa, A. Udrovska un E. Spure.
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Montrealas nodaļa Kanadā ir otrā, kuŗai pieder savs nekustams
īpašums Ezerkalnos, apm. 50 jūdzes ziemeļos no Montrealas. Šis
ir vasarnīcu rajons, kur latviešiem kādas 10 vasarnīcas, ieskaitot
Latvijas konsulu V. Tomsonu. Montrealas nod. apm. 1 akru zemes gabalu dāvināja Valdemārs Janitēns ar noteikumu, ka Montrealas DV tur sev ceļ māju. Montrealas nod. vanagi gan talku,
gan citādā veidā uzcēluši Ezerkalnos māju, ko 1973. g. 15. septembrī atklāja un iesvētīja. Nekustamā īpašuma vērtība $12.000.
Ar DV KV atzinības rakstiem apbalvoti: K. Tirzītis, R. Varkavs,
R. Vītiņš, M. Putniņa, O. Kļavenieks, J. Ļavs, K. Deksnis, J.
Gributs, A. Zeltiņš, V. Vecziediņa, S. Zariņa, T. Gaile, J. Čugurs, E. Spura, I. Grāpēna, J. Grunde, A. Zariņš, J. Norvels, P.
Gerge, J. Belinskis, J. Saliņš, O. Strazdiņš, V. Janitēns, V. Ozoliņš, J. Leitens, O. Trence, J. Skrastiņš, V. Trence, E. Vītiņa, A.
Niedre-Paabo, V. Grīns, S. Asaris, V. Šteinmillers, A. Ērglis, E.
Kirstuka, P. Agrums, M. Ikvilds, A. Plūme, R. Veckalniņš, A.
Skujiņš, V. Frīde, A. Bremze, P. Lerchs, E. Mazkrists, E. Rudzītis, M. Brauns, M. Vikmane, J. Dindzāns, E. Gailis, V. Tomsons, deju kopa Ačkups, J. Lukstiņš. V. Māldere, L. Zeltiņa, E.
Reveliņš, A. Burtona, A. Mālderis, vīru koris Junda.
DV Londonas nodaļa
Londona ir Ontario provinces dienvidos ar aptuveni 230.000
iedzīvotājiem, kuŗu skaitā ir ap 450 latviešu, bērnus ieskaitot.
Londona pazīstama ar savu lielo un labo universitāti, kuŗā ap
15.000 studentu, to starpā arī labs skaits latviešu. Arī daži universitātes mācības spēki ir latvieši.
Kad sākās izceļošana no Vācijas, tad arī Londonā un tās apkārtnē saradās pulciņš latviešu. To starpā bija daudz bij. kaŗavīru, kā: strēlnieki, Latvijas atbrīvošanas cīņu un 2. pasaules kaŗa
dalībnieki. Daudzi no šiem vīriem un jaunekļiem jau bija Daugavas Vanagu organizācijā Vācijas nometnēs. Kopējās gaitās ejot,
radās doma dibināt DV nodaļu arī Londonā. Ne tikvien, lai paši
varētu tikties un atcerēties kaŗa gaitas, bet lai palīdzētu saviem
kaŗa biedriem - invalidiem kā arī pārējiem latviešu tautas grūtdieņiem. Pienāca ziņa, ka Toronto nodibināta DV nodaļa. Tās
priekšnieks K. Purmals ieteica tādu dibināt arī Londonā. A. Liepiņa ierosmē sapulcējās 18 iniciātori: A. Liepiņš, A. Strautnieks,
A. Banga, O. Lesiņš, A. Cauka, A. Dreimanis, J. Kalniņš, jr., T.
Kaminskis, V. Albertiņš, A. Beitāns, J. Tampa, J. Kalniņš sen.,
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V. Miķelsons, V. Lukšēvics, P. Dreimanis, A. Ūdris, A. Liepiņa
un K. Šķetris. Tā 1950. g. 11. novembrī Londonas pilsētas bibliotēkas telpās tika likti pamati DV Londonas nodaļai. Pagaidu
valdē ievēlēja A. Liepiņu, V. Lukšēvicu, A. Ūdri, V. Albertiņu un
A. Bangu, revīzijas komisijā A. Dreimani, V. Miķelsonu un A.
Cauku.
Darbības atklāšanas svinības notika 1951. g. 20. janvārī un
radīja dzīvu interesi latviešu sabiedrībā. Daudzi tautieši iestājās
organizācijā un 1972. g. beigās nodaļā bija 13 jaunvanagi/dzes,
34 vanadzes un 79 vanagi.
Ar nodaļas dibināšanas brīdi sākās arī palīdzības darbs, un
šī nozare invalidu un citu grūtdieņu atbalstam izdevusi $25.969,56.
Kultūras laukā atbalstītas skolas, jaunatnes organizācijas, kultūras sarīkojumi. Šī nozare izdevusi $6,592.51. Nacionāli-polītiskā
darbības laukā izdoti $3,326.41.
Pie nodaļas darbojas mednieku-makšķernieku sekcija, drāmatiskā kopa, šaušanas sekcija, un nodaļa ir krusttēvs latviešu skautu un gaidu vienībām Londonā.
Nodaļa daudz darījusi sarīkojumu izkārtošanā un guvusi dzīvu
atbalstu no tautiešiem, kā rāda sarīkojumu atlikumu summa, kas
pa šiem gadiem sasniegusi $10,597.23. Londonas tautieši bijuši
atsaucīgi palīdzības darbam un šim nolūkam ziedojuši $22,366.27.
Arī biedru nauda ir savlaicīgi iemaksāta un nodaļai devusi
$15,493.37. Nodaļa materiāli atbalstījusi laikrakstu Latvija Amerikā un Latviešu namu Toronto, iegādājoties vairākas pajas par
$100 gabalā.
No dibināšanas laika līdz 1972. g. beigām nodaļas kases apgrozījums bijis $109,675.95. Tai laikā notikušas 255 valdes sēdes
un biedru sapulces un rīkoti 326 dažādi sarīkojumi.
Nodaļas dzīvi vada valde, un tās priekšsēža amatā bijuši: A.
Liepiņš — 8 gadus; A. Beitāns — 1; R. Alksnis — 1; P. Vasariņš — 1; T. Bērziņš — 2; R. Bērziņš — 2; T. Zandersons —
5 un kopš 1969. g. G. Brikmanis. Valdes un revīzijas komisijas
locekļu pienākumus īsāku vai ilgāku laiku pildījuši: A. Ādmine,
R. Alksnis, K. Atars, E. Aukmanis, A. Banga, A. Beitāns, R.
Bērziņš, T. Bērziņš, E. Bite, G. Brikmanis, A. Cauka, A. Dambenieks, V. Daugulis, A. Dreimanis, O. Ebelis, R. Epneris, R. Finks,
J. Glinavs J. Kalniņš, sr., V. Kalniņš, J. Laugalis, H. Laviņš, A.
Liepiņš, T. Liniņš, V. Lukšēvics, V. Miķelsons, R. Neilands, J.
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DV Londonas vanadžu kopa 1970. gadā. Sēž no kr.: Galina Rudzīte, Dzidra
Stirāja, Ilga Bērziņa, Vēra Alksne, Erna Lestiņa; 2. r.: Antonija Šarmane,
Anna Gladkikha, Ērika Glinava, Ausma Tampa, Mirdza Dambeniece, Made
Saukana, Josefīna Eiroda, Milda Krapace, Maija Aukmane, Anna Ādmine,
Marta Brikmane.

Ozols, I. Pavlovska, St. Pavlovskis, Z. Petrovskis, A. Preimanis,
A. Raibekass, V. Rudzītis, A. Silnieks, V. Štengels, Dz. Stirājs,
J. Strauts, A. Sprūde, J. Tesvins, A. Ūdris, M. Vāgners, P. Vasariņš, R. Zacharēvics, T. Zandersons, O. Zers, J. Zviedrāns.
Nodaļas dzīvi un darbību ļoti veicinājušas vanadzes. Nodaļas biedri darbojušies arī DV Kanadas valdē, kuŗā dažādus amatus ieņēmuši A. Liepiņš, A. Beitāns, V. Miķelsons, A. Ūdris, R. Alksnis,
R. Epneris un T. Zandersons.
Ar DV KV atzinības rakstu apbalvoti A. Ādmine, R. Alksnis,
V. Alksne, E. Aukmanis, A. Beitāns, E. Beitāne, E. Bērziņa, R.
Bērziņš, T. Bērziņš, I. Bērziņa, E. Bite, G. Bite, M. Dambeniece,
R. Dambenieks, V. Daugulis, A. Dreimanis, O. Ebelis, A. Ebele,
J. Eiroda, I. Epnere, R. Epneris, V. Ģiptere, Ē. Glinava, J. Glinavs, V. Gulēns, sen., J. Kalniņš, sr., T. Kalniņa, J. Laugalis, A.
Liepiņa A. Liepiņš, U. Maksiņš, V. Miķelsons, J. Ozols, G. Rudzīte, V. Rudzītis, A. Šarmane, A. Silnieks, Z. Štengele, J. Strauts,
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J. Tampa, J. Tesvins, A. Ūdris, A. Ūdre, T. Zandersons un O.
Zers.
Nodaļas vanagi un vanadzes uzskata Daugavas Vanagu organizāciju par latviešu vienotāju un cīņas organizāciju, kas nepārtrauks cīņu par mūsu tautas tiesībām. Šādā ticībā un pārliecībā
nodaļas biedri ar lepnumu nēsā organizācijas nozīmi.
DV Sv. Katrīnu nodaļa
Sv. Katrīnu pilsēta ir Ontario provinces dienvidu daļā, nepilnas
13 jūdzes no slavenā Niagaras ūdenskrituma. DV nod. šai pilsētā
nodibināta 1950. g. 11. novembrī astoņu iniciātoru ierosmē. Tā
kā Sv. Katrīnās latviešu skaits nav liels, nodaļas darbs aizvadītajos
gados nav bijis viegls. Lai gūtu redzamus panākumus materiālā
ziņā, nācies meklēt veidus un iespējas, kā iegūt aprūpes līdzekļus
blakus ziedojumu vākšanas akcijām. Tādēļ nodaļas darbs, pateicoties rosīgai un spēcīgai vanadžu saimei, galvenokārt izpaudies
pašdarbībā. Sagatavoti un izrādīti šādi iestudējumi: Čigānu klubā,
Nakts čigānu nometnē, Arabu nakts, Precību automāts, izvilkums no R. Blaumaņa Skroderdienām Silmačos, no Kaudzīšu
Mērnieku laikiem, A. Eglīša Omartija kundzes u. c , kā apkūlības
un Jāņu diena. Lielais vairums šo uzvedumu bija dziesmu spēles,
kuŗām tekstus un kopspēli bija aranžējusi pianiste Ludmilla Albertiņa, izņemot teātŗa iestudējumus, kur savu darbu bija pielicis
režisors Aleksandrs Puķe. Visi uzvedumi pelna sevišķu uzmanību
tādēļ, ka tajos nav piedalījies neviens mākslinieks, bet viss veikts
ar amatieŗu spēkiem. Par veikumu priecājās ne tikai darba darītāji, bet arī skatītāji. Galvenie nopelni šajos uzvedumos nodaļas
vanadzēm. Tomēr nodaļa ne tikvien iztikusi pašas spēkiem, bet
sniegusi vietējai latviešu sabiedrībai arī mākslinieciski vērtīgus
sarīkojumus, aicinot viesus no citurienes. Sv. Katrīnās izrādītas
lugas: Svešās asinis, Svētki Skangalē, Cilvēks grib dzīvot u. c.
Par dažādiem tematiem referējuši prof. A. Dreimanis, Ingrīda
Vīksna, Biruta Senkēviča, aktrise Alma Mača u.c. Koncertējuši:
vīru ansamblis Kalvis, V. Leinvēbere, V. Ziedoņa trio, O. Ilziņš,
P. Brīvkalne, K. Brante, L. Sepe u.c. Kopā ar DV Niagaras
nodaļu nodibināts vīru koris Viesturs dir. V. Lindes vadībā. Tagad
vīru koŗa Viesturs kodols darbojas Toronto, bet Sv. Katrīnās ir
Viestura kopa. Kopš dibināšanas dienas nodaļa atbalsta sestdienas
skolu gan naudā, gan ar grāmatām un mācības līdzekļiem.
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DV Sv. Katrīnu nodaļas valde 1970. gadā. 1. rindā no kr.: Žanis Krūmiņš,
Pēteris Vītols (priekšsēdis), Jānis Strautmanis; 2. rindā: Pēteris Vasariņš un
Kārlis Klints.

Pastāv vanadžu kopas dziesmu ansamblis Senatne diriģenta V.
Rundāna vadībā. Senatnes dziesmas skanējušas koncertos un vietējos sarīkojumos. Ansamblis viesojies daudzās DV nodaļās ne
tikai Kanadā, bet arī ASV. Rosīgas joprojām ir arī vingrošanas un
teātŗa sekcijas. Teātŗa sekcija iespēlējusi skaņu lentē „Brīdis
dzimtenē", nosūtot to neredzīgiem kaŗa invalidiem Vācijā. Nodaļas vanadžu kopa ir krustmāte vietējai latviešu 5. Jelgavas skautu
vienībai un deju kopai Jandāls, kuŗā apvienoti 18 jaunieši, kā arī
iesaistīta visa vietējā latviešu sestdienas skola ar nosaukumu
„Jandāliņš". Pašreiz nodaļas lepnums ir jaunatne, kuŗu spējis
iesaistīt latviešu izdarībās nodaļas valdes loceklis un jaunatnes
audzinātājs H. Šternbergs, strādājot kopā ar vanadzēm.
Savā darbības laikā Sv. Katrīnu nodaļa aprūpei savākusi un
izdevusi (daļu nosūtot DV KV) turpat $20.000. Brīvie līdzekļi
nodaļas kasē 1972. g. 31. decembrī bija $7.467. Līdzekļu sagādei
pēdējos gados rīkoti trīs sarīkojumi: Ziemsvētku tirdziņš, loterija
un jaungada balle. Garīgai maizei: kultūras dienas, koncerti, 14.
jūnija atcere, 18. novembris, kaŗavīru godināšana. Bez darba
latviešu sabiedrībai nodaļa iesaistījusies arī šādās Sv. Katrīnu
kanadiešu organizācijās: Tautību mākslas padomē, Mākslas mū722

DV Sv. Katrīnu nodaļa 14. jūnija aizvesto atcerei veltītā protesta gājienā
1972. gadā. Priekšplānā J. Ķipis, P. Vītols un A. Freimane.

zeja „Redman Hall", Sv. Katrīnu vēstures mūzejā, Niagaras pussalas vīna festivāla komitejā un St. Catharines Garden City Production. Visos šo organizāciju sarīkojumos nodaļa piedalījusies
ar priekšnesumiem, uzvedumiem, latviskās mākslas izstādēm, latviskiem logu dekorējumiem un latviskiem ēdieniem. Nav aizmirsts arī ārējās informācijas darbs. Vietējai pilsētas bibliotēkai
dāvinātas vērtīgas grāmatas par latviešiem un mūsu likteni. Izkārtoti radio raidījumi vietējā pilsētā ik gada 14. jūnijā un 18.
novembrī, un ievietoti raksti vietējos kanadiešu laikrakstos.
Par nodaļas valdes priekšsēžiem darbojušies: L. Līdums, E.
Sakss, A. Ozols, F. Konrāds, P. Vasariņš un P. Vītols. Pēdējais
nodaļu vada arī vēl tagad, un nodaļas valdē darbojies nepārtraukti
dažādos amatos kopš dibināšanas. Vanadžu kopu vada ilggadējā
kopas priekšniece M. Vītola. Nodaļā 72 biedri, no tiem 43 vanadzes.
Ar DV KV atzinības rakstiem apbalvoti: L. Līdums, E. Sakss,
I. Andersone, L. Albertiņa, P. Vītols, Ž. Andersons, Dz. Sprūdžs,
A. Sprūdžs, A. Melbārde, H. Jundze, A. Lavkinaite, A. Sakss,
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M. Vītola, I. Gulbis, E. Grīnbergs, M. Dālberga, H. Freimanis,
K. Bokalders, R. Vītols, V. Pavlovs, E. Konrāde, P. Vasariņš, J.
Strautmanis, E. Kleinhofs, A. Kārklis, A. Gailītis, A. Vasariņa,
Z. Māsīte, L. Dumpe, I. Vīksne, F. Albertiņš, F. Konrāds, V.
Liģere, A. Barkāns, M. Eizāne, E. Grīnberga, E. Krūmiņa, N.
Vītola un Millija Zvejniece.
DV Albertas nodaļa
Alberta ir viena no bagātākām Kanadas provincēm kā saimnieciskā, tā arī kultūrālā ziņā. Neizsmeļamas zemes bagātības gul
prērijas pazemē — eļļa, dabiskā gāze, akmeņogles, dažādi minerāli, bet virszemē zelto nepārredzami kviešu lauki. Šai zemē un
vidē pēc Otrā pasaules kaŗa bēgļu gaitām patvērumu atrada arī
latvieši, kas Albertā sāka apmesties 1947. gadā, ja neskaita veclatviešus, kas nelielā skaitā še ieradās jau priekš 50 gadiem un
lielākā vai mazākā mērā asimilējušies. Latviešu sākotnējais maizes
darbs bija smags: tie strādāja mežos, raktuvēs, farmās par cukurbiešu kopējiem u. c.
Drīz radās vēlēšanās savstarpēji sazināties, organizēties latviskā
vidē, kuŗā valdītu latviešu gars, lai varētu turpināt cīņu par Latvijas neatkarības atgūšanu un sniegtu palīdzību tautiešiem, kam
tā nepieciešama. Savstarpējās pārrunās izkristallizējās doma, ka
piemērotākā latviešu organizācija Albertā būtu DV nodaļa, kas
aptvertu visus šīs provinces latviešus. Albertas centrs ir Reddīras
pilsēta, un še tad sāka rosīties pirmie nodaļas dibinātāji.
DV Albertas nodaļa ir visvecākā sabiedrība Albertā, kas kā
pirmā latviešu organizācija pēc Otrā pasaules kaŗa nodibināta
šai provincē. No dibināšanas līdz tagadnei pamatā bijušas nodaļas
dalībnieku, sevišķi vadītāju dedzīgās sirdis un upurēšanās DV
mērķiem. Lai tikai pieminam divus nodaļas priekšsēžus — B.
Bergu, kas vadīja nodaļu no dibināšanas 1951. g. līdz 1955. gadam, kad darba vietas maiņas dēļ atteicās, bet nodaļā kā biedrs
palika, un E. Delveri, kas pašaizliedzīgi vada nodaļu no 1956. g.
līdz šim laikam. Piecpadsmit gados tikai divi valdes priekšsēži,
kas liecina par nosvērtu un harmonisku nodaļas pastāvēšanas
vēsturi.
Nodaļas dibināšana mazliet atšķīrās no parastās organizāciju
dibināšanas kārtības tai ziņā, ka nodaļa radās, vienai pastāvošai organizācijai pievienojoties un iekļaujoties DV organizācijā,
mainot statūtus un nosaukumu. Šis vēsturiskais moments fiksēts
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sanāksmes protokolā, kuŗā lasāms šāds ieraksts: „Visiem stāvus
pieceļoties, pārejam pāri pie Daugavas Vanagiem". Lai gūtu ieskatu par nodaļas rašanos, jāpastāsta par šo vārdā vēl neminēto organizāciju, kas bija nodaļas priekštece.
1951. gadā Reddīrā dibinājās latviešu draudzes, draudžu kopas
un draudžu apvienība, kas gādāja par garīgo aprūpi, bet nebija organizācijas, kas varētu kopt latviskās paražas un tradicijas. Edmontonā pastāvēja latviešu biedrība Imanta, bet ar to vēl nepietika,
jo tā bija tikai vietējā. Un tā 1951. g. 19. augustā Edmontonā
pulcējās latviešu organizācijas Albertā, lai dibinātu jaunu organizāciju. Vienprātībā vienojās to nosaukt „Albertas nacionālā latviešu savienība" (ANLS). Tās uzdevumos un mērķos ietelpināja—
vienot visus nacionāli domātājus latviešus Albertas provincē, veikt
sabiedriski-kultūrālo darbu, jaunatnes audzināšanu, sadarboties
ar visām nacionālām organizācijām un draudzēm, ar preses un
radiofona palīdzību cīnīties par Latvijas atbrīvošanu un sadarboties ar visiem legāliem Latvijas pārstāvjiem ārzemēs.
1951. g. 9. septembrī sanāca ANLS sapulce, kas pagaidu valdi
apstiprināja, pievēlot trūkstošos valdes un revīzijas komisijas locekļus.
Pēc tam radās jauna ideja, un arguments bija tiešām loģisks. Tā
arī ANLS bija mērķis vienot visus nacionāli domātājus latviešus
Albertas provincē, tātad arī Edmontonā, tā raksturā būtu ļoti
līdzīga Imantai, un katrā ziņā no tās puses rastos stipra pretestība.
Bet kļūstot par DV nodaļu, neviena organizācija netiktu aizkarta,
jo DV šajā provincē nedarbojās. Tā nākošajā ANLS valdes sēdē
izraudzīja pilnvarnieku, lai sazinātos ar DV KV Toronto un panāktu ANLS iekļaušanu DV organizācijā kā DV Albertas nodaļu.
Saņēmuši atzinīgu DV KV atbildi, ANLS valde izziņoja ārkārtēju
biedru sapulci 1951. g. 11. novembrī Edmontonā. Sapulce lielā
vienprātībā lēma par pāriešanu pie DV organizācijas un ievēlēja
pagaidu valdē V. Lerchu, V. Krūmiņu, B. Bergu, J. Baroņinu
un J. Celmaini.
Pēc nodaļas nodibināšanās sākās aktīva sabiedriska rosība kā
kulturālā, tā palīdzības darbā. Nodibinājās jaukts koris brīvm.
B. Berga vadībā. Koris pašlaik vairs nedarbojas, jo dalībnieki izklīduši. Nodaļas pastāvēšanas laikā vienmēr atzīmēti visi nozīmīgākie Latvijas vēstures notikumi ar dievkalpojumiem, svinīgiem
aktiem un priekšnesumiem. Lai savstarpēji tuvinātos un stiprinā725

DV Albertas nodaļas valde 1970. g. 1. rindā no kr.: vanadžu pārstāve E.
Jansone, kasiere un biedrzine A. Kociņa, revīzijas kom. pārstāve A. Dāldere; 2. r.: sekretārs V. Jansons, valdes priekšs. E. Delveris un viņa vietnieks J. Dālderis.

tos tautiskā apziņā, rīkoti biedru vakari ar referātiem, mūzikāliem,
vokāliem u. c. priekšnesumiem, kas saistīti ar tautas tradicijām,
it sevišķi Līgo svētkiem. Biedru vakari rotācijas veidā risinājās
biedru dzīvokļos. Nodaļa pastāvēšanas laikā nav nevienu tieši aprūpējusi, bet vākusi palīdzības un pretkomūnisma propagandas
darbam līdzekļus visās ziedojumu vākšanas akcijās, kuŗās biedri
un tautieši bijuši atsaucīgi devēji. Savāktās summas vienmēr
nosūtītas DV KV sadalīšanai pēc ziedotāju norādījumiem.
Nozīmīgs darbs veikts Latvijas neatkarības atjaunošanas domas
propagandēšanā, gan izlietojot vietējo radio raidītāju Latvijas
valstssvētkos, gan dāvājot Reddīras pilsētas bibliotēkai grāmatas
par komūnisma briesmu darbiem mūsu dzimtenē, gan arī lasot
referātus kanadiešu sabiedrībā.
Nodaļas dibināšanas brīdī bija 20 biedru, to vidū 5 vanadzes
un 8 veicinātāji. Pēc tam nākuši klāt jauni biedri, daži izstājušies
un 2 miruši. 1955. g. mira Tenis Ulmanis un 1959. g. J. Baroniņš.
Pašreizējais biedru skaits ir 23, ieskaitot 8 vanadzes.
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Vērtīga nodaļas darbā ir vanadžu pārstāve Elza Jansone, kuŗas
pūles nodaļas darbības sekmēšanā nesušas svētīgus augļus. Nodaļas valdē, bez jau minētiem pirmās valdes locekļiem, un revīzijas
komisijā ilgāku vai īsāku laiku darbojušies V. Skrastiņš, P. Plaudis, K. Mesoks, A. Gils, A. Kociņa, V. Jansons, J. Dālderis, R.
Boreiko, S. Dargēvics J. Kociņš un B. Bergs.
DV Albertas nodaļas pastāvēšana un darbība bijusi par svētību
ne tikai biedriem, bet arī pārējiem tautiešiem. Nodaļas biedri un
vadība arī skaidri apzinās, ka cīņa par nacionālo eksistenci jāturpina, kamēr panāksim Latvijas neatkarības atjaunošanu, — vienalga, cik ilgi uz to vēl jāgaida, cik dedzīgu latviešu atdusēsies svešā
zemē un cik būs laimīgo, kas varēs skatīt brīvās dzimtenes mežus
un āres.
Pašreizējais biedru skaits nodaļā ir 17, no tiem 9 biedri dzīvo
Reddīrā un 8 biedri Kalgarijā.
Pēc nodaļas vanadžu ierosinājuma un pieaicinot palīgā nevanagus, 1969. g. 30. jūnijā un 1. jūlijā piedalījās Tautību festivālā
Reddīrā, ierīkojot novietni, izstādot tautiskus tērpus, lelles, keramiku, rotas lietas, kokles, pastmarkas un naudas kollekciju.
Aprūpei — līdz 1972. gadam ieskaitot — savākti $3.408. Nodaļas līdzekļi 1973. g. $242. Nodaļa iegādājusies divas Ambera
akcijas par $200.
Britu Kolumbijas nodaļa
Kanadas rietumu province Britu Kolumbija ir viena no skaistākām provincēm. Tā kļuva apmešanās vieta daudziem latviešu ieceļotājiem, no kuŗiem vairums uz dzīvi apmetās Vankuverā, provinces galvaspilsētā. Jau pašā sākumā nodibināta Vankuveras Latviešu Biedrība un ev.-lut. draudze.
Doma par DV nodaļas dibināšanu radās 1951. gadā, pēc Toronto nodaļas vanaga J. Treija ierosinājuma. Iniciātīvu uzņēmās H.
Goldmanis, vēlāk šai darbā iesaistot arī E. Vērsānu un E. Reimani. Pēc E. Vērsāna ierosinājuma, iniciātori vienojās nodaļas darbības rajonā iekļaut ne tikai Vankuveru, bet visu Britu Kolumbijas provinci un nodaļu nosaukt par Britu Kolumbijas nodaļu.
1952. g. 3. februārī Redeemer ev. lut. baznīcas sarīkojumu
telpās notika nodaļas dibināšanas sapulce, kuŗā ieradās 21 persona,
līdzi ņemot septiņas pilnvaras no tādiem, kuŗi darba vai citu iemeslu dēļ sapulcē nevarēja ierasties, bet nodaļas dibināšanu no-
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teikti vēlējās atbalstīt. Tātad, sapulce bija reprezentētas 28 personas.
Pēc īsa, māc. K. Avotiņa vadīta, svētbrīža sanāksmes dalībnieki
noklausījās iniciātoru ziņojumus, iepazīstinot ar DV statūtiem un
darbības noteikumiem. Pēc plašākām pārrunām klātesošie vienprātīgi nolēma dibināt DV nodaļu un apstiprināja izraudzīto nosaukumu — Britu Kolumbijas nodaļa.
Pagaidu valdē ievēlēja E. Vērsānu, E. Reimani, V. Jurjaku, A.
Ceplīti un H. Goldmani. Pagaidu revīzijas komisijā — A. Fišeru,
E. Ezeru un A. Lorenci. Sadalot amatus, pagaidu valde par savu
pirmo priekšsēdi izraudzīja E. Vērsānu. Par jaunās nodaļas nodibināšanu valde tūdaļ informēja DV KV un sāka organizēšanas
darbus. 1952. gada 30. martā bija pirmā kārtējā biedru spulce,
kuŗā ievēlēto pagaidu valdi un revīzijas komisiju apstiprināja uz
vienu gadu.
Sakarā ar dažu tautiešu bažām, ka jaunā DV nodaļa varētu
ienest nesaskaņas latviešu sabiedriskā dzīvē, valde sevišķu vērību
pievērsa labu attieksmēju un sadarbības izveidošanai ar Vankuveras Latviešu Biedrību un ev. lut. draudzi. Vienu no pirmajiem
sarīkojumiem, Kalpaka piemiņas dienu, nodaļa rīkoja kopā ar
draudzi. Sadarbība un labais saprašanās gars latviešu sabiedriskos
pasākumos Vankuverā pastāv arī tagad un visiem nes lielu svētību.
Sākuma gados valde sevišķu vērību pievērsa bijušo kaŗavīru
atraitņu, bāreņu un veco ļaužu aprūpei. Nodaļai arvien bijuši divi
vai trīs pastāvīgi aprūpējamie, bet bez tiem ar vienreizējiem pabalstiem atbalstīti tautieši trūkumā gan Vankuverā un apkārtnē,
gan Vācijā, dzimtenē un citur. Līdzekļus aprūpei sākuma gados
ieguva tikai no ziedojumiem, bet vēlāk, prasībām augot, nodaļa
sāka rīkot arī peļņu nesošus sarīkojumus un loterijas. Tradicionāls gadskārtējs sarīkojums ir Mārtiņu vakara balle ar loteriju.
Tas ir arī viens no lielākiem ienākumu avotiem. Katru trešo gadu
nodaļa rīko 18. novembŗa atceres aktu. Kopā ar pārējām latviešu organizācijām nodaļa piedalās Jāņu rīkošanā. Rīkoti arī biedru
vakari ar priekšlasījumiem un filmu izrādēm, kopīgi izbraucieni,
vēžošana u.t.t. Nodaļā pastāv šaušanas sporta sekcija, kas katru
gadu rīko šaušanas sacensības.
Kultūras laukā viens no nozīmīgākiem pasākumiem ir nodaļas
biļetens. Tas ir viens no pirmajiem šāda veida pasākumiem DV
darbības laukā. Ar savu saturu un technisko apdari tas guvis
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DV Britu Kolumbijas vanadžu kapa 1970. gadā. Sēž no kreisās: Austra
Spūle, Ilga Stūrmane, Vija Pelēna, Ženija Brauna; stāv: Emma Kinstlere,
Emīlija Kalēja, Terēze Zariņa, Līvija Goldmane. Valda Ceplīte.

lielu atzīšanu ne tikvien nodaļas biedru saimē, bet arī ārpus tās.
1967. g. pie nodaļas atvērta grāmatnīca un daiļamatniecības
veikals Lūcijas Kajakas vadībā. Tas septiņos gados izveidojies par
ievērojamu pasākumu, kas nodaļai dod līdzekļus un tautiešiem
sagādā iespēju iegādāties latviešu grāmatas un tautiskus izstrādājumus. Nodaļa ziedojusi latviešu grāmatas Vankuveras pilsētas
bibliotēkai, DV Mēnešrakstu Vankuveras latviešu biedrībai un
vairākus latviešu jaunatnes izdevumus draudzes svētdienas skolai
un latviešu jaunatnes pulciņam.
Viens no iezīmīgākiem notikumiem nodaļas dzīvē bija karoga
pasniegšana nodaļas 5 gadu jubilejā. Karogu dāvāja vanadzes. Tā
metu, pēc vanadžu norādījumiem, zīmējis Haralds Lūris, to darinājusi L. Šterna. 1965. g. Vēveru ģimene nodaļai dāvāja Latvijas
karogu.
Ja nodaļas darbības pirmā gadu desmitā galveno vērību veltīja
aprūpei, tad, sākot ar otru dekadu, arvien lielāku uzmanību pievērsa jaunatnei, tās iesaistīšanai DV darbā un latviskās izglītības
veicināšanai. Protams, novārtā neatstāja arī aprūpi. Jau sākot ar
1966. gadu, jaunatnes atbalstam ziedotas arvien lielākas summas,
regulāri ar līdzekļiem atbalstot Vankuveras latviešu skolu, Minste729

res ģimnaziju, Sietlas latviešu bērnu nometni, piešķirot stipendijas
Divreizdivi nometnes un Gaŗezera vasaras skolas apmeklēšanai.
Šai darbā sevišķu rosmi un daudz pūļu ielikušas nodaļas vanadzes.
No nodaļas dibināšanas līdz 1972. gadam (ieskaitot) aprūpei un
jaunatnes audzināšanas atbalstam izdoti $13,511. Pirmajos 15
gados šiem mērķiem izdoti $6,800, bet pēdējos sešos gados —
$6,711. Šie skaitļi liecina par nodaļas darbības strauju augšanu,
tādēļ vadība ar drošu skatu un lielu paļāvību var raudzīties nākotnē.
Izdevumos arvien ievērota vislielākā taupība un valde centusies
katru gadu uzkrāt līdzekļus neparedzētiem gadījumiem. Šādā
veidā 1972. g. beigās brīvie līdzekļi uzkrāti $3,800 apmērā.
Biedru skaits nodaļā svārstījies no 70 — 80. 1972. g. beigās
tas bija 74, no tiem 24 vanadzes. Valdē par priekšsēžiem darbojušies E. Vērsāns, E. Pelēns, H. Goldmanis, K. Kinstlers un V.
Kajaks. Vairāk nekā 10 gadu dažādos amatos nokalpojuši M.
Krūmiņš, H. Goldmanis, E. Pelēns un L. Feldmanis.
DV KV atzinības raksti piešķirti: 1954. g. A. Fišerim, 1956. g.
O. Balčūnam un M. Norvelim, 1957. g. A. Ceplītim, H. Lūrim un
M. Plūmai, 1962. g. H. Goldmanim, L. Goldmanei, R. Jurjakai
un I. Lieljurim, 1963. g. E. Fišerei, M. Silei un A. Spūlei, 1967.
g. M. Indānei, M. Krūmiņam un K. Kinstleram, 1969. g. E.
Kinstlerei un V. Kajakam, 1972. g. L. Kajakai, A. Dīcmanim,
L. Feldmanim, K. Indānam un A. Zeidakam. Bez tam ar DV
KV atzinības rakstiem apbalvoti DV Britu Kolumbijas nodaļa un
tautieši, kas nav nodaļā: māc. E. Mačs, Z. Leimane, E. Smiltēna
un A. Vēvere. DV Kanadā coļojošā balva „Vairogs" nod. piešķirta 1972. gadā.
DV Manitobas nodaļa
DV Manitobas nod. dibināta 1952. g. 6. februārī, kad pēc
Kārļa Siseņa u.c. ierosinājuma Vinipegā sapulcējās 14 personas:
K. Sisenis, Emma Minkēvica, J. Strazds, J. Ēvele, A. Berķis, M.
Mednis, A. Angis, K. Bēts V. Blūms, A. Kuzņecovs, Ž. Reinfelds, J. Turkupolis, A. Staudžs un K. Smolinskis. Pagaidu valdē
ievēlēja piecus pirmos minētos un nākošos trīs revīzijas komisijā.
Sapulce notika 1952. g. 16. martā, kad DV KV jaundibināto
nodaļu bija reģistrējusi un informējusi par organizācijas iekārtu.
Nodaļā tad bija 23 biedri. Sapulce ievēlēja pirmo valdi ar K.
Siseni kā priekšsēdi, valdē — J. Staudžu, Dz. Melnbārdi, J. Ēveli,
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DV Manitobas nod. valde 1970. g. 1. rindā no kreisās: Voldemārs Jandavs
(kasieris), Lilija Kēlere (priekšs. palīdze), Voldemārs Stendere (priekšs.),
Ludviga Smolinska (vanadžu pr-ce), Jānis Zariņš (rev. kom. loceklis un
iekšējās un ārējās inf. daļas vad.). 2. rindā: Jānis Preimanis (rev. kom.
sekretārs), Kazimirs Smolinskis (valdes sekretārs), Stanislavs Stepulis (biedrzinis - mantzinis), Armands Kēleris (DV Man. nod. Mednieku-makšķernieku
sekcijas vad.).

A. Berķi, revīzijas komisijā — A. Retigu, B. Žakenu un T. Minkēvicu. Nodaļu nosauca DV Manitobas nod., lai bez Vinipegas
latviešiem varētu uzņemt arī tautiešus no citām Manitobas provinces pilsētām.
Nodaļu svinīgi atklāja 1952. g. 18. aprīlī „Smithy Yacht"
kluba telpās, Elmvudā, ar prāvesta Mituļa vadīto garīgo aktu,
biedru svinīgo solījumu un Vinipegas latviešu, lietuviešu un igauņu organizāciju pārstāvju piedalīšanos.
1952. g. pavasarī no Vinipegas aizceļoja K. Sisenis. Viņa vietā
par priekšsēdi ievēlēja J. Staudžu. Pēc tam par Manitobas nod.
valdes priekšsēžiem darbojušies T. Minkēvics, A. Taškāns, K.
Līcēns, V. Stenders, Dr. J. Zariņš un T. Puisāns.
Nodaļas valdē darbojušies: J. Preimanis, V. Baigais, V. Jandavs, A. Staudžs, K. Smolinskis, G. Ceplis, V. Stenders, T. Minkēvics, K. Dreimanis, K. Līcēns E. Vulfs, D. Traščenko, A. Berķis,
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K. Bēts, J. Ēvele, Dz. Melnbārdis, Dr. J. Zariņš, E. Šmits, V.
Blūms, M. Tolks, E. Baigais, St. Stepuls, I. Kēleris, A. Kēleris,
I. Strauts, J. Staudžs un E. Minkēvics.
Ievērojot nelielo nodaļas biedru skaitu un vispār mazo latviešu
saimi Vinipegā un Manitobā, DV darbība atzīstama par sekmīgu.
Palīdzības darbam līdz 1972. g. ieskaitot savākti $5.350; dažādiem vietējiem atbalstiem un pretkomūnistiskai informācijai izlietoti $757. Iegādāts inventārs par $448.
Ārējās informācijas laukā Manitobas nodaļa veikusi lielu darbu
kanadiešu sabiedrības informēšanā par komūnisma briesmām,
Latvijas valsti un latviešu tautu apspiestībā un komūnistu verdzībā. Šo informāciju Manitobas DV snieguši kanadiešiem gan ar
priekšlasījumiem, referātiem, ziņām un informāciju kanadiešu
presē, Vinipegas laikrakstos, radiofonā un televīzijā. Nodaļas
biedri piedalījušies Baltiešu federācijas Vinipegā rīkotās pretkomūnistu demonstrācijās un antikomūnistu literātūras izplatīšanā. Izplatītas pāri par 1200 pretkomūnistisku brošūru, kā arī neskaitāmas skrejlapas.
Ievērojamais darbs ārējās informācijas laukā attiecīgi novērtēts
un to atzinusi DV Kanadas valde. Kopš 1964. g. DV KV pastāv
ceļojošā balva, ko piešķiŗ ik gadu vienai no Kanadas DV nodaļām,
kas darbības gadā rādījusi vislabākās sekmes un rosību DV organizācijas ideju un mērķu īstenošanā un sekmēšanā. Manitobas
nodaļai šī balva ir piešķirta 5 reizes: 1965., 1966., 1967, 1969.
un 1970. gadā.
Armands Kēleris ir mednie.ku un makšķernieku sekcijas dibinātājs un tās vadītājs kopš dibināšanas. Mednieku un makšķernieku sekcijas izdarībās piedalās visi latvieši, neatkarīgi no piederības
DV organizācijai, un sekcijas biedru skaits ir lielāks nekā nodaļas.
Visiecienītākais sporta veids ir šaušanas sacensības, kas parasti
notiek R. Stašus saimniecībā, Lac du Bonnet. Sacensībās var piedalīties arī viesi, tā tās izvērtušās par Daugavas Vanagu dienām,
un atsaucība vienmēr bijusi laba; balvām līdzekļus dod nodaļa
un atsevišķas personas.
Kultūras laukā Manitobas nod. pievērsusi vērību latvisko tradiciju saglabāšanai, cenšoties iesaistīt jauniešus dažādos sarīkojumos.
Darbojas drāmatiskā kopa, kas iestudējusi 5 lugas. Nodaļa rīkojusi atsevišķi, gan arī kopīgi ar Vinipegas Latv. Biedrību un jaunatnes pulciņu Auseklis koncertus, kultūras dienas, Draudzīgā
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aicinājuma dienas, 18. nov. atceres aktus un līgošanu, gleznu
izstādes, daiļamatniecības un foto skates. Biedri lasījuši referātus
kultūras dienās. Draudzīgas attieksmes nodibinātas ar Kanadas
rezerves vienību (Royal Winnipeg Rifles) un Vinipegas grenadieriem (Winnipeg Grenadiers), kuŗu tauŗu orķestris rīkojis bezmaksas koncertus nodaļas gadasvētkos, kā arī sūtījis goda sardzi Leģiona un plkv. O. Kalpaka atceres sarīkojumos.
Nodaļas pastāvēšanas laikā rīkotas turpat 60 vakarēšanas ar
referātiem un kultūrfilmu izrādēm. Šie vakari ļoti piemēroti aktīvitātes veicināšanai, jo mazā biedru skaita dēļ tos iespējams sarīkot pašu biedru mājās, radot draudzīgu vienotību.
Pie nodaļas pastāv bibliotēka. Lai veicinātu jauniešos latviešu
grāmatu lasīšanu, bibliotēkās pastāv grāmatu ,,izdale": grāmata
pāriet jaunieša īpašumā, ja tas pēc izlasīšanas uzraksta īsu grāmatas satura atstāstījumu latviešu valodā.
Ievērojamākie sarīkojumi Manitobas nod. dzīvē bija nod. 15.
gadasvētki 1967. g., Kanadas DV dienas Vinipegā 1967. gadā,
Latviešu nedēļa Vinipegā 1969. g. martā, Manitobas nod. 20. gadasvētki 1972. g., nodaļas piedalīšanās Vinipegas tautību „folkoramā" ar paviljonu Rīga 1970., 1971. un 1972. gadā. Gadskārtējie sarīkojumi: plkv. Kalpaka, ģen. J. Baloža un Latviešu leģiona
atcere, Kurzemes cietokšņa krišana, Mātes diena, 14. jūnija sarīkojums ar vainaga nolikšanu pie Nezināmā kareivja pieminekļa,
11. nov. sarīkojums.
Līdzekļus nodaļa iegūst gadskārtējās pavasaŗa un rudens ballēs ar mantu loteriju. Šais sarīkojumos atsaucība ļoti liela, kas pierāda, ka vietējie latvieši nodaļas darbu pienācīgi novērtē. Ziemsvētku un 14. jūnija ziedojumu vākšanas akcijās daudz dara kopas
vanadzes, un tautiešu atsaucība vienmēr bijusi liela.
Nodaļā ir 53 biedri, 31 vanags un 22 vanadzes. Par pašaizliedzīgu darbu DV organizācijā un tās mērķu sekmēšanā apbalvoti
ar DV KV atzinības rakstiem: J. Staudžs, T. Minkēvics, E. Minkēvica, J. Preimanis, V. Baigais, V. Jandavs, A. Taškāns, G. Staudža,
G. Ceplis, L. Smolinska, A. Ceple, V. Zariņa, V. Stendere, A.
Jandavs, E. Šmita, A. Kēleris, K. Smolinskis, M. Jandavs, L.
Kēlere, St. Stepulis A. Apšukrūma.
DV Sadberijas nodaļa
Ziemeļontario niķeļa pilsētai Sadberijai (Sudbury) ir dzirdēti
daudzi nosaukumi: Ziemeļu metropole, Akmeņu grausts, Mednieku
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un makšķernieku paradīze un beidzot — vienīgā vieta šinī kontinentā, kur cilvēks var justies kā uz mēness... Visiem šiem apzīmējumiem ir zināms pamats, un tā kā daba veidojot cilvēkus,
arī DV nodaļa aizvadītajos gados ir pieņēmusi tās vaibstus.
Doma par DV nodaļas dibināšanu cilāta jau 1951. gadā, bet
par runāšanu tālāk netika. Tad, 1952. g. sākumā, Egons un Svetlana Treiloni kopā ar Robertu un Valliju Dumpiem uzņēmās iniciātīvu un 23. martā savā kopējā dzīvoklī rīkoja nodaļas dibināšanas sapulci. Sapulces vadītājs E. Treilons klātesošos iepazīstināja
ar DV mērķiem un uzdevumiem. Pēc plašākām pārrunām atzina
DV nodaļas dibināšanu vēlamu un pagaidu valdē ievēlēja V. Bunķi, E. Treilonu un L. Grasi. Pagaidu valde amatus sadalīja šā:
priekšsēdis V. Buņķis, kasieris E. Treilons un sekretārs L. Grasis.
Nodaļas dibinātāji par galveno pienākumu un mērķi uzskatīja
aprūpi. Lai sagādātu tai nepieciešamos līdzekļus, noteica samēra
augstu biedru maksu: vanagiem $1 mēnesī, vanadzēm — $0.25.
Sāka arī stundas algas ziedojumu vākšanu, bet tā neguva lielu
piekrišanu un vēlāk to atmeta.
Kad DV KV atzina nodaļas dibināšanu, pagaidu valde 1952.
g. 17. maijā sasauca pirmo biedru sapulci, kuŗā par pilntiesīgiem
valdes locekļiem ievēlēja E. Treilonu, V. Kārkliņu, L. Grasi, V.
Buņķi un I. Krūzi. Amatus sadalīja šā: priekšsēdis E. Treilons,
vietnieks — V. Kārkliņš, sekretārs — L. Grasis, kasieris — V.
Buņķis un biedrzinis — I. Krūze.
Nospraužot turpmākās darbības vadlīnijas, nolēma atzīmēt
svarīgākos Latvijas valsts dzīves notikumus, kā: 18. novembŗa atceri, O. Kalpaka nāves dienu, kas vēlāk apvienota ar Leģiona dienu,
14. jūnijā aizvesto piemiņas dienu u.c. Nolēma blakus aprūpes
darbam uzturēt dzīvas arī latviešu tautas tradicijas, rīkojot Līgo
svētkus, Mārtiņu vakaru, Ģimenes dienu u.t.t. Nodaļā iesaistīja
jau pastāvošo deju kopu, kuŗas pārzināšanu uzņēmās V. Buņķis;
sporta sekcijas dibināšanu uzticēja V. Kārkliņam.
Par vienu no svarīgākiem un Sadberijas latviešu dzīvē nozīmīgākiem notikumiem minams S. Treilonas un V. Dumpes nodibinātais bērnu dārzs, ko vēlāk pārveidoja par latviešu skolu pārzines O. Miglenieces vadībā. Skolas audzēkņi rosīgi piedalījās ne
tikvien nodaļas darbā, bet arī 1963. g. DV organizācijas izsludinātajā rakstu darbu sacensībā: ,,Ko es zinu par Latviju" un „Kā
es savu latvietību apliecinu ikdienā".
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Jau pirmajā gadā pie nod. nodibināja dāmu komiteju, ko 1955.
g. pārdēvēja par vanadžu kopu.
Jau sākumā nodaļas darbība bija ļoti spraiga un sekmīga. Sabiedrības atsaucība ļoti laba. Biedru skaits sasniedza 60. Sarīkoti
kādi pieci dažādi sarīkojumi, kas bija labi apmeklēti un nodaļai
deva labu ienākumu. Tādēļ jau pirmā darbības gada beigās (patiesībā tikai 7 mēneši) varēja nosūtīt $100 invalidu namam uz Vāciju, laikrakstam Latvija Amerikā ziedot $25 un vietējai latviešu
skolai dāvāt 14 grāmatu.
Aizvadītajos gados nodaļa arvien sekojusi sākumā nospraustām
vadlīnijām un iespēju robežās savu darbību vēl paplašināja. Tā
mēģinājusi dot saviem biedriem un Sadberijas latviešu sabiedrībai
labāko, ko nodaļas ierobežotie līdzekļi ļāvuši. Sadberijā koncertē
juši vairāki mūsu labākie mākslinieki, dziedājuši dubultkvarteti
Kalvis un Līga, vīru koris Viesturs, dejojis Diždancis un vairākas
reizes viesojies DV teātris. Viesojušies arī mazāki ansambļi un
vairākas izrādes sniegusi arī nodaļas teātŗa trupa, kuŗas darbība
sevišķi labi sekmējās pēc 1966. gada. Visi šie sarīkojumi, bet sevišķi jau tādi, kur ar priekšnesumiem piedalījušies viesi, prasījuši
daudz laika un pūļu plānošanā un organizēšanā. Te arvien ļoti
aktīvi rīkojušās vanadzes, bieži vien uz saviem pleciem iznesot
lielāko tiesu rūpju un darba. Bet čaklās Sadberijas vanadzes visu
pratušas izkārtot ar apbrīnojamu uzņēmību un taktu, vai tā būtu
viesu uzņemšana, mantu sagāde loterijai u.t.t. 1960. g. vanadzes
nodaļai dāvāja karogu, par ko nodaļa vanadzēm kā simbolisku
atzinību dāvāja DV nozīmes. To pasniedz arī tagad katrai jaunai
vanadzei, tā izsakot labās saskaņas turpinājumu.
Blakus aprūpei, kultūrālai darbībai un jaunatnes audzināšanas
darbam, Sadberijas nodaļa sevišķu vērību pievērsusi informācijai.
Atzīstot, ka Latvijas atbrīvošana patlaban ir polītiska cīņa, nodaļa
centusies informēt vietējos polītiķus un sabiedriskās dzīves vadītājus par komūnisma īstajiem mērķiem un mūsu tautai nelikumīgi
nolaupīto brīvību. Tas darīts ar priekšlasījumiem, paneļdiskusijām, ievietojot attiecīgus rakstus vietējā presē, kā arī rīkojot
izstādes un demonstrācijas. Šai cīņā izveidoti cieši sakari un laba
sadarbība ar mūsu likteņbrāļiem igauņiem un lietuviešiem, arī
poļu un kroātu sabiedriskiem darbiniekiem. Kopīgi sarīkota izstāde
,,Ļeņins bez maskas". Informācijas laukā un cīņā par Latvijas
brīvības atgūšanu, liekas, Sadberijas nodaļa līdz šim ir bijusi vie735

DV Sadberijas nodaļas vadība 1970. gadā. Sēž: A. Janitēna un V. Meija,
stāv no kr.: J. Bērziņš, V. Kārkliņš, R. Meija (priekšsēdis), R. Dumpis un
L. Grasis.

na no rosīgākām Kanadā. Šai darbā sevišķi nopelni V. Kārkliņam,
J. Migleniekam, L. Grasim un Ž. Neimanim.
Sadberija ir tipiska raktuvju pilsēta, kuŗā visvairāk iegūst mums
visiem labi pazīstamo niķeli. Arī latviešu galvenā nodarbošanās
ir raktuvēs. Bet 1957. g. darba tirgū iestājās mazs atstābums ar
sekojošu ilgstošu streiku 1958. gadā. Tas smagi skāra gandrīz visus
latviešus un, protams, stipri cieta arī sabiedriskie pasākumi. Daļa
latviešu pārcēlās uz dzīvi citur. Pārējiem uz laiku materiāli bija
jāierobežojas. Tas ļoti nelabvēlīgi atsaucās uz DV darbību. Biedru
skaits stipri samazinājās, tāpat ienākumi. Sporta sekcija un tautas
deju kopa bija jālikvidē. Radās grūtības ar sarīkojumiem apmeklētāju trūkuma dēļ, tie nodaļai nesa tikai zaudējumus. Taču, kaut
arī šaurākos apmēros, nodaļa darbību turpina.
Latviešu skola, kas savu darbu sāka DV paspārnē un ko nodaļa
visu laiku atbalsta, sāka jau rādīt svētīgā darba sekmes. Tās absolventi sāka aizpildīt aizceļojušo biedru vietas. Daļa ne tikai ļoti
aktīvi piedalās nodaļas darbā, pildot dažādus uzdevumus sarīko736

jumos u.t.t., bet pat ieņem jau nodaļas pārvaldē vēlētus amatus.
Par to sevišķa pateicība pienākas audzinātājiem, kas pratuši jaunatni iesaistīt savā tautā un cienīt tās tikumus un paražas. Tādēļ
nodaļas valde ar lielu paļāvību var raudzīties nākotnē — pašreizējiem darbiniekiem aiz sevis nebūs jāatstāj tukšums, viņu darbam
aug turpinātāji.
Līdz 1972. gadam ieskaitot Sadberijas nodaļa aprūpei savākusi
$4.546, no tā vietējai aprūpei izlietoti $756. Nodaļas līdzekļi
1973. g. 1. janvārī bija $588.
Nodaļas valdē kā priekšsēži darbojušies E. Treilons, Ž. Neimanis, R. Dumpis, J. Bērziņš, J. Miglenieks, R. Meija un V. Kics,
bet kā vanadžu kopas vadītājas bez vanadžu pārskatā minētām
vēl bijušas S. Treilona un L. Keble.
Par ilggadēju un pašaizliedzīgu darbu nodaļā un DV mērķu
sekmēšanā apbalvoti: ar DV KV atzinības rakstiem — E. Treilons, V. Kārkliņš, S. Treilona, R. Dumpis, T. Neimane, Ž. Neimanis, J. Bērziņš, E. Midega P. Midega, A. Janitēns, J. Miglenieks,
L. Grasis, J. Roze, O. Miglenieks E. Zagorska, L. Keble, V. Meija,
Z. Bērziņa, R. Meija, G. Apars, I. Pļaviņa, B. Kārkliņa, O. Pļaviņš un Sadberijas nodala.
DV Niagara Falls nodaļa
Liktenim labpaticies pārcelt nelielu latviešu tautas daļiņu no
mūsu likteņupes Daugavas krastiem pie varenā un slavenā Niagaras ūdenskrituma, lai šeit tā paustu un rādītu rietumu pasaulei
latviešu tautas cīņu par eksistenci, turētu nomodā pasaules sirdsapziņu par noziegumiem, kas pastrādāti mūsu dzimtenē.
Latvieši arī še rāda savas tautas labās dzīves ieražas, darba
tikumu, kā arī apliecina, ka pat fiziskā nospiestībā gars palicis vesels un ir spējīgs cīņai un upuŗiem par savas tautas tiesībām. DV Niagaras nodaļa godam reprezentējusi latviešu labākās īpašības. Visa vietējā latviešu saime dzīvo labas sabiedrības
un vienotības zīmē.
Vietējās sadzīves un latviskuma sargvietā modri stāv nodaļas
vanagi un vanadzes, kas darbu sāka 1951. g. rudenī, kad DV KV
iecēla Pauli Treieru par pilnvarnieku Niagarā. Pēc vairāk nekā
pusgada darbošanās P. Treiers 1952. g. 20. maijā pulcēja 15
interesentus DV nod. dibināšanai. Pagaidu valdē par priekšsēdi
ievēlēja Aleksandru Gailīti, valdē Edmundu Ozolu, Pauli Treieru,
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Raimondu Kalniņu un Amāliju Tīrumu. Rev. kom. J. Arāju,
P. Ruņģi un Ā. Tīrumu. Biedru maksu noteica vanagiem 50 c. un
vanadzēm 25 c. mēnesī. Iestāšanās maksa vanagiem $1, vanadzēm 50 c.
Nodaļas biedru skaits kāpinājās ar katru gadu. Apmēram viena
ceturtā daļa biedru nedzīvo Niagarā, bet aizceļojuši uz ASV un
citām pilsētām. Aizceļojot tie nevēlējās saites ar nodaļu pārtraukt un tā joprojām ir Niagaras nodaļas biedri. 1972. g. biedru
skaits Niagarā bija 37, no tiem 5 vanadzes. Niagarā dzīvojošo
latviešu skaits ir ap 70, bērnus ieskaitot. Mazā Niagaras latviešu
kolonija ir DV ideju atbalstītāja.
Palīdzības darbam nodaļa izmantojusi visas iespējas līdzekļu
sagādei un līdz 1972. gadam ieskaitot nodevusi DV KV aprūpes
nozarei $2.556 un vietējai aprūpei $260.
Latviešu kultūras laukā laikā no 1952. g. līdz 1956. g. nodaļa
rādīja izcilus sasniegumus. 1952. g. rudenī nodaļa uzņēmās šefību
pār vīru kori, kuŗu diriģēja komponists Voldemārs Linde. Koŗa
mēģinājumiem nodaļa īrēja telpas un sedza izdevumus nošu sagādei. Nodaļa bija pirmā Kanadā ar savu kori. Koris darbojās ar
sekmēm, sniedzot koncertus, piedalījās kultūras sarīkojumu kuplināšanā, dziedāja latviešu dziesmas cittautu sarīkojumos — Kivanis mūzikas festivālā, Apvienotās baznīcas brīvdabas Lieldienu
dievkalpojumā, ukraiņu neatkarības svētkos un 14. jūnija aizvesto
piemiņas sarīkojumos. 1955. g. vīru koris iestājās vīru koŗu apvienībā Viesturs un izbeidza atkarību no nodaļas.
1953. g. nodibinājās drāmatiska kopa, kas savā pastāvēšanas
laikā līdz 1956. g. iestudēja un izrādīja R. Blaumaņa Zagļus,
Trīnes grēkus, Zelta kupri, Pēc pirmā mītiņa un Jaunsudrabiņa
Jaunsaimnieka līgava. Par režisoru darbojās Jānis Vīķelis. Nodaļa
rīkojusi Jāņa Niedras un Alfrēda Poriņa koncertus un Kanadas
latviešu dzejnieču vakaru Draudzīgā aicinājuma ietvaros ar Angelikas Gailītes, Ingrīdas Vīksnas un Veltas Tomas piedalīšanos.
Pēdējos gados, mazā latviešu skaita dēļ, koncerti vai literāri sarīkojumi netiek rīkoti, jo DV nodaļai nav pa spēkam šiem sarīkojumiem piemaksāt.
No 1961. — 1967. g. nod. rīkoja gadskārtējās ziedu balles,
saistītas ar jaunatnes basketbola turnīru, kuŗā izcīnīja nodaļas dāvāto ceļojošo kausu. Sakarā ar dalībnieku trūkumu 1965. g.
turnīri pārtraukti un balva nodota DV KV sporta nozarei. Ziedu
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1962. g. DV Niagaras nodaļas valde, no kreisās: sekretārs A. Brūklis,
pr-dis J. Celms, pr-ža vietn. K. Sisenis, kasieris R. Koļesņikovs; stāv: biedrzinis J. Šteinbachs, rev. kom. F. Barkāns un F. Sirmais.

balles pārtrauca rīkot 1968. gadā. Nodaļa rīko divreiz gadā biedru
vakarus ar priekšnesumiem biedru mājās. Tos snieguši Biruta
Senkēviča, Rūdolfs Norītis (Krišs Ķepals), Trio Ceļinieki un nodaļas biedri.
Iespēju robežās nodaļa atbalstījusi jaunatni, latviešu sestdienas
skolai izmaksāts pabalsts $690, Jelgavas skautu un Saulkrastu
gaidu vienībām $345. Skolai dāvātas grāmatas un abonēti žurnāli.
Citi jaunatnes pasākumi atbalstīti ar $500, Informācijas centram
$100, Latvijai Amerikā $128. Pavisam kopā nodaļa no saviem
līdzekļiem izmaksājusi $1.600. Minsteres ģimnazijai nosūtīti $100.
Nodaļas līdzekļi: $750. Sporta atbalstam, Niagaras jaunatnes un
draudzības dienu sarīkojumu sporta sacensībām dāvātas balvas.
Par nodaļas valdes priekšēžiem darbojušies A. Gailītis, K. Sisenis, P. Treiers un J. Celms, kas vada nodaļu arī vēl tagad. Valdē
darbojušies J. Arājs, K. Sisenis, J. Vīķelis, P. Ruņģis, E. Ozols,
J. Šteinbachs, A. Tīruma, J. Celms, A. Bukults, A. Pļavinskis, R.
Brūklis, R. Koļesnikovs, V. Strautnieks, P. Treiers, R. Grigors,
J. Aveniņš, A. Bērziņš, R. Kalniņš N. Pļavinskis, J. Pumpurs, K.
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Vītols, F. Barkāns, A. Šteinbachs, V. Ivsiņš, E. Jēkabsons, R. Kalniņš un H. Leitis.
Par DV mērķu sekmēšanu un darbu organizācijas labā apbalvoti:
ar DV KV atzinības rakstu — K. Sisenis, R. Grigors, A. Tīruma,
V. Linde, J. Celms, J. Vīķelis, DV Niagaras nod., J. Arājs, A.
Celma, P. Treiers, F. Sirmais, J. Pļavinskis, V. Strautnieks.
DV Kičeneras-Voterlū nodaļa
Apmēram 65 jūdzes ziemeļrietumos no Toronto ir Kičeneras un
Voterlū (Kitchener - Waterloo). Šai ļoti tīrajā pilsētā, kuŗā lielākais vairums iedzīvotāju ir vācu izcelsmes, 1952. g. 14. septembrī
nodibinājās DV nodaļa. Varētu vēl piezīmēt, ka pirms Otrā pasaules kaŗa Kičeneru sauca Berlīne, bet kaŗa laikā vārds mainīts
uz Kičeneru. Samērā nelielā latviešu skaita dēļ (apm. 150) Kičenerā pagrūti izkārtot sabiedriskas aktīvitātes. Tomēr nodaļa pastāvēšanas laikā, ar caurmērā pussimtu biedru, aktīvi piedalījusies
visos latviešu pasākumos.
Galveno vērību nod. veltījusi aprūpei un no apkārtnes tautiešiem
ziedojumos savākusi $3.000, kas nodoti DV KV izlietošanai pēc
ziedotāju norādījumiem. Bez tam regulāri aprūpēta viena ģimene
Vācijā, kuŗas galva slimo ar tuberkulozi. Atsevišķi ziedojumi no
nodaļas nodoti ģimenes dienās mātēm, kas zaudējušas dēlus pagājušā kaŗā. Daudz darba nodaļa veltījusi pretboļševistiskai cīņai,
piedaloties dažādās demonstrācijās un sanāksmēs, kā arī attiecīgas
literātūras izplatīšanā.
Latviskam garam un kultūrai darbojies drāmatisks ansamblis
K. Spricenieka vadībā un vīru dubultkvartets ar diriģentu komp.
J. Norvili. Visos nodaļas pastāvēšanas gados ik gadu rīkoti koncerti. Sākuma gados ar vīru ansambli Kalvis, Kanadas DV teātri,
vēlāk ar vīru kori Viesturs, tautas deju grupām Diždanci un Daugaviņu, kā arī Kanadas vanadžu kori Zīle.
Lielu darbu veicis koktēlnieks Ziedonis Lakstīgala, kas liepas
kokā izgriezis DV nozīmi 8 pēdas diametrā un to dāvinājis Kanadas Daugavas Vanagiem. DV nozīme glabājas Toronto DV namā,
125 Broadview Ave. Nozīmes izgatavošanā Z. Lakstīgala nostrādājis 2 mēnešus, strādājot diendienā.
Sporta nozarē nodaļas vanagi rādījuši labas sekmes šaušanas
sacensībās Kanadas mērogā, trīs gadus pēc kārtas izcīnot un savā
īpašumā iegūstot DV Toronto nod. dāvāto ceļojošo kausu vienībām. Individuālās sacensībās nod. biedri A. Preiss, V. Cinis, P.
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DV Kičeneras-Voterlū nodaļas valde, vanadzes un aktīvākie biedri. No
kreisās: Dzidra Taube, Valija Simsone, V. Kalniņa, Valija Karnupe, Ņīna
Rudusāne. Stāv: Jānis Cers, Andrejs Simsons, Jānis Pēteris, Alberts Taube,
Arvīds Ozoliņš, Alfons Preiss, Ziedonis Lakstīgala un Herberts Lapiņš.

Skrastiņš un Ž. Melderis guvuši labus rezultātus. DV Kanadas
meistarsacīkstes šaušanā vairākkārt notikušas Kičeneras nod. izkārtojumā, A. Preisa lietpratīgā vadībā.
Lai jaunatni iesaistītu latviešu sabiedrībā, 1964. g. maijā nodaļas aizgādībā nodibinātas skautu un gaidu vienības.
Nod. biedru sastāvā trešā daļa ir vanadzes, kuŗas veicinājušas
un sekmējušas nodaļas darbu. Pirmais valdes priekšsēdis bijis Alberts Rudusāns, pēc tam par valdes priekšsēžiem darbojušies Alberts Taube, Jānis Zommers, Ansis Bērziņš, Ziedonis Lakstīgala,
Jānis Dundurs un tagad nodaļu atkal vada Alberts Taube. Ilgāku
vai īsāku laiku nodaļas valdē darbojušies A. Rudusāns, G. Leitis,
J. Zommers, J. Ozols, L. Znots, Dz. Taube, R. Alksnis, Ņ. Rudusāne, L. Eichvalds, A. Eichvalds, A. Preiss, A. Ozoliņš, J. Pēteris,
Z. Lakstīgala, A. Akerfelds J. Dundurs A. Bērziņš, H. Lapiņš,
A. Simsons, P. Berkmanis, P. Zibenis un J. Cers.
Ar DV KV atzinības rakstiem apbalvoti V. Kalniņa, A. Preiss,
V. Cinis, A. Bērziņš, J. Dundurs, A. Taube, L. Znots, A. Eich741

valds, J. Ozols, M. Bērziņa, Dz. Taube, A. Rudusāns, A. Ozoliņš, A. Simsons, V. Simsone, L. Dundure.
Par izciliem nopelniem sportā ar DV sporta medaļu zeltā apbalvots Laimonis Eichvalds (ilggadējs meistars galda tenisā).
DV Halifaksas kopa
Atlantijas okeana piekrastē savā laikā rosīgs centrs bija ostas
pilsēta Halifaksa, caur kuŗu virzījās lielais vairums ieceļotāju,
dodamies uz Kanadas dienvidiem vai rietumiem. Neliela grupa
latviešu izvēlējusies Halifaksu par savu darba un dzīves vietu,
to starpā arī vplkv. Arturs Silgailis. Viņa iniciātīvā 1954. g. 20.
februārī nodibināta DV Halifaksas kopa. Kopas vadību uzņēmās
un visus gadus to pildījis vplkv. A. Silgailis.
Mazā latviešu skaita dēļ kopas aktivitāte izpaužas dažas reizes
gadā, kad biedri sapulcējas, lai atzīmētu savas tautas nozīmīgākos
brīžus — svinētu Jāņus, atcerētos 14. jūnija un 18. novembŗa
notikumus. Šais reizēs ierodas tautieši no plašākas apkārtnes.
1967. g. Jāņu sarīkojumā vanaga H. Auniņa īpašumā piedalījās arī vietējās igauņu un lietuviešu tautas grupas. 18. novembŗa
svinīgais akts un komponista Jāņa Kalniņa godināšana 23. novembrī, sakarā ar viņa viesošanos kā diriģentam vietējā simfoniskā
orķestrī, pulcināja tautiešus no plašākas apkārtnes.
No DV KV saņemtās 5 grāmatas „Latvian Literature" kopas
vadība pasniedza bibliotēkām — Dalhousie universitātei, Saint
Mary universitātei, Queen Elizabeth vidusskolai, Saint Patrick
vidusskolai un Halifaksas pilsētas bibliotēkai. No visām bibliotēkām saņemti pateicības raksti.
Brošūru „The Baltic States" kopa piesūtīja ar pavadvēstuli visiem provinces valdības un parlamenta locekļiem, dažādu konfesiju
augstākiem vadītājiem un Halifaksas-Dortmutas pilsētas galvam.
Kad Halifaksā notika demonstrācijas pret Vietnamas kaŗu, kopas valdes priekšsēdis piesūtīja vietējam laikrakstam The Mail
Star rakstu, kuŗu redakcija iespieda 30. oktobŗa izdevumā. Tas
izraisīja ļoti dzīvu polemiku vietējā presē, kas ilga 3 nedēļas. Gandrīz ik dienu laikrakstos bija iespiests pa vienam, daždien pa diviem rakstiem. Ar gandarījumu varēja konstatēt, ka „par kaŗu"
bija vairāk nekā „pret kaŗu".
1968. g. sava mazā skaita dēļ Jaunskotijā dzīvojošie igauņi un
lietuvieši bija nolēmuši svinēt Igaunijas un Lietuvas neatkarības
50 gadu atceri kopā ar Latvijas atceri 18. novembrī. Ar visu triju
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valstu nacionāliem karogiem greznotā telpā dalībniekus uzrunāja
prof. P. Kundziņš, igauņu un lietuviešu pārstāvji. Lietuviešu runu
teica Dr. B. Matulionis no ASV. Šai aktā piedalījās visi Jaunskotijā (Nova Scotia) dzīvojošie baltieši, izņemot, kas bija aizkavēti
slimības dēļ. Dalībnieku kopskaits bija 78. Vietējā laikrakstā The
Chronicle-Herald 16. novembŗa izdevumā bija ievietots G. Vilka
raksts ,,They cannot forget", bet 18. novembŗa vakarā A. Silgailis sniedza 15 minūšu interviju vietējā CBC TV raidītājā, apgaismojot 18. novembŗa nozīmi latviešu tautai un raksturojot notikumus Latvijā pēc Padomju Savienības iebrukuma.

1962. gada DV Hamiltonas jundas laika plkv. A. Silgailis pieņem nodaļas
valdes priekšsēža O. Ieviņa ziņojumu.

Vispār, visos latviešu sarīkojumos piedalījās arī visi Halifaksas
un tuvākās apkārtnes igauņi un lietuvieši, abas tautības iekļāvušās
latviešu sabiedriskajā dzīvē. Vietējā baltiešu kolonija samērā dzīvi
piedalās kanadiešu sabiedriskajā dzīvē. Kā komūnisma varmācības dzīvie liecinieki viņi lielā mērā atsedz komūnisma īsto seju.
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Sakarā ar goda doktora grada piešķiršanu Dienvidslavijas prezidentam Tito kopas valdes priekšsēdis iesūtīja laikrakstam The
Mail Star rakstu „Such a misuse". Tas iespiests laikraksta 10. novembŗa izdevumā. Saņemti vietējo kanadiešu atzinības raksti.
1971. g. lasīti 3 referāti par latviešu tautas likteni un brīvības
centieniem: 2 referāti — Halifaksas privātās vidusskolas vecāko
klašu audzēkņiem, (19. aprīlī un 5. maijā — Halifax Grammar
School), un 1 referāts — Rothesay, Jaunbransvikas provinces
vidusskolā divu vecāko klašu audzēkņiem, skolotājiem un vecākiem (7. novembrī — Netherwood un Rothesay Collegiate). Saņemti pateicības raksti.
A. Silgaiļa darbība DV organizācijā neaprobežojās tikai ar DV
Halifaksas kopu, viņš ar referātiem piedalījies vairākās DV nodaļās Kanadā. 1972. g. kopas valdes priekšsēdis A. Silgailis kā
Anglijas un Vācijas DV valžu viesis piedalījās Daugavas vanagu
dienās 9./10. septembrī Bradfordā, Anglijā un 16./17. septembrī
Krēfeldā, Vācijā un apmeklēja vairākas DV nodaļas Dienvidanglijā. Savos apmeklējumos viņš lasīja referātu „Kādēļ mēs neizrādījām bruņotu pretestību Padomju Savienībai 1939./40. gadā,
bet cīnījāmies vēlāk Vācijas bruņoto spēku ietvaros".
DV Halifaksas kopa kā mazākā DV vienība Kanadā (biedru
skaits ir 8, dažus gadus bija 10 biedri) ir veikusi arī ievērojamu
aprūpes darbu. Līdz 1972. g. beigām ziedojumos savākti aprūpei
$1406,28. Kopējie ieņēmumi bijuši $2932.48, izdevumi —
$2694.14. Atlikums uz 1. 1. 1973. g. $238.34.
Kā ilggadējs darbinieks un par izciliem nopelniem DV organizācijas darbā A. Silgailis apbalvots ar DV CV atzinības rakstu
un DV nozīmi zeltā.
DV Edmontonas nodaļa
Kanadas lielāko lauksaimniecību Albertas provinces galvaspilsētā Edmontonā 1952. un 1953. g. iebrauca krietns pulciņš
latviešu, kas agrāk darbojās DVF Anglijā. Sākumā šiem ieceļotājiem bija grūti iejusties Kanadas apstākļos, arī latviešu sabiedriskā dzīvē, jo agrākie ieceļotāji no Vācijas, kas Edmontonā ieradās 1947. gadā, bija iesaistījušies vietējā latviešu biedrībā Imanta.
Bijušie vanagi tomēr vēlējās darboties savas organizācijas mērķu
un ideju labā, tādēļ 1954. g. 26. martā pulcējās DV nodaļas
dibināšanai, ievēlot pagaidu valdē priekšsēdi Ž. Čaku un valdē
E. Šaušu, E. Zvejnieku, R. Vilku un A. Beitiņu. Pēc nodaļas ap744

stiprināšanas pie DV KV 1954. g. 21. maijā biedru sapulcē ievēlēto pagaidu valdi apstiprināja par pilntiesīgu ar pārmaiņām
biedrziņa amatā, kuŗu uzticēja St. Valpēterim. Kāds kanadiešu
ļaundaris St. Valpēteri 1959. g. septembrī noslepkavoja. Par vanadžu pārstāvi ievēlēja Ilgu Putniņu.
Par Edmontonas nod. valdes priekšsēžiem darbojušies Ž. Čaks,
R. Vilks, J. Strauts, B. Šauša; kopš 1967. g. nodaļu vada A. Stepermanis. Nod. sekretāre un vanadžu priekšniece ir Z. Stepermane.
Edmontonas latviešu sabiedriskai dzīvei izveidojoties, nod. biedri veicināja un piedalījās visos kultūras pasākumos. Iekārtoja bibliotēku, kuŗai pievienojās arī Latviešu Biedrība Imanta ar savām
grāmatām. Ik gadu nodaļa piedalās Latvijas valsts dibināšanas atceres un 14. jūnija aizvesto piemiņas akta rīkošanā. 1957. g.
piedalījās tautību izstādē Edmontonā ar latviskiem daiļamatniecības priekšmetiem, no kuŗiem sevišķu ievērību izpelnījās kokle.
1958. g. nod. rīkoja rakstnieka J. Jaunsudrabiņa piemiņas aktu ar
referenti dzejnieci Veltu Tomu.
Savā pastāvēšanas laikā līdz 1972. g. ieskaitot nodaļa savākusi
aprūpei $2127. Kopš 1969. g., lai nebūtu jāvāc ziedojumi aprūpei,
nodaļa cenšas atrast līdzekļus citādā veidā: ar sarīkojumiem, loterijām u.c. 1973. g. 1. janvārī nodaļas līdzekļi skaidrā naudā bija
$1736. Materiāli nodaļa atbalstījusi kultūras pasākumus, latviešu
skolas, skautu un gaidu organizāciju un jaunatnes pulciņus.
1960. g. pie nodaļas nodibināja Džonesa (Jones) piemiņas fondu, savācot līdekļus piemineklim, ko 1962. g. jūlijā uzstatīja uz
Džonesa tēva kapa, lai paturētu piemiņā šo aizgājušo veclatvieti,
kas daudz palīdzēja latviešiem Vācijas DP nometnēs un apmēram 200 latviešiem sagādāja galvojumus izceļošanai uz Kanadu.
Šī manuskripta rakstīšanas laikā, 1973. g. vasarā, piepildījušies
100 mūža gadi Džonesa tēva sievai Olgai Edmontonā, kuŗa ir
vecākā vanadze.
Pēdējo gadu ievērojamākie nodaļas sarīkojumi un izdarības
bijuši: 1967. g. plkv. O. Kalpaka piemiņas sarīkojums; kopā ar
pārējām baltiešu organizācijām plaši sarīkojumi Kanadas 100 gadu
jubilejas ietvaros. Šai pašā gadā kopā ar pārējiem baltiešiem nosūtīta brošūra „The Baltic States" Albertas provinces ministriem,
parlamenta locekļiem, universitātes un pašvaldības amatpersonām. 1968. g., atzīmējot Latvijas 50 gadu neatkarības pasludināšanu, Albertas universitātei dāvināti 4 eks. Zviedrijā izdotās Lat745

vijas vēstures. 1969. g. nodaļa atzīmēja 15 darbības gadus, ko
apvienoja ar Latvijas armijas 50 gadu jubileju. 1971. g. atzīmēja
DV organizācijas 25 g. dibināšanu un Kurzemes cietokšņa krišanu.
Izmantojot jaunos noteikumus Albertas provincē par loteriju
rīkošanu, nodaļas mērogā rīkotā loterija izdevās labi.
Edmontonas nodaļā 41 biedrs — 23 vanagi un 18 vanadzes.
Par pašaizliedzīgu darbu DV mērķu sekmēšanā ar DV KV atzinības rakstiem apbalvoti: R. Blackwell, E. Brūze, P. Heinbergs, G.
Plūmīte, J. Plūmīte, J. Putniņš, M. Šnepsta, A. Stepermanis, Z.
Stepermane, J. Strauts, M. Vaivade, Dz. Vilka, Ed. Zvejnieks un
J. Zvirbulis.

DV KV priekšs. G. Brikmanis uzrunā DV Edmontonas nodaļas 20. gadasvētku dalībniekus 1974. gadā. No kreisās: A. Bachs, DV Edmontonas nodaļas priekšnieks A. Stepermanis un karoga sardzē A. Gale.

DV Bramptonas nodaļa
Apmēram 30 jūdžu ziemeļrietumos no lielākā latviešu centra
Kanadā, Toronto, ir Bramptonas pilsēta, kuŗā uz dzīvi apmeties
neliels latviešu skaits, kas apkārtējās lauksaimniecībās nokalpojuši
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savu līguma gadu. Kad Kanadā sāka organizēties DV, arī Bramptonas latvieši 1951./52. g. ziemā izraudzīja V. Martinsonu, lai to
izdarītu. Tomēr nodalu nenodibināja, jo Bramptonā bija samērā
maz bijušo leģionāru, kam DV ideja būtu tuvāka. Pāris gadu
laikā pilsētā saplūda izklaidus dzīvojošie latvieši, ieceļoja arī
diezgan daudzi no Anglijas un Francijas. No Anglijas ieceļoja
J. Ronis, kas ar E. Roņa un K. Presa palīdzību 1954. g. 28. augustā J. Verļa lauku īpašumā Bramptonas tuvumā sasauca DV
dibināšanas sapulci, kuŗā piedalījās 22 tautieši, kas nolēma Bramptonā dibināt DV nodaļu. Pagaidu valdē ievēlēja J. Roni, K. Presu,
J. Verli, P. Johansonu un A. Zeltiņu. Kad nodaļa bija apstiprināta
DV KV, 1954. g. 3. oktobŗa biedru sapulcē ievēlēja valdi un
revīzijas komisiju. Valdē ievēlēja pagaidu valdes locekļus ar izņēmumu — A. Zeltiņa vietā ievēlēja A. Kudrašovu. Revīzijas
kom. ievēlēja J. Uļuku, A. Ozolu un J. Sinku. Valdes priekšsēža
pienākumus pildījuši J. Ronis, E. Ronis, J. Uļuks, A. Kudrašovs
un patlaban nodaļu atkal vada E. Ronis. Valdē darbojušies J.
Verlis, K. Press, P. Johansons, A. Plūdums, J. Lūsis, K. Dārznieks, E. Ronis, A. Kudrašovs. Revīzijas kom. — J. Uļuks, K.
Vaļuks, P. Meiers, K. Puriņš, V. Martinsons, A. Ozols, A. Andersons, R. Vecmanis, V. Leipurts, K. Dārznieks un J. Lūsis.
J. Ronis darbojies DV KV par biedrzini un vēlāk kasieri laikā
no 1955. — 1967. gadam. Nodaļas biedrs A. Lucs darbojies DV
KV. Nodaļas dibināšanas laikā biedru skaits bija 27, bet 1972. g.
sākumā 54, no tiem 16 vanadzes.
Sakarā ar samērā mazo latviešu skaitu Bramptonā aizvadītos
gados, līdz 1972. g. ieskaitot, aprūpes vajadzībām nod. savākusi
$3.445. Kultūras laukā nodaļas darbība bijusi mazāk sekmīga,
jo Toronto tuvums dod iespēju Bramptonas latviešiem apmeklēt
turienes sarīkojumus. Rīkoti koncerti un dažas teātŗa izrādes, bet
mazā latviešu skaita dēļ sarīkojumi prasa piemaksu. Nodaļa ik
gadu rīko Ziemsvētku eglīti biedru bērniem. Pēdējos gados eglītes
sarīkošanā piedalās arī vietējā ev. lut. draudze.
Nodalā pastāv arī vanadžu kopa. To vadījušas Aina Martinsone,
Sofija Kukņa un pēdējos gados Mirdza Rone, kas bija arī pati
pirmā kopas priekšniece tās organizēšanas stadijā. Vanadzes rosīgi
darbojas nodaļas sabiedriskās dzīves veidošanā un kārtošanā.
Informācijas laukā nodaļai trūcis piemērotu darbinieku, tomēr
vietējiem laikrakstiem un radioraidītājiem, kā arī skolotājiem,
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mācītājiem, parlamenta locekļiem nosūtīti informācijas materiāli.
Ilggadējais nod. priekšsēdis un DV KV loceklis J. Ronis ar savām
Latvijas pastmarku kollekcijām daudzreiz piedalījies ASV un Kanadas filatelistu izstādēs, atgādinot Latvijas vārdu. Ar attiecīgu
klāstu sakārtojumu var panākt lielu iespaidu, kā arī parādīt Latvijas okupāciju un ar to ieinteresēt tādus ļaudis, kas līdz šim par
mūsu zemes likteni nekā nav zinājuši. J. Ronis ieguvis vairākas
godalgas kā ASV tā Kanadā, arī latviešu sacensībās. J. Roņa
godalgotie klāsti pieminēti ASV un kanadiešu filatelistu presē.
Nodaļas biedri rosīgi nodarbojas ar šaušanas sportu. Sacensības
rīkotas J. Verļa lauku īpašumā, kur arī notikušas šaušanas sacīkstes DV Kanadas mērogā. Vienu gadu Bramptonas nod. ieguva 3.
vietu, bet A. Plūdums izcīnīja pirmo vietu individuālās sacensībās.
Nodaļā ik gadu populārākas kļuvušas gadskārtējās šaušanas sacensības, ko tagad rīko kopā ar DV Druvas nod. A. Kalniņa
saimniecībā aiz Orandžvilles. Nod. biedra-dibinātāja J. Verļa
piemiņai nodibināta piemiņas balva, ko piešķiŗ nodaļas labākajam šāvējam. Balvu dāvināja A. Andersons, A. Runcis un nelaiķa
J. Verļa dēls.

DV Bramptonas vanadžu kopa 1969. gadā. Sēž no kreisās — Dzidra Sika,
Alvīne Reinberga, Sofija Kukņa, Aina Martinsone; stāv — Emīlija Plūduma,
Mirdza Rone, Milli Vecmane, Lilija Ezīte, Aina Prese, Margrieta Peniķe
un Genovefa Krūze.
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Nodaļas pastāvēšanas laikā ar DV KV atzinības rakstu apbalvoti J. Ronis, A. Kudrašovs, E. Ronis, V. Verlis, A. Lucs, J.
Uļuks, J. Lūsis, A. Martinsone, O. Verle, E. Kudrašova, A. Andersons, M. Ādama, M. Rone, S. Kukņa, G. Krūze, A. Reinberga,
Dz. Sika un St. Krūze.
DV KV atzinības raksts piešķirts arī Bramptonas nodaļai.
Kā atsevišķi nozīmīgs gadījums nodaļas dzīvē jāpiemin DV
priekšnieka plkv. V. Januma viesošanās 1962. g. 27. novembrī.
Šai dienā rīkots biedru vakars J. Verļa mājā, bet biedru un viesu
bija saradušies tik daudz, ka tikai ar grūtībām visiem pietika
vietas. Pēc pulkveža referāta sekoja jautājumi, pārrunas un kopīgas vakariņas. Šādas sanāksmes, kuŗās piedalās augstākā organizācijas vadība, daudz palīdz organizācijas vienotībai un saliedēšanai. Šādās sanāksmēs dziedātās DV himnas vārdi: „Še kopā
mēs, biedri, kam lemts nebij' mirt" iespiežas ikviena sirdī dziļi
jo dziļi.
DV Druvas nodaļa
DV Druvas nodaļa ir viena no jaunākām Kanadas DV organizācijā, un var droši teikt, ka tā ir vienīgā DV nodaļa visā DV
organizācijā, kuŗas biedri ir visi lauksaimnieki, kas dzīvo izkaisīti
tā saucamā latviešu pagastā, Šelburnas apkārtnē, Ontario.
Nozīmīga šīs nodaļas dibināšana tai ziņā, ka dibināšanas sapulcē piedalījās arī viesis DV priekšnieks plkv. V. Janums, kas toreiz
viesojās Kanadā.
Nodaļu nodibināja 1962. g. 29. novembrī V. Ždanovska saimniecībā, RR 2, Mono Center, Ont, un tajā bez plkv. V. Januma
un V. Ždanovska vēl piedalījās M. Bērziņš, N. Boriss, A. Bukovska, Ž. Bukovskis, V. Jēgers, A. un M. Kalniņi, M. Ozoliņa,
H. Ozoliņš, J. Plūdums, E. Smiltnieks, M. Purmale, K. Purmals,
A. Turķis un Z. Ždanovska. Par pirmo valdes priekšsēdi ievēlēja
V. Ždanovski, valdē — E. Smiltnieku, Ž. Bukovski, J. Plūdumu,
un H. Ozoliņu. Šeit atzīmējams, ka V. Ždanovski ar plkv. V.
Janumu saista Otrā pasaules kaŗa gaitas. V. Ždanovskis bija plkv.
V. Januma pēdējā kaujas grupas sastāvā.
Lai jaunā lauksaimnieku DV nodaļa rastu līdzekļus, tā 1964.
g. nolēma rīkot loteriju, izlozējot dzīvu bulli no Ždanovska saimniecības. Buļļa loterija deva $393 atlikumu.
Nodaļa rīkojusi 18. novembŗa kā arī citus piemiņas sarīkojumus un koncertus Šelburnas sarīkojumu zālē. Nodaļas 5 gadu
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pastāvēšanas gadījumā priekšs. A. Kalniņš nodaļai dāvāja Latvijas karogu, nodaļa, savukārt, ceļojošo balvu šaušanā jauniešiem.
Lielākus sarīkojumus rīko kopīgi ar Latviešu Lauksaimniecības
Biedrību.
Liels sarīkojums bija Druvas nodaļas 10. gadasvētki ar Kanadas
DV vīru koŗa piedalīšanos, uzvedot „Tur tālu kaujas laukā".
Viens no ienesīgākiem nodaļas sarīkojumiem ir gadskārtējā
zaļumballe A. Kalniņa saimniecībā, kad viesi pavada jauku pēcpusdienu un vakaru zaļumos, dziedot, dejojot un baudot lauku
labumus.

DV Druvas vanadžu kopa 1970. gadā. Priekšplānā sēž Astrīda Beņķīte,
no kreisās — Maija Ozolina, Marija Beņķīte, Tālija Plūduma.

Darbojas arī vanadžu kopa M. Beņķītes vadībā. Nodaļā 21
biedrs, 12 vanagi un 9 vanadzes.
Desmit pastāvēšanas gados aprūpei savākti $670, atlikums no
sarīkojumiem $1574. Skautiem un skolām ziedoti $250, un aprūpes darbam izlietoti $1015.
DV Druvas valdē un revīzijas komisijā visilgāk darbojušies A.
Kalniņš (10 g., no tiem 8 g. valdes priekšsēdis), Ž. Bukovskis (8
g.), T. Plūduma (8 g.), H. Ozoliņš (6), M. Ozoliņš (6), M. Kalniņš,
J. Plūdums, V. Jēgeris, A. Turķis, Milda Purmale, Z. Ždanovska,
V. Ždanovskis un M. Beņķīte.
DV KV atzinības rakstus saņēmuši V. Ždanovskis, T. Plūduma,
A. Kalniņš, H. Ozoliņš, M. Ozoliņš, M. Beņķīte, A. Beņķīte un
A. Bukovska.
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DV Otavas vanadžu kopa. 1. rindā no kreisās: Elvīra Krumberga, Katrīna
Viņķe, Irma Bērziņa, Rasma Bērziņa; 2. r.: Milda Millera, Erna Dzītara un
Elizabete Kauferte.

DV Otavas nodaļa
Otava ir Kanadas galvaspilsēta ar federālās valdības parlamentu un pārējām valdības iestādēm. Liela daļa iedzīvotāju ir
valsts darbinieki, to starpā arī daļa latviešu, kas dzīvo Otavā.
Šiem tautiešiem bija uzskats, (it kā arī valsts iestāžu norādījums),
ka nav vēlama viņu darbība savas tautības organizācijās. Ar laiku
šis uzskats mainījās, un 1965. g. 24 oktobrī grupa aktīvāku tautiešu nodibināja DV Otavas nodaļu ar 13 vanagiem un 3 vanadzēm.
Par valdes priekšsēdi ievēlēts Kārlis Bērziņš, tas nepārtraukti pilda
vēl šodien nodaļas valdes priekšsēža amatu.
Īsti aktīva nodaļas darbība sākās 1966. gadā, kad biedru
skaits pieauga uz 16 vanagiem un 9 vanadzēm, nodibinoties vanadžu kopai un priekšnieces pienākumus uzņemoties Rasmai Bērziņai. Kopš 1970. g. vanadžu kopas priekšniece ir Erna Dzītare.
Lēnām un nepārtraukti audzis biedru skaits un 1972. g. 31. decembrī bija 23 vanagi un 13 vanadzes.
DV Otavas nodaļa septiņos pastāvēšanas gados veicinājusi
latviešu sabiedrības rosmi Otavā, izkārtojot 24 dažādus sarīkoju751

mus, ar apmeklētāju kopskaitu 2653, kas nodaļai devuši tīru atlikumu $2,306.47. Tas deva iespēju atbalstīt latviešu skolu, piešķirt jaunatnei stipendijas Divreizdivi nometnēm, piedalīties DV
jaunatnes salidojumos.
Vanagu un vanadžu darbā savākti un nodoti aprūpei trūkumcietējiem aiz dzelzs aizkara, invalidiem Vācijā un vietējai aprūpei
$2,356.99. Kopējais nodaļas ieņēmums $6665.48, izdevumi —
$4,992.58, ar atlikumu uz 1. 1. 1973. g. $1,672.90.
Par izcilu darbību nodaļā un DV organizācijas darbībā apbalvoti
Irma Krūmiņa, Rasma Bērziņa, Kārlis Bērziņš un Egons Jēkabsons.
DV Sūsenmarijas nodaļa (Sault Ste Marie)
Ontario provinces ziemeļu daļā, Sūsenmarijas pilsētā, mīt apmēram 90 latvieši, laba daļa no tiem bij. Latviešu leģiona kaŗavīri,
kas ieceļojuši no Anglijas un bijuši DV organizācijā. Iekārtojušies
un nostabilizējuši savu dzīvi šai pilsētā, tie nolēma atjaunot darbību un 1965. g. 7. novembrī nodibināja DV Sūsenmarijas nodaļu,
par valdes priekšsēdi ievēlot Albertu Līdumu. Pirmajā gadā iestājās 20 biedri, no tiem 3 vanadzes. 1967. g. valdes priekšsēdis bija
E. Krūmiņš, bet kopš 1971. g. — Laimonis Celmiņš. Vanadžu
kopas priekšniece visus šos gadus bija Austra Krūmiņa. Nodaļas
sastāvs 1972. g. 31. decembrī bija 20 vanagi un 4 vanadzes.
Ar nodaļas nodibināšanos vietējā latviešu sabiedrībā pavairojusies kultūrāli-sabiedriskā darbība. Septiņos gados nodaļa izkārtojusi 21 dažādu sarīkojumu ar apmeklētāju kopskaitu 2316. Tie
nodaļai devuši tīru atlikumu $1,475.40. Mazā vanadžu kopa ļoti
aktīvi darbojusies, nodibinājusi latviešu skolu, tās paspārnē darbojas jauniešu tautas deju kopa Ziemeļnieki, izkārtota jauniešu piedalīšanās DV jaunatnes salidojumā Toronto. Visus šos pasākumus
nodaļa atbalstījusi līdzekļiem.
Aprūpei un palīdzībai trūkumcietējiem ziedojumu akcijās savākti $969.05, bet izdoti $1,383.38, nodaļas līdzekļi — $414.33.
Kopīgais apgrozījums no darbības sākuma līdz 1972. g. 31. decembrim — ieņēmumos $3,586.67 un izdevumos — $2,662.83,
kasē — $923.37.
DV Ošavas nodaļa
Ošava ir Ontario galvaspilsētas Toronto pievārtē, ar plašu auto
rūpniecības centru, kur darbu atraduši daudzi latvieši. Sabiedriskikultūrālā darbība nav attīstījusies, jo saista Toronto tuvums. DV
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Kanadas DV Ošavas nodaļas pagaidu valde. Sēž no labās: pagaidu valdes
priekšsēdis A. Gaumers, vanadžu kopas priekšniece un biedrzine A. Stāraste, nodaļas dibināšanas iniciātors, Toronto nod. biedrs Osvalds Kļavenieks.
2. r.: Fr. Berķis un A. Stārasts.

Kanadas valdes ierosmē 1968. g. 25. februārī nodibinājās DV
Ošavas nodaļa ar 13 vanagiem un 6 vanadzēm. Par valdes priekšsēdi ievēlēja A. Gaumeru, vanadžu kopas priekšnieci — Antoniju
Stārasti. 1969. g. valdes priekšsēža pienākumus uzņēmās F. Berķis,
vanadžu kopas priekšnieces pienākumus kopš 1971. g. pilda Ella
Berķe.
Darbības sākumā vanadzes pirmo reizi visos šais gados izkārtoja latvisko darbu skati, kas guva necerētu atzinību un bija izvērtēta par vienu no labākām arī vietējā laikrakstā. Sarīkoti 6
dažādi sarīkojumi, kopējais apmeklētāju skaits bija 466. Pēdējos
pāris gados nodaļas darbība apsikusi. Tās kopējais apgrozījums
bijis: ieņēmumi — $889.71, izdevumi — $519.75, atlikums kasē
uz 1972. g. 31. decembri $369.96. Par aktīvu darbību nodaļā ar
DV KV atzinības rakstu apbalvota Antonija Stāraste.
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Jāatzīst, ka DV Kanadā latv. sabiedriskajā dzīvē uzturējuši un
stiprinājuši vienības garu, mudinājuši tautiešus neaizmirst pienākumu palīdzēt citiem. Panākumi ir bijuši labi kā aprūpes, tā
garīgā laukā.
Kanadas DV un atsevišķo nodaļu valdes rūpējušās par sadzīves
kārtību mājās un gādājušas, lai savs laiks būtu veltīts nepieciešamo līdzekļu vākšanai un citu uzdevumu veikšanai, bet savu laiku
ziedotu arī priekam un gara stiprināšanai, lai vanagu saime būtu
saliedēta un vienota. Kopsolī ar vanagiem gājušas arī vanadzes.
Šodien mēs skaidri redzam un jūtam, ka bez viņām nebūtu to
sasniegumu, kas ir panākti.
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Holande
1950. g. vasarā Holande savās sociālās aprūpes mītnēs uzņēma
lielāku skaitu dažādu tautību veco ļaužu un invalidu. 28. jūlijā šīs
akcijas ietvaros Eversburgas pārskološanas centru Vācijā atstāja
pirmā, skaitā lielākā latviešu invalidu grupa. Šinī laikā arī meklējams sākums DV Holandes nodaļas darbībai. Tās pagaidu valdi
jau izraudzīja Eversburgā 1950. g. 25. jūlijā, pirms izbraukšanas
no Vācijas. Lai izceļojošie invalidi jaunajā zemē (tie bija saistījušies dažādos darbos, piemēroti iemācītiem arodiem) paturētu savu
vienību un uzturēta ciešākus sakarus savā starpā, viņu lēmums
bija vienprātīgs — turēšanās kopā iespējama vienīgi DV organizācijas ietvaros.
Jau pašā darbības sākumā nodaļa stājās aktīvā sabiedriskā
darbā, izveidojot skaitā mazu (20 biedru), bet vienotu kopu. Lielu
vērību nodaļa pievērsa aprūpes darbam, kuŗa izveidošanai daudz
pūļu veltīja arī Latvijas ģenerālkonsuls Holandē Bruno Pavasars,
palīdzēdams invalidiem izkārtot dažādas, Holandes valdības paredzētas priekšrocības. Ar DV Holandes nodaļas atbalstu tās biedri
papildināja Eversburgā iegūtās techniskās zināšanas, ātri vien labi
iedzīvojās un atrada atsaucīgu vietējo sabiedrību un dzīves iztikai
nodrošinātu mājvietu. Jau pašā sākumā Holandes Daugavas Vanagos un tāpat pārējā latviešu sabiedrībā (kuŗa aptvēra ap 200 tautiešu, izvietoti visā valstī) izveidojās dziļa saticība un lepns nacionāls gars. Nodaļas valde ik gadu apmeklēja mūsu vecos ļaudis veco
ļaužu mītnēs, iepazinās ar viņu vajadzībām un apstākļiem. Ciešs
kontakts izveidojās ar mūsu kaimiņtautu — lietuviešu un igauņu —
trimdas organizācijām.
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Pagaidu valdes priekšsēdis bija Ernests Ozoliņš. Pirmajā darbības gadā pie nodaļas nodibināta tautas deju kopa un dubultkvartets. 1951. g. 11. martā rīkoti Kalpaka piemiņas svētki ar kalpakieša Latvijas ģenerālkonsula B. Pavasara piedalīšanos. Šis bija
pirmais šāda veida sarīkojums Holandes latviešu saimei. Atsaucība
bija samērā liela un, ja ievēro lielos attālumus, tad dalībnieku
skaits svētku dievkalpojumā (32) bija liels. Sabiedriskā dzīve prasa
arī daudz pūļu, bet nodaļas valde tās netaupa. Ka ar neatlaidību
daudz ko var sasniegt, liecina kaŗa invalida Rūdolfa Ozoliņa piezīme: „Dažreiz pat nejūt vairs, vai cauršautā roka turas plecā, bet
tas viss ir jāpanes, ja gribi dzīvot."
33. Latvijas valsts atceres svētkus 18. novembrī nodaļa rīkoja
Amsterdamā, kuŗus ar dievkalpojumu ievadīja māc. J. Romans.
Svinīgā aktā runu teica nodaļas priekšs. E. Ozoliņš. Sekoja ģenerālkonsula B. Pavasara un konsula v. Monsjo uzrunas. Pēdējais
ir labs Latvijas un latviešu pazinējs, bijis arī Latvijā, apmeklējis
dziesmu svētkus. Turpmāko vakara daļu aizpildīja deklamācijas,
klavieŗu solo, tautas dziesmas un tautas dejas. Tās sevišķi patika
holandiešiem, kuŗu skaits sarīkojumā bija kupls.
Tā paša gada 8. decembrī biedru sapulcē ievēlēja jaunu pastāvīgu nodaļas valdi: priekšsēdis E. Ozoliņš, valdē — O. Makstenieks, A. Stuburs, B. Kalēja un N. Bandere. Revīzijas komisijā
izraudzīja R. Ozoliņu, Feierbergu un A. Koslovu.
1952. g. 17. maijā DV Holandes nodaļas valde kopā ar igauņu
bēgļu nacionālo komiteju rīkoja Hāgā sadraudzības vakaru. Programmā bija latviešu tautas dejas, Mediņa klavieru mūzika holandiešu pianista S. Dijkstra priekšnesumā un igauņu tautas dejas,
dziesmas un ksilofona solo. Sarīkojums bija kupli apmeklēts. Tā
atlikumu — 45 guldeņus ziedoja invalidu nama iegādei Vācijā.
Ziedojumu veidā invalidu namam vēl sagādāti 55 guldeņi, kas
bija mazās tautiešu saimes Holandē cienīgs devums.
Pirms tam vēl 3. maijā Amsterdamā notika ģimenes dienas
dievkalpojums, arī labi apmeklēts.
1952. g. novembrī amatus valdē pārkārtoja: priekšs. E. Ozoliņš,
pr-ža vietnieks O. Makstenieks, sekretārs Z. Grāpis, kasiere B.
Kalēja un biedrzine N. Bandere. Revīzijas komisijā: R. Ozoliņš,
A. Feierbergs un J. Vaskāns.
1953. g. 8. martā DV nodaļa rīkoja plkv. Kalpaka piemiņas
vakaru, kuŗā trīs jauni biedri deva svinīgu solījumu. Vakars bija
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kupli apmeklēts. Referātu par plkv. Kalpaku nolasīja E. Ozoliņš;
A. Stuburs un N. Bandere sniedza piemērotas deklamācijas.

Pēc lielajiem ūdens plūdiem Holandē 1953. gadā — ciemos pie nod. biedriem Klundertā. No kr.: J. Balodis, A. H. Stuburs, H. Staltmane, H. Staltmanis un R. Ozoliņš.

DV priekšs. Holandē A. Stuburs sarunā ar Latvijas konsulu H. v. Monsjo
1953. g. 18. novembŗa sarīkojumā Amsterdamā. Monsjo bija liels latviešu
draugs, mira 1954. gadā.

Nodaļas priekšs. E. Ozoliņš marta vidū apmeklēja Deventeras
veco ļaužu mītnes iemītniekus Jāni Sedlenieku un N. Grundmani.
Tautieši ar dzīves apstākļiem bija apmierināti, bet nomāca vien757

Bēgļu gadā notika pieņemšana pie Holandes karalienes Julianas Soestdeijkas
pils dārzā. Latviju pārstāvēja DV nodaļas vanadzes V. Maksteniece (trešā
no labās), Ādlere (piektā no labās) un V. Kalniņa (otrā no kreisās). Uzņēmuma vidū karaliene Juliana.

DV pārstāves Holandē pieņemšanā pie karalienes Julianas. Otra no labās
Ādlere, ceturtā no labās V. Maksteniece. Karaliene vidū pa kreisi.
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tulība. Cēlu žestu parādīja J. Sedlenieks, kas ziedoja 150 guldeņus
ar norādījumu tos līdzīgās daļās sadalīt kaŗa invalidiem, Ārtavai
Latvijai un bāreņiem. Minētais tautietis ziedoja arī savu naudas
kollekciju un ordeņus Bērzainei.
DV nodaļa Lieldienu laikā apciemoja vecos latviešus, apdāvinot tos ar tautiski krāsotām olām un ziediem no tulpju laukiem.
Šajā gadījumā nodaļas pārstāvjiem bija jānobrauc ap 500 km
gaŗš ceļa gabals. Tā paša gada 10. maijā notika mātei veltīts dievkalpojums un 14. jūnija atceres vakars. Mātes dienas dievkalpojumu vadīja māc. J. Romans, pēc tam E. Ozoliņš referēja par māti
un ģimeni, N. Bandere un A. Ozoliņa deklamēja mātei veltītus
dzejoļus. Mācītājs J. Romans sniedza klavieŗkoncertu.
27. jūnijā rīkots Līgo vakars Zēlhemā, Vācijas robežas tuvumā.
Jāņubērnu vidū bija arī viesi no Vācijas, tāpat daži holandieši,
kam ļoti patika šie latviešu svētki.
1953. g. E. Ozoliņš izceļoja uz Kanadu un 4. oktobŗa biedru
sapulcē ievēlēja jaunu valdi: priekšsēdis A. Stuburs, vietnieks O.
Makstenieks, sekretāre N. Bandere, kasiere B. Kalēja un biedrzine E. Zalgovska. Revīzijas komisijā ievēlēti K. Gūtmanis, R.
Ozoliņš un A. Belaka. No E. Ozoliņa DV Holandē šķīrās ar patiesām skumjām, jo viņa darbības laikā daudz kas tika paveikts,
it sevišķi tautiešu vienošanā, kā sevišķi laimīgu darbu uzskatot
Holandes slimnīcās strādājošo māsu iesaistīšanu DV saimē.
1954. g. 19. septembŗa biedru sapulcē ievēlēja valdes priekšsēdi
A. Stuburu, priekšsēža vietnieku O. Makstenieku, sekretāri N.
Banderi, kasieri B. Kalēju un biedrzini A. Parisu. Revīzijas komisijā: V. Maksteniece-Pogule, J. Balodis un K. Gūtmanis.
1955. g. apritēja pieci darba gadi. Nodaļas biedru skaits bija
daļēji mainījies, bet nodaļas dzīves pamatā vēl arvien valdīja vienotība. Nodaļas dibināšanas sanāksmē piedalījās (1950. gada jūlijā) 18 biedri, no tiem uz aizjūŗas zemēm bija izceļojuši seši.
Tomēr nodaļas biedru skaits, darbības piekto gadu beidzot, bija
23 aktīvi un 26 biedri veicinātāji, no tiem prāvs skaits vanadžu.
Valde šajā darbības gadā bija šādā sastāvā: priekšsēdis A. Stuburs, vietnieks O. Makstenieks, sekretārs A. Pariss, kasiere B.
Kalēja, biedrzinis R. Ozoliņš. Revīzijas komisijā darbojās V.
Maksteniece-Pogule, J. Balodis un K. Gūtmanis.
16. un 17. aprīlī nodaļu apciemoja DV CV sekretārs V. Hāzners. 16. aprīlī notika dievkalpojums māc. A. Abakuka vadībā,
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Baltiešu sab. darbinieku apspriedes dalībnieki Leidenē 1954. gadā. 1. rindā
no kr.: Igauņu nac. kom. priekšs. I. Belifante-Saidlo, V. Maksteniece, B.
Kalēja — abas DV valdes locekles. Aizmugurē: A. Stuburs, Dr. Belifante,
J. Paarits, A. Koslovs un Dr. O. Makstenieks.

Nod. valdes locekļi 1954. gadā Leidenē pēc darba sēdes. No kr.: N. Bandere
(sekr.), B. Kalēja (kasiere), aizplānā: Dr. O. Makstenieks (pr. v.), A. H.
Stuburs (priekšs.) un A. Pariss (b.-zinis).

pēc tam biedru vakarā V. Hāzners runāja par apstākļiem, kas
valda mūsu dzimtenē. Sekojošo tējas vakaru bija pagodinājis arī
ģenerālkonsuls B. Pavasars. V. Hāzners nākamās dienās apmeklēja
DV biedrus arī Hāgā un citur. Visi sākotnējie biedri bija CV
sekretāram pazīstami, jo viņš bija vadījis viņu apmācību dažādos
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amatos invalidu pārskološanas centrā un nu varēja pārliecināties
par šīs apmācības svētīgiem rezultātiem.
1955. g. valstssvētku atceres aktu nodaļa bija rīkojusi 26. oktobrī, pulcinot gandrīz visu Holandes latviešu saimi. Svētku aktā
ieradās arī DV priekšnieks V. Janums, bēgļu federācijas direktors
F. A. Verberks, katoļu tautas partijas bēgļu biroja ģen. sekr. un
Beļģijas Latv. nac. kom. pr-dis K. Gulbis. Koncerta daļu aizpildīja baritons L. Apkalns no Vācijas un R. Dzilna-Zaprauska, kas
studiju nolūkos no ASV bija ieradusies uz gadu Hilversumā.
Bij. Holandes vicekonsuls Rīgā F. van Monsjo, kas rediģējis
mākslas žurnālu un ir pazīstams kritiķis, par Apkalna sniegumu
izteicās visai atzinīgi; ,,A. ir apdāvināts ar dinamisku balsi. Tā ir
operas balss. Pilnīgu novērtējumu dot nākas grūti, jo telpa, kuŗā
Apkalns dziedāja, viņa balsij bija par mazu." Arī akta pārējos
dalībniekus mākslinieka programma aizkustināja. Par Dzilnas izpildījumu M. izteicies, ka viņa valda pār labu un rūpīgi skolotu
balsi. L. Apkalns iedziedāja arī 5 dziesmas skaņu lentē Hilversuma
raidītājam, ko reportāžas veidā noraidīja Ziemsvētkos. Pēc akta
DV Holandes nodaļas biedri kavējās pārrunās ar Vācijas viesi V.
Janumu, kuŗu šķiŗoties sumināja aplausiem.

Pirmie atbraucēji no Latvijas 1955. g. Holandietis E. Warth ar sievu latvieti, LSK māsu M. Bertulsoni. Nod. priekšs. A. H. Stuburs sarunā ar atbraucējiem (n. kr. N. Golubevs).

DV Holandes nodaļa organizācijas 10 gadu darbību atzīmēja
Amsterdamā. Ar DV dibināšanu un tās darbības izveidošanu sanāksmes dalībniekus iepazīstināja nod. priekšsēdis. Svētku runu
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Viesi no Vācijas pie Rijksmuzeja Amsterdamā 1955. g. aprīlī kopā ar DV
nodaļas biedriem. No kreisās: V. Abakuka, N. Golubevs, V. Hāzners, B.
Kalēja, R. Ozoliņš un māc. A. Abakuks.

DV Holandes nodaļas priekšs. A. Stuburs 1955. g. aprīlī Amsterdamā rīkotā
biedru vakarā. Aizplānā V. Hāzners, E. Oprele un B. Kalēja.

teica ģenerālkonsuls B. Pavasars. Runātājs norādīja uz Daugavas
Vanagu organizācijas cēlajiem mērķiem un svētīgo darbu aprūpes
laukā. „Uz DV organizāciju latviešu trimdas saime var būt lepna.
Blakus lielajam aprūpes darbam, tā ir arī cīņas organs par mūsu
tautas brīvību. Ko nav paveikusi latviešu trimdas sabiedrība, to
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ir panākuši jau DV — viņiem ir globāla vadība. Līdz šim pastāvošais apgalvojums un aizspriedumi, ka globāla trimdas vadība
nav iespējama, neatbilst patiesībai. DV ļaudis nevadās no personīgā goda, bet gan savas tautas goda," beidza savu runu ģenerālkonsuls.
1956. gadā nodaļas gadskārtējā biedru sapulcē 29. janvārī Roterdamā atzīmēja arī šīs nodaļas 5 gadu pastāvēšanu. Galvenā vērība pievērsta sabiedriskam darbam un veco ļaužu aprūpei. Ikkatrs nodaļas biedrs pēc savām materiālajām iespējām aprūpēja
vienu no mūsu vecajiem ļaudīm. Nodaļas valde kopā ar nac. komiteju ik gadu apciemo sirmos tēvus un mātes, lai iepazītos ar
viņu vajadzībām un dzīves apstākļiem. Invalidu ortopēdiskā aprūpe tagad kārtota ar vācu sociālās apdrošināšanas iestāžu starpniecību. Ar šo gadu pie DV nodaļas sākusi darboties jaunatnes
sekcija, kuŗas vadību uzņēmusies stud. phil. V. Kalniņa. Pateicoties ģen. kons. B. Pavasaram par veikto darbu aprūpes nozarē,
nodaļas priekšsēdis viņam pasniedza DV nozīmi, un sapulces dalībnieki P. vienbalsīgi ievēlēja par nodaļas goda priekšsēdi. DV
Holandes nodaļas valde: pr-dis A. Stuburs, pr-ža vietn. un veselības noz. vad. Dr. O. Makstenieks, sekr. un jaunatnes noz. vad.
V. Kalniņa, kas. B. Kalēja, biedrz. R. Ozoliņš, loc. A. Pariss. Vanadžu komiteja: V. Maksteniece-Pogule, B. Kalēja, L. v. d. Linden-Foršū. Revīzijas komisija: K. Gūtmanis, Ž. Strēlis, V. Maksteniece-Pogule.

DV nodaļas Holandē goda priekšsēdis Latvijas ģenerālkonsuls Bruno Pavasars runā 1956. gada 6. marta biedru vakarā.
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1957. gads: DV Holandes nod. valdē: pr-dis — A. Stuburs,
pr-ža vietnieks — Dr. O. Makstenieks, sekr. — J. Balodis, kasieris un grāmatnīcas (ar š. g. janvāri pie nodaļas atvērta grāmatnīca
un laikrakstu pārstāvība) vadītājs — A. Koslovs, biedrzinis — K.
Gūtmanis. Revīzijas komisijā B. Linde, J. Gudrais un N. Golubevs. Vanadžu kopu vada V. Maksteniece-Pogule, jaunatnes kopu — V. Kalniņa.
Atzīmējams, ka nodaļas vadībā bija gandrīz tikai invalidi. Nodaļā 1. 1. 57. bija reģistrēti 30 biedri. Ievērojot, ka Holandes DV
saime, tāpat kā Beļģijā, izkaisīta pa visu zemi, sabiedriskajā dzīvē
lielāka rosība grūti radāma. Nodaļas kodols, kas veidojās no Amsterdamas tautiešiem, pa daļai kopīgi ar citām organizācijām (faktiski gandrīz vienas un tās pašas personas) tad arī vada sabiedrisko
dzīvi. Svarīgākie sarīkojumi plkv. O. Kalpaka piemiņas vakars,
kuŗā referēja kalpakietis ģen.-konsuls B. Pavasars; igauņu-latviešu
draudzības vakars, kuŗā ar priekšnesumiem piedalījās viesi no
Vācijas — Hamburgas latviešu biedrības koris un tautisko deju
grupa A. Cipuļa un A. Jageres vadībā; 18. nov. atceres diena ar
referātiem, DV priekšnieku plkv. V. Janumu, kas tai laikā viesojās Holandē, un ģen.-konsulu P. Pavasaru. Māksliniecisko daļu aizpildīja soprāns Rita Dzilna-Zaprauska ar komp. Alb. Jērumu pie
klavierēm.
Aprūpes darbā ar CV aprūpes daļas palīdzību izkārtota ortopēdiskā aprūpe, Holandes latviešu invalidiem šo aprūpi saņemot
no vācu iestādēm. Ir aprūpēti, sevišķi Ziemsvētkos, latviešu vecie
ļaudis Holandes veco ļaužu mītnēs. Kā ļoti aktīvs atzīmējams
mazās vanadžu grupas darbs ziedojumu vākšanā un nosūtīšanā Vācijas latviešu invalidu ģimenēm un trūkuma cietējiem. Risinājās
aktīva ziedojumu akcija izsūtītajiem tautiešiem.
Sabiedriski-polītiskā laukā nodaļas valde atbalstījusi katru darbību, kas veicina un sekmē cīņu par latvju tautas brīvības atgūšanu. Nodaļas valde vienmēr atbalstījusi un atbalsta Holandes
latviešu nac. komitejas darbību, tāpat arī LAK EC darbu.
Informācijas veicināšanai par pašreizējo pasaules politisko stāvokli, tāpat par stāvokli mūsu dzimtenē un vispār zemēs aiz dzelzs
priekškara, nodaļas valdes locekļiem ir sakari ar vietējo laikrakstu
redakcijām un korespondentiem. Holandiešiem ir rādīta arī filmas
Mana Latvija un Ungāru sacelšanās. Pēc tam presē bija daudz
atsauksmju par redzēto.
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Holandes DV nod. valde un rev. kom. 1957. g. 13. janvārī Roterdamā.
Sēž n. kr.: Dr. Otto Makstenieks, V. Maksteniece, A. Stuburs, A. Koslovs;
stāv: K. Gūtmanis, J. Balodis, B. Linde, J. Gudrais un N. Golubevs.

Jaunatnes organizēšanas darbs sevišķi neizpaudās, jo vairums
Holandē dzīvojošo jauniešu ir bijušie kaŗavīri, un tie darbojās DV
saimē.
1957. gada beigās DV Holandes nod. valdē notikušas pārmaiņas. Sakarā ar A. Stubura un Dr. O. Makstenieka atlūgšanos no
pienākumiem viņu vietā pieaicināti nākošie divi valdes locekļu
kandidāti un līdz ar to jaunā valde darbojās šādā sastāvā: valdes
priekšsēdis un kasieris — A. Koslovs, pr-ža vietnieks un biedrzinis — K. Gūtmanis, sekretārs — J. Balodis, locekļi — L. Linden
un A. Feierbergs.
1958. gadā: DV Holandes nod., kuŗas saimē 28. biedri, kaut
arī ar zināmām grūtībām un maziem atslābuma brīžiem, līdz
šim darbojusies atzīstami rosīgi. To aizvadītā darbības periodā zināmā mērā pierādījusi DV Holandes nodaļa, kas, par spīti vietējo
apstākļu īpatnībām un grūtībām, veikusi pietiekami daudz sabiedriski-kultūrālā laukā. Nodaļa kopā ar citām latviešu un igauņu
organizācijām pag. gada jūnijā atzīmēja baltiešu sēru dienas atceri
ar preses konferenci, kuŗā mag. iur. A. Šilde referēja par baltiešu
likteni komūnistu okupētajās dzimtenēs un izsūtījumā. Šai sarīkojumā ar runu piedalījās arī Holandes parlamenta loceklis F.
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Sēž no kr.: V. Maksteniece, V. Kalniņa, ģen. kons. B. Pavasars, A. H.
Stuburs, A. Koslovs; aizplānā stāv: Dr. med. O. Makstenieks un K. Gūtmanis (pēc valdes sēdes 1957. gadā Roterdamā, Dr. V. Māsēna misiju Holandē sagatavojot).

Goedhards, ko atzīmēja lielākie Holandes laikraksti un radiofons.
Sēru dienas koncerta daļā dziedāja solists B. Piekalnītis..
Valstssvētku atceres dienu rīkoja Amsterdamā, to ievadīja ģenerālkonsuls Br. Pavasars. Kā viesis runāja Beļģijas DV nod.
pr-ks K. Gulbis un vakaru ar dziesmām kuplināja sol. B. Piekalnītis.
Ziemsvētkos nodaļas darbinieki atcerējās tautiešus veco ļaužu
mītnēs, pasniedzot tiem svētku veltes, un vanadzes — daudzbērnu
ģimenes Vācijā ar dāvanu saiņiem.
Nod. darbinieki aktīvi piedalījušies kopīgā ziedojumu vākšanā.
Visu DV pasākumu organizēšanā un sevišķi to reālizēšanā lielu
palīdzību sniegušas vanadzes ar savu rosīgo aktivitāti.
1958. g. 18. martā, sakarā ar pārcelšanos uz pastāvīgu dzīvi
Vācijā, nodaļas ilggadējais valdes priekšsēdis Andrejs Stuburs atlūdzās no amata. Valde pārkonstruējās šā: priekšsēdis Dr. O.
Makstenieks, vietnieks K. Gūtmanis, sekretāre N. Happe-Bandere,
kasieris un biedrzinis A. Koslovs un valdes loceklis R. Ozoliņš.
1959. g. 25. marta biedru sapulcē ievēlēja valdē visus līdzšinējos, revīzijas komisijā — V. Makstenieci, N. Golubevu un J. Balo766

di. Par vanadžu priekšnieci izraudzīja N. Happi-Banderi un jaunatnes vadība palika V. Kalniņas rokās.
1960. g. 14. februārī biedru sapulcē Roterdamā ievēlēja jaunu valdi un revīzijas komisiju. No priekšsēža amata un darba valdē
atlūdzās Dr. O. Makstenieks. Jaunievēlētā valde konstruējās šā:
priekšsēdis A. Koslovs, vietnieks K. Gūtmanis, sekretārs J. Vaskāns, kasieris R. Ozoliņš un valdes loceklis 2 . Strēlis. Revīzijas
komisijā — V. Kārkliņa, J. Balodis un P. Pavilions.
Aizvadītais gads nodaļas darbā bija ražīgs, pateicoties arī nodaļas vanadzēm. Kā sevišķi čaklas atzīmējamas V. Kalniņa un V.
Maksteniece, kuŗas sakarā ar vispārējo bēgļu gadu rīkotajā tautību folkloras izstādē Leidenē ar labām sekmēm pārstāvēja latviešus,
tāpat tas darīts arī Roterdamā. V. Kalniņa sniedza vairākus priekšlasījumus izstādes laikā un arī radiofonā. Sakarā ar to vietējā
prese veltīja plašus aprakstus latviešu tautai un tās kultūrai.
1960. g. 25. jūlijā pagāja 10 gadi kopš DV Holandes nodaļas
nodibināšanās. Jubilejas svinības notika 17. septembrī Amsterdamā. Sarīkojumu ar svētbrīdi ievadīja māc. J. Pīpe, tad nodaļas
priekšsēdis A. Koslovs uzrunā atcerējās nodaļas nodibināšanu Vācijā pirms grupa invalidu devās uz Holandi. Ģenerālkonsuls B.
Pavasars jubilārus sveica savā un Latvijas ārkārtējo pilnvaru nesēja sūtņa K. Zariņa vārdā, novēlot vēl ilgi palikt aktīviem nacionāli-sabiedriskā darbā. Holandes latviešu nacionālās komitejas
priekšsēdis Dr. O. Makstenieks sveica no visas zemes tautiešu
saimes, uzsveŗot, ka tie bija Daugavas Vanagi, kas saliedēja šīs
zemes latviešus kopējā aktīvā vienībā. Lielākā tautiešu daļa bija
bez pieredzes sabiedriskā darbā, bet Daugavas Vanagi pamazām
izvirzījās katras aktivitātes priekšgalā, gan organizējot sanāksmes
un priekšlasījumus, aicinot referentus, gan arī rīkojot preses konferences. Tā izveidojās latviešu sirsnīgā sadarbība. Holandes DV
sirdī joprojām jūtas kā viena kaŗavīru saime un, novēlot šādu
kaŗavīru stāju paturēt arī nākotnē, Dr. O. Makstenieks uzrunu
beidza vārdiem: „Būsim arī turpmāk īsti, cieti latvju vīri un sievas!" DV CV piešķirtos atzinības rakstus saņēma V. Kalniņa, A.
Koslovs, O. Makstenieks, V. Maksteniece un B. Pavasars. Jubilejas
sarīkojums izskanēja pārrunās un dziesmās.
1962. g. 4. marta sapulcē valdē ievēlēti priekšsēdis J. Balodis,
vietnieks Dr. O. Makstenieks, sekretārs A. Feierbergs, kasieris R.
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Ozoliņš, valdes locekle un vanadžu priekšniece V. MaksteniecePogule.
Turpmākie darbības gadi nodaļā risinājās rutīnas zīmē, galveno
svaru liekot uz brālības un draudzības saglabāšanu, Latvijas vārda
populārizēšanu un nacionāli-sabiedriskās dzīves rosināšanu.
1968. g. DV Holandes nodaļa kopīgi ar Holandes latviešu nacionālo komiteju un ev.-lut. draudzes padomi aizvesto tautas atceres dienu bija saistījusi ar kaŗā kritušo kaŗavīru atceri. Šai sakarā
arī rīkots brauciens uz Lommeli, Beļģijā. 15. jūnija agrā pēcpusdienā Lommeles vācu kaŗavīru kapos sāka ierasties tautieši no Holandes, Vācijas, Beļģijas. DV valdes loc. Dr. O. Makstenieks
ar palīgiem bija 78 Cēdelgemas gūstā mirušo kaŗavīru kapu kopiņas rotājis ar sarkanbaltsarkanām neļķēm.
Pēc māc. R. Bērziņa (no Ķelnes) svētbrīža tautieši vēl laiciņu
uzkavējās kapsētā, apstaigājot gaŗās kapu rindas. Īrētā automašīnā un pašu mašīnās tautieši atgriezās Sitardē, kur Holandes latviešu b-bas kopēji bija parūpējušies par kafijas galdu viesnīcas
„Victoria" zālē. Sanāksmi atklāja mag. oec. Br. Pavasars, pieminot daudzos tūkstošus, kuŗus 1941. g. 14./15. jūnijā deportēja
tikai tādēļ, ka bija palīdzējuši brīvo Latviju celt un veidot. Viņš
pieminēja arī mūsu kaŗavīrus. Reinzemes latviešu b-bas pr-ks A.
Leiva uzrunā pateicās par laipno uzņemšanu un izteica prieku
par labo sadarbību ar Holandes tautiešiem, kuŗi bieži lielākā vai
mazākā skaitā ierodas latviešu sarīkojumos Vācijā. Beļģijas latviešu b-bu pārstāvis B. Jerumanis bija ieradies Lommeles kapos,
bet Sitardē nebija varējis ierasties, tādēļ sveicienus nodeva viens
no Vateršedas tautiešiem. Oficiālās daļas beigās K. Dreimanis
nolasīja dažus fragmentus no savām atmiņām par deportācijām
Liepājā, viņa toreizējā dzīves vietā.
Šāda trīs valstu latviešu satikšanās būtu vēlama biežāk, un varētu vēlēties, lai tautiešu atsaucība būtu vēl lielāka.
1968. gada maijā notikušajā gada sapulcē visus agrākos valdes locekļus ievēlēja no jauna: nodaļas priekšsēdis ir Jānis Balodis, sekretārs A. Feierbergs, priekšsēža vietnieks Dr. O. Makstenieks, kasieris R. Ozoliņš un valdes loceklis N. Ozoliņš. Rev. kom.
— V. Maksteniece un K. Dreimanis. Pēc tam valdes un rev. kom.
pārvēlēšanas nav notikušas.
DV Holandes nodaļa arī pamazām zaudēja savu sastāvu, jo
daudzi biedri izceļoja. Tā 1973. g. sākumā nodaļā bija palikuši
768

tikai 12 biedri. Tomēr iespēju robežās darbs neaprimst, un tie
cieši sadarbojas ar citām latviešu organizācijām Holandē. Tie
vienmēr uzsveŗ, arī vietējā sabiedrībā, savu piederību latviešu
tautai un vienmēr pauž pārestības, kas nodarītas Latvijai. Netiek
aizmirsti arī slēgti draudzības vakari, atzīmējot dažādas biedru
un to ģimeņu jubilejas. Tā, piem., 1972. g. 15. decembrī „svinēti"
25 gadi kopš nodaļas valdes loceklis Nikolajs Ozoliņš nostrādājis
ogļrača darbā. Savu piederību DV nodaļa apliecina arī, abonējot
DVM. Pavisam to saņem 9 biedri, bet, protams, izlasa daudz
vairāki. Nodaļa aprūpē arī divus biedrus-invalidus. Visus gadus
darbojas arī bibliotēka.
1973. g. vēl nodaļu vadīja J. Balodis. Savos vairāk nekā 22
pastāvēšanas gados DV saime Holandē darījusi godu visai DV organizācijai.
DV nodaļas valdes priekšsēdis Jānis Balodis mira 1974. g. 6.
janvārī. Par jauno valdes priekšsēdi tā paša gada 31. martā ievēlēja A. Feierbergu.
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Francija
Atskatā...
Lai labāk saprastu DV dibināšanu un darbību šai zemē, vajadzētu īsi pieskarties arī nodaļas kādreizējā kodola izveidošanās un
saliedēšanās norisei. Šī kodola lielākā daļa izklīdusi pasaules
lielceļos vai pat jau pievienojusies veļu draudzei, bet joprojām
jūtams tā gars.
Varētu sākt ar pēckaŗa pirmajām dienām, kad no apkārtējām
lazaretēm Mainingenas cietumā kopā ar citiem gūstekņiem amerikāņi saveda ap desmit latviešu leģionāru, kuŗus drīz ievietoja
vieninieku kamerās, lietojot to pašu režīmu kā SS vīriem. Viņiem
tomēr izdevās uzņemt sakarus ar pilsētā dzīvojošiem latviešu
bēgļiem, kā arī brīdināt vēl lazaretēs palikušos leģionārus no nevajadzīgas vaļsirdības. Var atzīmēt vltn. K. Dāvja mēģinājumu
panākt šo ieslodzīto leģionāru atbrīvošanu vai vismaz evakuāciju,
jo Tīringena atradās nolīgtajās krievu joslas robežās. Reiz viņš
bija ieradies cietumā pilnā Latvijas kaŗa aviācijas virsnieka uniformā. Evakuācija tiešām arī notika, pie tam, kad pilsētā jau bija
ieradušās pirmās krievu vienības.
Pēc ilga brauciena ešelons piestāja Zīrshānas nometnē, netālu
no Vīsbādenes. Uz klaja lauka aiz dzeloņstiepļu žogiem ar sargtorņiem sadzina tūkstošiem gūstekņu, to starpā daudz ārzemnieku
un SS vienību vīru, bet netrūka arī vēl īpatāku gadījumu. Tas
izskaidro nebeidzamās aptaujas, anketas un pat bargas pratināšanas. Ar citiem ešeloniem šeit ieradās vēl kādi desmit latviešu
leģionāri. Blakus tūkstošos gan bija citi latvieši, taču minētajiem
diviem desmitiem kopējie ceļi gadījās visgaŗākie.
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Kad vasarā nometni pārņēma franču armija, apstākļi spēji pasliktinājās. Dienas deva nostabilizējās ap 150 g maizes, 0,5 l siltas
dziras, 0,75 1 sālsūdens un kartupeļu mizu viras un kaŗote aizdara
dienā. Nebeidzamās kontroles, skaitīšanas un dažam labam arī
pratināšana uzlika ļoti lielu slodzi. Nometnē sāka trūkt ūdens,
un kaut uz labierīcības kārti gāja sēdēt vai tikai sena ieraduma
dēļ, sākās dažādas epidēmijas. Tā kā mazākais iegansts deva izdevību sargiem laist darbā šautenes, gūstekņi centās ierakties, kaut
principā tas bija aizliegts. Sākoties rudens lietavām, šis atrisinājums kļuva problēmatisks, jo bieži no segām vai mēteļiem improvizētie jumti iebruka un bedres pieplūda ar ūdeni. Naktīs šādas
peldes varēja ļoti ieilgt, jo katru pakustēšanos pavadīja sargu
šāvieni. Netrūka ne ievainoto, ne nošauto, pēdējo starpā vismaz
viens latvietis. Tādēļ septembŗa sākumā vēl neatlaistie, vai uz
citām nometnēm neaizsūtītie, devās ceļā ar sajūtu, ka ļaunāk jau
vairs nevar klāties. Brauciens ar pieturām ilga turpat veselu nedēļu;
šai laikā izdevās satikt arī dažus latviešus, bet dzirdētais nevēstīja
nekā iepriecinoša. Ja Reinas vācu pusē gūstekņus bieži pavadīja
civilistu mesti āboli, pārbraucot upi, viņus sagaidīja spļāvieni un
mesti akmeņi. Ešelona gala mērķis izrādījās Lionas pilsētas tuvumā esošais Feyzin pazemes cietoksnis (1775—1877), kur bija
iekārtota gūstekņu nometne. Tur tad arī ieradās minētā leģionāru
grupa, skaitā ap 25, bet, pieskaitot pārējos gūstekņos iejauktos,
šim skaitam jau toreiz vajadzēja būt ap trīsdesmit. Jāsaka, ka
arī Zīrshānas nometnē latviešu kopskaitu nezināja, kaut tam vajadzēja sniegties vairākos desmitos.
Kaut kaŗa gūstekņus atveda uz Franciju jaunuzbūves darbam,
paradoksālā veidā liels skaits nīka bez darba nometnēs. Feyzin
nometnē ilgu laiku SS vīrus un nevācus darbos nemaz nelaida.
Tas tomēr nenesa labumu, jo arī bez blakus iespējām, strādātāju
uzturs bija mazliet labāks, vismaz daudzuma ziņā. Nometnē saņemto kaloriju skaits ķermeņus noplicināja vēl vairāk. Leģionāram Mieriņam, piemēram, ar saviem 36 kg vajadzēja aiziet uz
slimnīcu, no kuŗas viņš nometnē neatgriezās. Dažs sāka domāt
pat par pieteikšanos mīnu meklēšanas vienībās, bet tās formēja
Lionai mazliet tuvāk esošajā St. Fons „štamlāgerī". Tas varbūt
dažam labam aiztaupīja dzīvību vai sakropļotus locekļus, pie tam
joprojām mokoties ar izsalkumu. Apstākļi bija tādi, ka amerikāņi
esot draudējuši atņemt „aizdotos'' gūstekņus.
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Par spīti izolācijai un franču naidīgajai nostājai, — kas īstenībā
nepārsteidz, zinot viņu pašu kollaborātoru likteni, un leģionāri
viņu acīs bija tādi paši, — dažiem izdevās uzņemt sakarus ar
latviešu civīlistiem Parīzē un ārzemēs. Jāsaka gan, ka pirmā prieka viļņa cerības ātri saplaka, jo pat oficiālo personu īsajās vēstulēs trūka ilgotās prieka vēsts. Tas norisa laikā, kad sarkanarmijas
ieņemtās Eiropas valstis kļuva Padomju Savienības satelīti, Rietumeiropa vārgoja un arī Francijā spēcīgākā partija bija komūnistu.
Šādos apstākļos ieradās krievu repatriācijas komisija, un tās
virsnieka vārdi: „Labāk brauciet tagad brīvi, nekā vēlāk spiesti!"
izklausījās gluži nopietni ņemami. Šai reizē visiem latviešiem
lika nostāties ierindā laukumā un katru atsevišķi sauca pie komisijas galda. Tulka pienākumus uzņēmās ļoti simpatiskais, nu jau
Kanadā mirušais Aloizs Slišāns. Komisija atgriezās vairākas reizes,
līdz 1946. g. jūnijā nebraucēji individuāli parakstīja „declaration
d'option", ka nevēlas atgriezties. Parakstīšana notika sakarā ar
Note de Service Numéro 5272 (D.G.P.G.) I du Mars 1946. No
leģionāru puses minama inženieŗa V. Rengas uzņēmība un neatlaidība. No šīs leģionāru grupas dažādu iemeslu dēļ repatriējās
puse. Palicēji un aizbraucēji šķīrās sirsnīgi. Kopīgo pārbaudījumu
saliedēti, palicēji veidoja ļoti sirsnīgu un viengabalainu grupu.
Tās garu juta vēlākajā DV nodaļas darbā, kur tā arī deva vai
visus pirmo valžu darbiniekus. Pretēji St. Fons nometnei, Feyzin
nometnē vilinātajai Franču ārzemnieku leģiona vervēšanas akcijai
panākumu nebija, un neviens no duča lielās leģionāru grupas
toreiz nepieteicās.
Lēnām gūsts kļuva vieglāks, bet tas ļoti ieilga. Cerēdami uz latviešu bēgļu centrālo iestāžu un sūtniecības ietekmi, pāris uzņēmīgāko sāka iesūtīt mūsu laikrakstiem vēstules, kuŗas dažkārt
ievietoja. Izdevās tikties arī ar latviešu civīlistiem. No Beļģijas
ieradās māc. J. Romans, diemžēl vairumam viņu neizdevās satikt.
Latviešu palīdzības komiteja Francijā, sadalot tautiešiem no
amerikāņiem saņemtos sainīšus, sāka tos sūtīt arī gūstā esošajiem
leģionāriem. Gūstekņu atlaišanas ritmā nometnes tukšojās un ļāva
cerēt uz gūsta beigām arī latviešiem. Tomēr vēl 1947. g. maijā
satrauca ziņa, ka leģionāru lieta nodota tiesu resoram un draudot
5 gadi darba nometnēs. Drīz tomēr ziņas no sūtņa Dr. O. Grosvalda un padomnieka K. Bērenda, kuŗi gaŗajā gūsta laikā allaž
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uzmundrināja, ļāva ticēt drīzai atlaišanai. Šai laikā, t.i. jūnijā,
St. Fons nometni apmeklēja jauns mācītājs R. Ivanovs un vadīja
dievkalpojumu, uz kuŗu daudzus leģionārus atveda tieši no darba
vienībām. Šī bija pirmā reize, kad abu nometņu latvieši pulcējās
vienkopus gandrīz pilnā skaitā. Kaut gan starplaikā bija bijuši
daži atlaišanas gadījumi veselības dēļ, daži iestājušies Franču
ārzemnieku leģionā, viņu kopskaitu abās nometnēs vērtēja uz
divdesmit trīs. Šis notikums rādīja, ka apstākļi tiešām mainās, vai
vismaz tas bija iespējams.
Pamazām Feyzin nometnes latviešus ar pārējiem gūstekņiem
pārcēla uz St. Fons nometni, kur jau mita daži starplaikā slimojušie, vēlākos transportos no Alpu rajona uz Franciju atvestie, kā
arī tādi no bēdīgi slavenajām mīnu meklēšanas vienībām, kuŗās
bojā aizgāja vairāki latvieši. Tādā vienībā bija bijis arī skolotājs
H. Misiņš, kuŗš pēc atbrīvošanas organizēja latviešu sabiedrisko

Pirmā nozīmīgākā kopā saiešana Francijā. Pusbrīvo leģionāru grupa Lionā
1947. g. 24. novembrī. Pieminot mūsu valstssvētkus, apmeklēja arī netālos
Venisjē (Venissieux) kapus, kur bija apglabāts gūstā mirušais leģionārs P.
Miķelsons. Uzņēmuma vidū toreizējais organizētājs inženieris V. Renga.
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Lionas latviešu kopas dibinātāju grupa Lieldienās, 1948. g. 28. martā Sainte
Colombe des Vienne. Pati Vjenas pilsēta ir apm. 30 km. uz dienvidiem no
Lionas. Uzņēmumā no kr. pirmā rindā: A. Krūmiņš, L. Paegle, J. Čops un
J. Dzinējs. Otrā r.: J. Grīnbergs, skolotājs H. Misiņš (kopas pārstāvis), T.
Bormeisters un J. Vagals. Šīs pašas dārzniecības dārza mājiņā, kuŗā dzīvoja
divi bijušie leģionāri, jau 1947. g. Ziemas svētkos, 25. decembrī, pulcējās
16 darba līgumu parakstījuši „pusbrīvnieki". Blakus mazākām saiešanām,
tas iezīmēja ciešu kopīgo saišu paturēšanu.

Bijušo kaŗavīru grupa pie mirušā biedra kapa 1948. gada. Vidū māc. J.
Romans.
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dzīvi Lionā. Atlaišana no gūsta vairumam pienāca 1947. g. septembrī un oktobrī, kad radās iespēja parakstīt viena gada darba
līgumu, bet pārējie atguva brīvību bez saistībām 1947. g. beigās
vai pat 1948. g. pavasarī. Lielum lielais vairums šo bij. leģionāru
palika Lionā un tās apkaimē. Nekavējoties sākās pirmās sabiedriskās dzīves organizēšana, kas izveidojās par Lionas latviešu kopu.
Sākotnēji šī kopa bija domāta sakaru uzturēšanai un informēšanai,
bet pieredze rādīja, īpaši saskarē ar citiem Francijas latviešiem,
īstas organizācijas nepieciešamību. Ar Parīzes tautiešiem un tautietēm un tur darbojošos Latviešu Palīdzības Komiteju Francijā
attieksmes ļoti tuvināja komponista T. Ķeniņa apmeklējumi. Šai
laikā garīgo aprūpi veica māc. J. Romans no Beļģijas, bet 1949.
g. otrā pusē pēc studiju beigšanas Parīzē uz viena gada praksi
Lionā ieradās māc. E. Lappuķe. Šī ilgstošā saskare ļoti veicināja
abu lielo latviešu centru sadarbību, taču drīz parādījās arī īpatnības, kas prasīja darbības piemērošanu.
No Vācijas ieceļojušo bēgļu iesaistīšana drīz divkāršoja Lionas
latviešu skaitu. Jaunpienācēju starpā bija arī vairāki bij. leģionāri.
Sāka veidoties doma meklēt kaŗa mutuļos pazaudēto saskari ar
kādreizējiem cīņu biedriem. No Vācijas ieceļojušais J. Briedis
ierosināja dibināt DV nodaļu. Šai domai atzinības netrūka. Dibināšanas organizēšanu veica A. Krūmiņš, apzinot nākamos biedrus, sazinoties ar DV CV Vācijā, DVF Anglijā, sūtni Dr. O.
Grosvaldu un Latviešu Palīdzības Komiteju Parīzē, kā arī dzejnieku A. Apsi Forbachā un maj. V. Baumani Lorientā. DV CV
paziņoja, ka Forbachā jau nodibinājusies viena DV nodaļa. (Šo
nodaļu pēc gada DV CV likvidēja. Apmēram tai pašā laikā dibinātā Forbachas latviešu biedrība, vēlāk Latviešu Biedrība Francijā, bija izrādījusies piemērotāka vietējiem apstākļiem, turklāt
abās organizācijās darbojās vieni un tie paši cilvēki.).
DV Forbachas nodaļa gan meklēja biedrus visas Francijas apmērā, bet Lionā nākošo biedru skaits pārsniedza nodaļas dibināšanai nepieciešamo minimu. Arī maj. V. Baumanis interesējās
par DV organizēšanu visas Francijas apmērā, bet ar zemes valdi.
Tā kā pilnīgi jaunu organizāciju dibināšana saistījās ar ievērojamām grūtībām, sarakstē un personīgi tiekoties ar lioniešu iniciātoru
radās doma izmantot jau pastāvošu organizāciju, pie tās izveidojot
DV fondu. Vecākā un lielākā Francijas latviešu organizācija Latviešu Palīdzības Komiteja Francijā cieši sadarbojās ar sūtni Dr.
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O. Grosvaldu un padomnieku K. Bērendu, tās darbu labi pazina.
Maj. V. Baumanis uzņēmās noskaidrot iespējas.
Sarunas ļoti ieilga, un dibināšana kavējās. Lai atrastu izeju no
šī stāvokļa, lionieši izvēlējās tiešas sarunas ar LPK Francijā. Pēc
prakses gada Lionā māc. E. Lappuķe darbojās Parīzē un bija arī
LPKF priekšsēža vietnieks, kas atvieglināja savstarpējo kontaktu
un uzticības nodibināšanu. Ļoti labvēlīgs bija sūtnis Dr. O. Grosvalds, par ko pēc nodibināšanas lionieši viņu aicināja par goda
priekšsēdi.
Tā ar DV CV atvēli Lionas nodaļu nodibināja 1951. g. 22.
aprīlī kā LPKF vietējo sekciju. Sākās ļoti dzīva darbība, bet nepiemirsa arī meklēt iespēju izveidot DV visas Francijas apmērā.
1951. g. novembŗa sākumā maj. V. Baumanis bija saņēmis no
LPKF rakstu, ka iecelts par DVF sekcijas vadītāju. Lorientā sākumā DV bija iecerēti kā nodaļa, iesaistot dažus biedrus citos
apgabalos, bet darbu sāka kā kopa. Diemžēl kā Lorientā, tā Forbachā DV nepārvarēja reālas darbības un tiesiskās grūtības. Palikusi vienīgā, Lionas nodaļa kļuva Francijas nodaļa ar plašu un
aktīvu darbību. Ar savu nosvērtību un sirsnību tā izveidojās ļoti
nozīmīgs faktors visas Francijas latviešu sabiedriskajā dzīvē.
Šai laikā trimdas latvieši organizēja centrālās pārstāvniecības
un tas nepagāja secen Francijai, ietekmēdams sabiedrisko dzīvi.
No daudzajiem pasākumiem, bez šeit minētajiem, kas parasti
darījuši teicamu darbu, var minēt Kristīgo strādnieku arodbiedrības latviešu sekciju, Mazpulka Francijas novadu, Studentu kopu,
ELJAS nodaļu, bet ar to viss nebūs izsmelts. Gadu skrējumā pāri
palikusi tomēr tikai par Latviešu apvienību Francijā kļuvušā Palīdzības komiteja un Daugavas Vanagi, un, ja pieskaita organizāciju pulkam, latviešu ev. lut. draudze.
. . . un mazliet vairāk skaitļos
Kad 1951. g. 22. aprīlī lionieši sanāca DV nodaļas dibināšanas
sapulcē, to atklājot organizātors A. Krūmiņš varēja ziņot, ka pie
viņa pieteikušies jau 26 tautieši. Ievēlēja pagaidu valdi: J. Čops
(priekšs.), A. Krūmiņš (priekšs. vietn.), J. Briedis (sekretārs), G.
Strautiņš (kasieris) un O. Skostiņš (biedrzinis).
Ir varbūt zīmīgi, ka, izņemot J. Briedi no bij. plkv. Oša grupas,
pārējiem kopējie ceļi bija sākušies jau Vācijā. Revīzijas komisijā
ievēlēja: L. Paegli (no Alpos bijušām leģionāru grupām), A. Lediņu (civīlie bēgļi), H. Musti (no kādreiz Franču ārzemnieku leģio776

nā aizgājušiem gaisa izpalīgiem Parīzes tuvumā). Vēlāk šī iezīme
nostiprinājās: DV nodaļa Lionā iesaistīja visus apgabalā dzīvojošos
latviešus.
DV CV bez kavēšanās atzina jauno nodaļu, bet ar Forbachā
jau nodibināto nodaļu vairs neizdevās atjaunot sakarus. Sakarā
ar pēdējo DV organizēšana visas Francijas apmērā norisa tikai
starp Lionu un maj. V. Baumani, kuŗš bija apzinājis eventuālus
biedrus arī citos apgabalos, viņš arī, ar DV Lionas nodaļas piekrišanu, kārtoja sarunas ar Latviešu Palīdzības Komiteju Francijā.

„Pagrabiņš" — plašas fabrikas pagraba telpas, kuŗās dzīvoja daži bijušie
kaŗavīri. Tā bija iecienīta satikšanās un arī svinību vieta ne tikvien pirmajos gados, bet arī vēlāk DV nodaļas laikā. Uzņēmums raksturo toreizējās
iespējas.

Maj. V. Baumanis 1951. g. 19. jūnija vēstulē paziņoja DV
Lionas nodaļai, ka LPKF viņu apstiprinājusi kā DVF Francijā
sekcijas vadītāju. Par šīs sekcijas padomes locekļiem bija izraudzīti A. Krūmiņš, E. Zieds un A. Mazūrs — katrs no sava apgabala. Šāds atrisinājums, kas gan nekad netika iedzīvināts, sarežģīja jaunās Lionas nodaļas darbību, jo turpinājās aptuveni izveidotās Lionas latviešu kopas pastāvēšana. Lai rastu atrisinājumu,
DV nodaļas valde ierosināja, ka DV nodaļas priekšsēdis ieietu
DVF sekcijas valdē, bet LLK priekšs. ieņemtu nodaļā priekšs.
vietnieka vietu un reizē būtu sakaru uzturētājs ar LPKF valdi.
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Arī šis projekts netika iedzīvināts. 1951. g. 22. jūlijā DV nod.
biedri sanāca sapulcē, lai ievēlētu valdi. Tā kā DV nod. un Lionas
latviešu kopā darbojās tās pašas personas, nolēma, ka sanāksme
būs abu organizāciju kopēja sapulce. Arī valdi ievēlēja tikai vienu
šādā sastāvā: J. Čops (priekšs.), A. Krūmiņš (priekšs. vietn.), J.
Briedis (sekretārs), L. Paegle (kasieris), H. Misiņš (biedrzinis).
Abi pēdējie nāca no LLK darbiniekiem. Jaunā valde pārņēma
arī LLK draudzes līdzekļus. Lionas latviešu kopa beidza pastāvēt
ar cieņu un bez ,,miršanas apliecības", tas ļāva arī uz ārpusi izveidot vienotu spēcīgu darbību.
Ja Lionas latviešu kopas laikā izveidojās atzīmējama sabiedriska
darbība, tad DV nodaļas pagaidu valdei pārņemot darbības vadību, nepilnu četru mēnešu laikā rīkoja septiņus sarīkojumus, atbalstot arī dievkalpojuma rīkošanu. Šai laikā sāka materiāli atbalstīt latviešus Francijas veco ļaužu mītnēs. Lai papildinātu ienākumus, ieviesa „alkohola nodokli" 20 % apmērā. Jāatzīmē arī
latviešu kaŗavīru kapu apzināšana Francijā, ziņu ievākšana par
gūstā bijušajiem un uz Franču ārzemju leģionu aizgājušiem.

Valsts svētku svinības Lionā 1952. gadā. Pirmā rindā no kreisās: sab. darb.
E. Zieds, nod. priekšs. J. Čops, sūtniecības padomnieks K. Bērends, aizmugurē Latvijas pārstāvis Ženēvā A. Skrēbers, māc. E. Lappuķe un sūtnis
Dr. O. Grosvalds.

Tā pirmajā nepilnā (1951.) darbības gada nobeigumā nodaļa
kultūras jomā vien varēja atzīmēt 21 sarīkojumu. Neceļot iebil778

dumus pret abu organizāciju apvienošanu Lionā, LPKF aicināja
DV nodaļas priekšsēdi piedalīties komitejas valdes sēdēs Parīzē,
kur viņš ierosināja LPKF valdes vēlēšanas izdarīt korespondences
veidā. Tas bija svarīgs punkts, jo pēc paredzētā atrisinājuma nodaļa
būtu LPKF tiešāka vai netiešāka sastāvdaļa un visus nodaļas biedrus uzskatīja arī par komitejas biedriem. Jāpiezīmē, ka pēdējai
nebija noteiktas biedru maksas kā Lionā, tādēļ robežu starp biedriem un nebiedriem nav iespējams novilkt. Liona atbalstīja Parīzi
ar ziedojumu sarakstiem.
1952. gadu var uzskatīt par pārbaudījumu gadu, kas rādīja
arī īsto iespēju robežas. Par spīti pirmajiem izceļotājiem uz aizokeana valstīm biedru skaits bija sasniedzis 29. Kultūras darbā
atzīmējami 23 sarīkojumi. Palīdzības darbam izlietota puse ienākušo līdzekļu (30.507 fr.), bet neaizmirsa arī jaunatni (3.990 fr.).
Ar mazliet vilšanos panākta nodaļas tiesiskās puses nokārtošana
franču iestādēs, gan vēl neatmetot cerību redzēt nokārtotu DV
lietu visas Francijas apmērā, tādēļ turpināja uzturēt sakarus ar
maj. V. Baumani kā DVF pārstāvi. Cieša sadarbība bija izveidojusies ar E. Zieda un A. Krūmiņa vadītā mazpulka Francijas novadu, Lietuviešu kopu Lionā, kā arī darbīgajiem ukraiņiem.
Trīs reizes nodaļas pārstāvji piedalījās Eiropas federācijas kustības
sanāksmēs. Lai papildinātu ierobežotās iespējas LPKF izdotajās
Latviešu ziņās Francijā, nodaļa izdeva biedru informēšanai Apkārtrakstu, kuŗa rediģēšanu uzņēmās A. Krūmiņš, technisko apdari rokrakstā ar kopējamo papīru pašaizliedzīgi veica H. Mustis.
Labus panākumus deva arī dažādas ziedojumu vākšanas akcijas.
No ārpus nodaļas domātām summām var minēt: LAK EC 3.600
fr.; Ārtava Latvijai 6.950 fr.; invalidu namam Bērzaine 11.600
fr. Nodaļā darbojās arī Pašpalīdzības fonds, bet fondu jauniešu
atbalstīšanai skolās aizstāja ar ziedojumu vākšanu nepieciešamības gadījumos (kādā gadījumā tas bija 9.500 fr.). Itin bagāts bija
viesu skaits, jo lioniešu slava jau bija izplatījusies tālu. To starpā
jāmin Latvijas sūtnis Francijā Dr. O. Grosvalds, sūtniecības padomnieks K. Bērends, latviešu pārstāvis Ženēvā J. Skrēbers,
virsplkv. A. Silgailis, LCKF vicepriekšs. māc. E. Lappuķe, sabiedriskais darbinieks E. Zieds, lietuviešu grupas pārstāvji, neaizmirstot latviešu sirmos tēvus no veco ļaužu mītnēm. Šajā gadā
valstssvētku saviesīgajā daļā pirmo reizi rīkoja pēc iespējas pašdarinātu mantu loteriju, kas kļuva īsti lioniska tradicija ar vērā
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Mazpulka un papildskolas darbu skate 1953. g. Jaunieši ar godalgām —
latviešu grāmatām. Vidū māc. E. Lappuķe un papildskolas vadītājs H.
Misiņš.

ņemamu ienākumu. Šeit īpaši nopelni A. Lediņam, kuŗš gatavoja
pats un mudināja citus gatavot latviskus daiļamatniecības priekšmetus. Jūtamas pārmaiņas bija arī valdē. No tās aizgāja ļoti nopietnais un kompetentais sekretārs J. Briedis. Jaunā valde konstruējās šā: J. Čops (priekšsēdis), A. Lediņš (priekšs. vietn.), A.
Krūmiņš (sekretārs), H. Mustis (kasieris), O. Skostiņš (biedrzinis).
H. Misiņš atteicās no amata valdē dzīves apstākļu dēļ, bet neliedza savu līdzdarbību, īpaši bērnu un jaunatnes jautājumos.
1953. g. nodaļā iestājās sūtnis Dr. O. Grosvalds, kas reizē
bija pagodinājums un gandarījums par darbu un arī dibināšanas
norisi, kas ne vienmēr atbilda sākotnējiem metiem. Šis gads neienesa pārmaiņas valdē, tikai, uzlabojoties H. Misiņa dzīves apstākļiem, viņš uzņēmās latviskas audzināšanas vadītāja posteni,
kas izveidojās par papildskolu latviešu bērniem. Apzinot tautiešus,
nodaļa jūtami izpleta savu darbības rajonu un ar 11 jauniem
biedriem sasniedza kopskaitu 38. Bija 16 sarīkojumi, noorganizēta
papildskola, izveidota bibliotēka, ko pārzināja H. Mustis. Darba
nespējīgo pabalstam izmaksāti 12.500 fr., bet bērnu un jaunatnes
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vajadzībām 12.363 fr. Tas rāda rūpes par jaunās paaudzes latvisku audzināšanu.
1954. g. līdzšinējās iezīmes padziļinājās. Līdz šim lielākā skaitā
uz parīziešu sarīkojumiem brauca lionieši, tur kārtējās sēdēs
piedalījās nodaļas priekšsēdis, šai gadā nodaļas paplašināta valdes sēde uzņēma viesus no Parīzes. Tajā piedalījās sūtnis Dr. O.
Grosvalds un Latviešu Apvienības Francijā priekšsēdis māc. E.
Lappuķe. Kā LPKF vicepriekšsēdis viņš bija nodaļas dibināšanas
laikā galvenais pārstāvis no komitejas puses un tādēļ, bez garīgās
aprūpes darba (šai gadā no LPKF par LAF pārveidotās organizācijas priekšsēdis) bija lioniešiem vecs paziņa un labvēlis. DV
Lionas nodaļa starplaikā bija kļuvusi vienīgā Francijā, bet, atce-

Nodaļā bija iecienīti kopīgi izbraukumi. Aizmugurē priekšs. J. Čops, stāv
vltn. E. Hēgenbarts, iet Ilze Jakoviča-Gagnaire, kuŗa visos nod. darbības
gados ienesa jauku svaigumu gan ar dzejoļu skandēšanu, gan vēlāk ērģeļu
spēlēšanu dievkalpojumos. 1954. gada uzņēmums.

roties dibināšanas grūtības apliecināto draudzīgo izpratni, nodaļa
aicināja sūtni Dr. O. Grosvaldu par goda priekšsēdi. Viņa palī781

Prieks par sacensībās iegūto latviešu grāmatu (bērnu svētkos 1954. gadā).

dzība bija ļoti svarīga. 1954. g. valdē darbojās J. Čops (priekšs.),
A. Lediņš (priekšs. v.), A. Krūmiņš (sekretārs), H. Mustis (kasieris), O. Skostiņš (biedrzinis) un H. Misiņš (papildskola un kult.
darbs). Atzīmējami 10 sarīkojumi, to starpā teicami bērnu svētki.
Nodaļa atbalstīja arī mazpulka darbu izstādi un jaunatnes sacensības. Ne mazāk teicama bija palīdzība darba nespējīgiem. Neaizmirsa arī mirušo kapus, kuŗos uzlika latviskas plāksnes.
1955. g. atnesa pirmās dziļās pārmaiņas, jo grūto dzīves apstākļu dēļ izceļošana uz citām valstīm pastiprinājās. Uz Parīzi kā
algots LAF darbvedis pārcēlās līdzšinējais nodaļas priekšēdis J.
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Lioniešu grupa 1954. gadā.

Latviešu grāmata par labu darbu un labu veiksmi bērnu svētkos 1954. gadā.
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Šis 1955. g. valstssvētku uzņēmums labi rāda jau sarukušo biedru skaitu.
No uzņēmumā redzamajiem izceļos vēl 10. No kreisās: priekšs. v. A. Lediņš, jaunatnes un kult. noz. v. skolotājs H. Misiņš, LAF priekšs. māc. E.
Lappuķe, A. Krūmiņš un A. Kļaviņa.

Čops, tas gan pastiprināja saites abu lielo latviešu centru starpā.
Var atzīmēt arī LAF vēlēšanos redzēt savā valdē valdes locekļu
vietniekus no provinces, par tādu ievēlēja līdzšinējo nodaļas sekretāru A. Krūmiņu. Nodaļas valdē darbojās A. Krūmiņš (priekšs.),
A. Lediņš (priekšs. v.), A. Krūmiņš (sekretārs), H. Mustis (kasieKalmīts (biedrzinis). Ar Musti un J. Kalmīti ienāca gados visjaunākie spēki, kas izgājuši ārzemnieku leģiona gaitas. Pēc O. Skostiņa izceļošanas sekretāra pienākumus uzņēmās A. Slišāns. Tā kā
izdevās iesaistīt jaunus biedrus, nodaļā joprojām bija 35 biedri,
arī darbība laba: 13 sarīkojumi, papildskola (rīkoti arī bērnu
svētki un atbalstītas mazpulka izstādes ar apbalvojumiem), pastāvēja Pašpalīdzības fonds u.t.t. Šai piemērošanās posmā lielu morālu atbalstu nodaļai sniedza goda priekšsēdis sūtnis Dr. O. Grosvalds. Trīs reizes nodaļā viesojās arī LAF priekšsēdis māc. E.
Lappuķe ar dievkalpojumiem. Darbību apgrūtināja līdz šim ne784

parasti augstais ilgi slimojošu biedru skaits, kas ietekmēja arī kases
stāvokli.
1956. g. darbības grūtības strauji kāpinājās. Izceļoja sekretārs A. Slišāns. Ilgstoša sirgšana sanatorijā traucēja priekšs. A.
Krūmiņu darbības organizēšanā. Valdē darbojās A. Lediņš (priekšsēža v.), I. Bormeistere (sekretāre), E. Jakoviča (kasiere), J. Kalmīts (biedrzinis). Tā šajā grūtajā laikā atbildīgus darbus uzņēmās
divas vanadzes. Biedru skaits saruka uz 27 izceļošanas vai tā radītā noskaņojuma dēļ. Notika tomēr 10 sarīkojumi, un neapstājās
palīdzības darbs. Pēc bij. leģionāra un biedra J. Kaufelda ierosinājuma vāca pat ziedojumus deportētajiem tautiešiem Sibirijā.
1957. g. vēlēšanu rezultātos paudās vēlēšanās rast atrisinājumu
aizvien lielākām grūtībām. Valdes amatus sadalīja šā: A. Krūmiņš (priekšs.), A. Lediņš (priekšs. v.), T. Bormeisters (sekr.),
E. Jakoviča (kas.), J. Kalmītis (biedrzinis). Kaut biedru skaits
saruka grūtajos apstākļos, dažkārt ļoti pieticīgi, tomēr notika 10
sarīkojumi. Pabalstiem izmaksāti 22.372 fr. un bērniem 5.645 fr.
Nodaļas priekšs. A. Krūmiņš joprojām veseļojās sanatorijā, tas
pārējai valdei uzlika papildu pienākumus.
1958. g. valdes sastāvā pārmaiņas neienesa, bet ilgā ārstēšanās
A. Krūmiņam liedza piedalīties darbā, izņemot retas svētku reizes
ar valdes sēdēm. Bija 6 sarīkojumi, bet sāka arī parādīties nepieciešamība ciešāk iesaistīt un labāk informēt tālāk dzīvojošos biedrus, kuŗu skaits strauji auga, jo, nevērojot izceļošanu, nodaļā bija
29 biedri.
1959. gads izrādījās liktenīgs, jo pēdējā gada biedru skaits
neatbilda aktīvo biedru skaitam. Valdē ierosināja pat nodaļas
slēgšanu, taču sapulcē pieņēma A. Krūmiņa priekšlikumu par
biedru maksām piesūtīt (abonēt) katram biedram arī DV Mēnešrakstu, tā paceļot piederības izjūtu, un nepieciešamības gadījumā
nodaļu pārveidot par kopu. Nodaļa lēnām tomēr atspirga. Valdē
par sekretāri atgriezās I. Bormeistere, bet priekšsēdi A. Krūmiņu
pirmajā pusgadā aizstāja A. Lediņš. Citādi valde palika līdzšinējā.
Šai gadā tomēr bija 5 sarīkojumi, bet palīdzības darbs pieņēma
nepieciešamības gadījuma raksturu.
1960. g. nodaļas atdzimšana sāka redzamāk iezīmēties. Kasē
ienākumi bija ļoti mazi, bet saskare ar citu pilsētu latviešiem
(īpaši gribētos minēt jauniešus) mazināja pelēcīgo mazvērtības
izjūtu, kas radās pēc izceļošanas viļņa. Atzīmējami 5 sarīkojumi.
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Nodaļas aizvējā rīkotās jaunatnes dienas Lionā. Jauniešu galds ar nodaļas
pārstāvi.

Šī attīstība turpinājās 1961. gadā. Kasē līdzekļi jūtami vairojās,
un 6 sarīkojumi bija labi apmeklēti. Nodaļas jaunieši piedalījās
ELJAs jaunatnes dienās Parīzē, kuŗās referēja arī nodaļas valdes
loceklis A. Krūmiņš. 1962. g. vairs nebija šaubu, ka nodaļa atguvusi darbošanās spējas un uzspodrinājusi kādreizējo slavu. Īpaši
labi izdevās jaunatnes dienas, kuŗas rīkoja Lionā nodaļas un
ELJAs ciešā sadarbībā. Šajos trīs gados nodaļai nebija valdes
līdzšinējā izpratnē. Ārējo darbību vadīja A. Krūmiņš, iekšējo —
A. Lediņš, kasieŗa pienākumus veica J. Kalmītis. Valdi papildināja I. Bormeistere, E. Jakoviča, students A. Vilks un patālu no
Lionas dzīvojošais, bet visu cienītais, M. Kļaviņš. Sarežģīto un
neskaidro apstākļu dēļ, kādos nodaļa bija nokļuvusi, valde nolēma šais trīs gados neuzglabāt jaunas rakstveida liecības un protokolus, izņemot kases grāmatu.
Apstākļiem uzlabojoties, A. Krūmiņš ierosināja atgriezties pie
normālas darbības, un 1963. g. jaunievēlētā valdē darbojās: A.
Lediņš (priekšs.), M. Kļaviņš (priekšs. v.), A. Krūmiņš (sekr.),
J. Mūrnieks (kas.), J. Kalmītis (biedrzinis), A. Vilks (jaunatnes un
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Nodaļas šaušanas sacensības 1964. g. rīkoja valdes loceklis J. Kalmītis (ar
binokli); šauj jaunākais valdes loc. K. Mūrnieks, pārrauga priekšs. v. M.
Kļaviņš (stāvus) ar jaunās paaudzes palīgu Askoldu Vilku.

kult.). Ar A. Vilku valdē pirmo reizi oficiāli pārstāvēta jaunatne.
Jāpiezīmē, ka Lionā bija izveidojusies maza jauniešu grupa, no
kuŗiem vairāki studēja. Sarīkojumu skaits gan nekāpinājās, jo,
biedriem izklaidus dzīvojot, auga grūtības pulcēties, bet jauniešu
piedalīšanās šīs reizes padarīja kuplākas un interesantākas.
1964. g. vēlēšanas valdē pārmaiņas neienesa. Tā kā DVM
abonēšanu biedriem sedza no briedru maksas, kasē palika ļoti
maz līdzekļu. Lai izvairītos no nepopulārās biedru maksas paaugstināšanas, valde atzina vietējas latviešu draudzes noorganizēšanas vēlamību, kas piedalītos māc. E. Lappuķes garīgās aprūpes
apmeklējumu financēšanā. Priekšsēdis A. Lediņš uzņēmās šos
pienākumus, ko vēlāk apstiprināja sapulces lēmums un māc. E.
Lappuķes gatavība darboties kā draudzes pārstāvim. Par spīti
dziesmu svētku apmeklēšanai Hamburgā, kāzām un sudrabkāzām
nodaļā bija 6 labi apmeklēti un labi izdevušies sarīkojumi. Saviesīgajos vakaros ieviesta jauna tradicija: sacensības zināšanās par
latviešu tautu, zemi un kultūru. Tās vadīja A. Krūmiņš. Kaut
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pēc H. Misiņa izceļošanas nodaļā papildskola vairs nepastāvēja,
bērniem dāvāja latviskus mācīblīdzekļus, kā Latvijas saliekamās
kartes u.c. Nodaļas krizes laikā, 1962. gadā, Parīzē bija miris
sūtnis un nodaļas goda priekšsēdis Dr. O. Grosvalds, 1964. g.
deva nodaļai otru atzīmējamu biedru — LAF priekšsēdi māc.
E. Lappuķi. Nodaļā viesojās arī sūtniecības padomnieks, lietvedis
K. Bērends. Iecienītās nodaļas ceļojošā kausa šaušanas sacensības
rīkoja J. Kalmīts.
1965. g. valdes vēlēšanās pārmaiņu nebija, kas rāda, ka nodaļa
atveseļojusies ilgākam laika sprīdim. Iepriekšējā gadā bija iesaistīti vairāki attālāk dzīvojoši tautieši, bez atbiruma arī šai gadā
bija 32 biedri. Darbībā atzīmējami 9 sarīkojumi; sekretārs sadarbībā ar med. stud. I. Jakoviču-Gagnaire informēja franču laikrakstus par latviešiem un Latviju.
1966. g. valdē pārmaiņu nebija. Darbība palika iepriekšējā
gada līmenī — 7 sarīkojumi. Bija 30 biedri. Sapulces norise un
klātesošo biedru skaits rādīja lielu interesi par nodaļas darbu.
Arī 9 valdes sēdes rādīja darbības nopietnību, kā atzina revīzijas
komisija. Nodaļā viesojās lietvedis K. Bērends un māc. E. Lappuķe.
1967. g. valdē bija mazas pārmaiņas: kasieris kļuva J. Kalmīts,
un J. Mūrnieka vietā biedrziņa pienākumus uzņēmās jaunās paaudzes pārstāvis K. Mūrnieks. Atzīmējami 7 sarīkojumi. Jaunu
vēju ienesa dzejnieka A. Apses viesošanās. Nodaļas kausu šai gadā izšāva vēl gluži jauna strēlniece V. Kļaviņa. Nodaļā bija gan
32 biedri, bet daži kļuvuši „biedri uz papīra". Valdes sēdes 8,
bet divās valdes locekļi nav varējuši ierasties vienlaicīgi.
1968. g. valde palika līdzšinējā, tikai K. Mūrnieku nomainīja
J. Mūrnieks. Šis gads Francijas DV vēsturē ieiet kā krizes gads,
jo visu maiju valsti paralizēja ģenerālstreiks, kas, protams, ietekmēja arī nodaļas darbību. Notikuši tomēr 9 sarīkojumi, viesojies
lietvedis K. Bērends un māc. E. Lappuķe. Par vispārējās latviešu
sabiedriskās dzīves attīstību liecināja LAF bibliotēkas pārvešana
uz Lionu nodaļas rīcībā. Strauji auga nodaļas biedru skaits, sasniedzot 37, jo par spīti grūtībām Liona izveidojās par lielāko
latviešu centru Francijā. Šai gadā DV pasniedza plkv. V. Janumam 75 gadu dzimšanas dienā no visām zemēm gatavotu un parakstītu adresi. Francijas nodaļas lapas māksliniecisko apdari veica
jauna pašmāju gleznotāja Anita Lediņa-Kļaviņa.
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Sabraukšana „Spundiņciemā", no Lionas netālajā vistu audzētavā. Ciešāk
saslēdzoties un dzīves apstākļiem uzlabojoties, arī Francijā palikušie raugās nākotnē paļāvīgāk. Uz akas ar bērniem O. Spunde, pirmais no kreisās
jaunatnes noz. vadītājs un vēlākais priekšsēdis Aļģirts Vilks.

1969. g. no valdes atlūdzās ilggadējais priekšs. v. M. Kļaviņš,
lai valdē aktīvāk varētu darboties kāds Lionai tuvāk dzīvojošs
biedrs. Šai gadā valdē darbojās: A. Lediņš (priekšs.), J. Mūrnieks
(priekšs. v.), A. Krūmiņš (sekretārs), J. Kalmīts (kasieris), K. Mūrnieks (biedrzinis), Gads izvērtās īpaši ražens. Biedru skaits sasniedza 40, bija 10 sarīkojumi ar neparasti augstu līmeni un lielu
dalībnieku skaitu. Nodaļā viesojušies lietv. K. Bērends, brīvm.
A. Rundāne, dzejnieks A. Apse, mācītāji E. Lappuķe, K. Zuika,
A. Dzenītis, LAF priekšs. A. Vilks un, ilgāku laiku uzturēdamies,
doc. J. Priedkalns, arī vēl vairāki ciemiņi gan no Eiropas, gan
aizjūŗas. Par rakstiem mūsu un franču presē gādājis A. Krūmiņš.
Kasē rekordsumma 1.301 fr. (jauno). Pēc sekretāra mudinājuma
nodibinātas vairākas darbības nozares: Dr. I. Gagnaire-Jakoviča
uzņēmās ārējo informāciju, V. Kļaviņa — jaunatnes; kultūras un
iekš. informācijas noz. mēģinājumi bija neveiksmīgāki.
1970. g. valdē neienesa pārmaiņu. Pēc viļņa nāca atplūdi, bet
nodaļas darbs arī šai gadā iepriecināja: 6 sarīkojumi un 34 biedri.
Viesojušies lietv. K. Bērends un māc. E. Lappuķe. Ļoti ieprieci789

nāja dzīvā jauniešu piedalīšanās. Nodaļas kasei gan bija grūtības,
jo par biedru maksām turpināja DVM abonēšanu visiem biedriem. Nepopulārā biedru maksas paaugstināšana kļuva nenovēršama, to gandrīz dubultojot. Ienākumus nodaļas kasē jūtami papildināja nelaiķa vltn. E. Hegenbarta nodaļai dāvātās siena segas
pārdošana vairāksolīšanā. Paša šūtais, liela apmēra latviskais
darbs bija domāts eventuālas nodaļas telpas greznošanai, bet projektam nesaredzot īstenošanas iespējas, izšķīrās par tās pārdošanu
biedru starpā.
1971. g. ar nemainīgu valdi atkal bija izcils. Nodaļas biedru
skaits sasniedza 39, uzņemto starpā bija lietv. K. Bērends un LAF
priekšs. E. Bonaparts. Nodaļa aicināja K. Bērendu par goda priekšsēdi. Notika 7 labi sarīkojumi. Viesu starpā minami nodaļas
goda priekšsēdis K. Bērends, LAF priekšsēdis E. Bonaparts, māc.
E. Lappuķe, dzejnieks A. Apse, bij. franču militārā atašeja Lat-

Olģerts Grosvalds
Sūtnis Olģerts Grosvalds dzimis 1884. g. Rīgā, miris 1962. g. Parīzē. Studējis Tērbatas, Parīzes un Minchenes universitātēs. Pēdējā ieguvis doktora
gradu ar darbu par 18. g. s. vaŗa grebumiem. 1918. g. Tautas padomes lo-
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ceklis, 1919. g. Latvijas delegācijas sekretārs Versaļas miera konferencē,
tad ārlietu ministrijas rietumu nod. vadītājs. Bijis sūtnis Francijā, Beļģijā,
Holandē, Somijā, Polijā, Rumānijā, Austrijā, Ungārijā, Spānijā un Portugalē.
Diplomātija, māksla un kaŗavīri bija viņa dzimtā iecienīti. 1953. g. sūtnis
iestājās DV organizācijā un, ievērojot viņa ļoti labvēlīgo nostāju un izpratni
DV organizēšanas grūtībās šai valstī, ar DV CV piekrišanu nodaļa viņu
aicināja par goda priekšsēdi.

Kārlis Bērends
Lietvedis Kārlis Bērends dzimis 1887. g. 27. aprīlī. Beidzis Tērbatas universitāti kā provizors. Bijis Latvijas diplomātiskā dienesta darbinieks vairākās valstīs, īpaši Francjā. Vņš 1937. g. starptautiskajā izstādē Parīzē bija
arī Latvijas valdības galvenais komisārs. K. Bērends ir Latviešu Apvienības
Francijā goda priekšsēdis un kopš 1971. g. arī DV goda priekšsēdis Francijā. Jau gūsta laikā sarakstoties izveidojās draudzīgas attieksmes, kas vēlāk
ar iepazīšanos un sadarbošanos sabiedriskajā darbā kļuva ļoti sirsnīgas. To
liecina kaut vai gadu gājumā izdalītās daudzās balvas jauniešiem par
latvisko darbību. Lietvedis nodaļai dāvājis arī šaušanas sacensību ceļojošo
kausu. Par spīti gadu nastai apbrīnojama K. Bērenda nenogurstošā darbība.

vijā E. Abrahama kundze un tāls, ilgi neredzēts, sirsnīgs ciemiņš
— prof. komp. T. Ķeniņš.
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Jānis Čops,
pirmais nodaļas priekšsēdis
Jānis Čops dzimis 1917. gadā Lejasciemā. Beidzis Valsts technikumu kā
mērnieks un arī strādājis šai nozarē. Studējis filozofiju un īpaši mūzikas
teoriju Tautas konservātorijā. Cīnījies 15. divīzijas izlūku bataljonā. Pārcietis franču gūsta grūtības, viņš atsāka studijas Lionas universitātē. Uzņemdamies nodaļas priekšsēža pienākumus, viņš nodrošināja tās darbībai
solidu kultūras līmeni, kā arī prata izsargāties no tā laika sarežģīto apstākļu
nepatīkamām iespējām. Izeļojis uz Kanadu, kur strādā savā speciālitātē.

1972. gadā bez pārmaiņām valdē turpinājās rosīgā darbība.
Biedru skaits pat sasniedza 40; notika 8 sarīkojumi, kasē apgrozījušies 1.450 fr. Apzinādamās nepieciešamību neiesūnot savā tiešajā vidē, nodaļa meklēja saskari ar citur dzīvojošiem latviešiem.
Bez lietveža un nodaļas goda priekšsēža K. Bērenda un māc. E.
Lappuķes, tālāki viesi, ar augstu sniegumu, bija māc. K. Zuika un
dzejnieks A. Apse. Šī ieiešana plašākā saskarē prasīja piemērošanās spējas, bet nebija cita ceļa novecošanās pārvarēšanai. Kaut
retas kļuvušas veterānu rindas, ir kāds cements, kas satur kopā.
Tas dod paļāvību nākotnei.
Andrejs Krūmiņš, dzimis 1925. g. Ļaudonā. Arī pieder sākotnējam nodaļas bij. kaŗavīru kodolam. Noorganizējis nodaļas dibināšanu. Darbojies visās valdēs — priekšsēža vietnieks, priekšsēdis, sekretārs, tā valdē turpinā-
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dams sākotnējās tradicijas. Ar leģionā iesaukšanu pārtrauktās skolas gaitas
viņš atsāka pēcgūsta gados Lionā gan vakarskolā, gan Lionas augstskolā,
bet smaga slimība neļāva tās turpināt. Sekmīgi darbojies žurnālistikā un
rakstniecībā. 1971. g. apbalvots ar DV nozīmi zeltā.

Andrejs Krūmiņš,
otrs nodaļas priekšsēdis

Alberts Lediņš,
trešais nodaļas priekšsēdis
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Alberts Lediņš, dzimis 1907. g. Rīgā. Strādājis par telefona techniķi. Pēc
kaŗa kopā ar ģimeni ieceļoja Francijā no Vācijas. Ar centīgu darbu, neatlaidību un uzņēmību viņš sasniedzis atbildīgu posteni savas speciālitātes
uzņēmumā. Līdztekus darbam viņš visu laiku piedalījies aktīvi vietējā latviešu sabiedriskajā dzīvē; kopš DV nodaļas nodibināšanas — sākumā revīzijas komisijā, tad bez pārtraukuma valdē. Ievērojama ir enerģija sakaru
uzturēšanā ar biedriem. Viņa māja iecienīta satikšanās vieta arī svinību
gadījumos. 1972. g. par nenogurstošu darbu apbalvots ar DV CV atzinības
rakstu.

Pēcskatā...
Par šai rakstā skartās darbības pirmo organizētāju varētu uzskatīt inženieri V. Rengu. Jau gūsta laikā viņš bija viens no daudzajiem, kuŗiem izdevās uzņemt sakarus ar latviešiem brīvībā,
ieskaitot sūtniecības un laikrakstus. Lielā mērā viņa nopelns ir
arī pirmo sanāksmju organizēšana „pusbrīvības" gadā pēc darba
līguma parakstīšanas. Lielākās notika 1947. g. 24. novembrī Lionā ar apm. 10 dalībniekiem un 1947. g. 25. decembrī Vjennas pilsētas blakus ciemā Sainte Colombe les Vienne, kur sabrauca 16
bij. leģionāru. V. Renga no atvaļinājuma Vācijā vairs Francijā
neatgriezās un 1948. g. 28. martā tanī pašā vietā nodibināja
Lionas latviešu kopu bez viņa. Klātesošie 9 dalībnieki izraudzīja
skolotāju H. Misiņu par kopas pārstāvi. Sākuma doma par bēgļu
statusa iegūšanu gan nekļuva nozīmīga, jo to piešķīra individuāli
tikai pēc 1950. gada, toties kopa lēnām ieguva organizācijas
vaibstus. Izveidojoties ciešākiem sakariem ar Latviešu Palīdzības
Komiteju Francijā un vēlāk arī ar latviešu ev. lut. draudzi, kuŗu
centri bija Parīzē, kopas vadība gan sāka vairāk līdzināties abu
minēto organizāciju vietējai pārstāvībai. Tā kā LLK grāmatas
DV nodaļai nav atstātas, ir grūti minēt darbības īstos apmērus,
taču vismaz tās ievirzīšanā nopelni ir ievērojami. Ar sirsnību gatavoto un svinīgi iesvētīto nacionālo karogu nodaļa lieto joprojām.
Ar DV nodaļas nodibināšanu vietējā darbība tā kāpinājās, ka,
iesaistot arī patālāk dzīvojošus tautiešus, tā kļuva Parīzei līdzvērtīgs centrs. Nodaļas darbs izcēlās arī ar stingru organizātorisku
noteiktību, kuŗā lieli nopelni bija pirmo valžu sekretāram J.
Briedim. Ja nodaļa bija „kanaku" organizācija ar tai īpatnējo jaunības un ideālisma gaisotni, skaidro valodu, tad vecākie gadagājumi to laimīgi papildināja. H. Misiņš joprojām kuplināja sarīkojumus ar saviem augstvērtīgajiem sniegumiem, kā arī vadīja
latviešu papildskolu bērniem. A. Lediņa praktiskās organizēša794

Nodaļas valde, kas četrus gadus darbojās bez pārmaiņām, un viesi. No kreisās: toreizējais LAF priekšsēdis māc. E. Lappuķe, biedrzinis J. Kalmītis, kasieris J. Mūrnieks, priekšs. A. Lediņš, viņa vietn. M. Kļaviņš, sekretārs A.
Krūmiņš, un lietvedis K. Bērends.

nas spējas jauki papildināja silta viesmīlība, un viņa mājā ne tikai
bieži tikās, bet rīkoti arī plaši sarīkojumi.
Šajā laikā vispār katra ģimene bija maza Latvija, kur gāja apsildīties vieninieki. Te jāmin enerģiskās un pašaizliedzīgās valdes
locekles E. Jakoviča un I. Bormeistere, kā arī uz Kanadu izceļojušie Strautiņi. Zīmīgs izņēmums bija „pagrabiņš" — kādas fabrikas pagraba telpas, kuŗās dzīvoja vairāki vieninieki. Tur ar A.
Meiera un pārējo gādību svinēja svētkus, pārrunāja jaunumus.
Vēl iecienītas tikšanās vietas gan privāti, gan organizēti bija
Spundu putnu audzētava Lionas pievārtē, Kļaviņu ģimenes Monso
le Min (Montceau les Mines), Mārku ģimene Grenoblē, Božu ģimene Bezansonā (Besancon), bet tas nenozīmē, ka pārējās ģimenes nebūtu pelnījušas atzinību. Visās viņās iegriezās it īpaši vieninieki, tā stiprinot kopā saturēšanas spēku. Jārunā arī par sirmiem
latvju tēviem, kas bija ieceļojuši no Vācijas un dzīvoja kādā veco
ļaužu mītnē Grenobles priekšpilsētā. Apmeklējot viņus un viņu
ciemošanās nodaļas svētkos darbības sākuma gados jauki papildināja kopējo saimi, jo visu ģimeņu bērni visos gados vienmēr
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kuplināja sarīkojumus ar savu sniegumu. Tā nodaļā sakausējās
kaŗavīru un ģimeņu tikumi tautas nākotnei.
Nodaļai vienmēr bijušas teicamas attieksmes ar mūsu sūtniecību Parīzē. Tādas tās izveidojās arī ar Latviešu Palīdzības Komiteju Francijā, kas vēlāk kļuva par Latviešu Apvienību Francijā.
LPKF valdes sēdēs piedalījās nod. priekšs. J. Čops. LAF valdē
kā locekļa vietnieks visus gadus iegāja A. Krūmiņš, vēlāk arī A.
Lediņš. Ar draudzi, savukārt, sadarbošanās izrietēja pati no sevis
sakarā ar dievkalpojumu rīkošanu. No otras puses, māc. E. Lappuķe kopš 1964. g. ir nodaļas biedrs, viņš toreiz bija LAF priekšsēdis. Arī abi vēlētie LAF priekšsēži, Alģirts Vilks bija un E.
Bonaparts ir nodaļas biedri. Ievērojot latviešu mazo skaitu Francijā, sadarbība ir iespējamās sabiedriskās dzīves pamatnoteikums.
Informācijas papildināšanai vēlreiz būtu jāatgriežas pie pēckaŗa
noteikumiem, kad latviešu kaŗavīri bija gūstā pat Ziemeļafrikā un
Italijā; Francijā viņi mita vairākās nometnēs. Divi gadījumi skāra
nodaļas darbību tieši, ja neskaita mazāk zīmīgākos bez īpašas savdabības.
Mīnu novākšanas vienība
Kopā ar citiem kaŗa gūstekņiem 1945. g. jūlijā no Vācijas ar
ešelonu ieradās apm. 15 latvieši Modānes nometnē, netālu no
Italijas robežas. Viņu uzdevums bija novākt kaŗa laikā vācu izliktās mīnas. Neapmācīti, bez nepieciešamiem techniskiem līdzekļiem, atminētāji strādāja neticami grūtos apstākļos un pazemojumos. Par to liecina skaitļi: tā paša gada 1. oktobrī vienībā bija
palikuši vairs tikai 8 latvieši. Voldemārs Apīnis mira dažas stundas pēc ievainošanas, vairākus vieglāk vai smagāk ievainoja, pārējie saslimuši. Mēneša beigās pārpalikušos pārveda uz St. Fons
gūstekņu nometni pie Lionas, kur jau mita daži agrāk saslimušie
vai ievainotie. Šajā mīnu vienībā bija bijis arī skolotājs H. Misiņš,
vēlākais Lionas latviešu kopas vadītājs.
Vēlākos gados visus Dienvidfrancijā apraktos vācu kaŗavīrus
pārveda vienkopus un apbedīja Daņē (Dagneux) vācu militārajos
kapos Lionas tuvumā. Tur tad ir arī kritušo un gūstā mirušo latviešu kapi, to starpā Voldemāra Apīņa un Pēteŗa Miķelsona.
Kapi ļoti vienveidīgi, bez individuālām savdabībām, un nodaļas
nodoms uzlikt latviskas pazīšanas zīmes nevarēja īstenoties. Latvisku plāksni LLK laikā uzlika Pēteŗa Miķelsona kapam Venisjē
(Venissieux) kapos, bet pārrokot arī tā gāja bojā.
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Gaisa izpalīgi
Ziemeļaustrumos no Parīzes, Kompjeņas (Compiègne) pilsētas
tuvumā ir Florines ciems. Tur 1945. g. vasaras otrā pusē mežu
darbos nodarbināja apm. 35 latviešus — kaŗa gūstekņus. Lielākā
daļa nāca no gaisa izpalīgiem, bet bija arī no rezerves un kaujas
vienībām, pat 19. divīzijas. Gada beigās ziņa par krievu repatriācijas komisijas ierašanos un izdošanas draudiem ļoti satrauca šo
izolēto latviešu kaŗavīru grupu. Tas izskaidro, kādēļ izdevīgā brīdī,
tikai dažas dienas pirms krievu komisijas, Franču ārzemnieku leģiona vervēšanas akcijai bija labi panākumi. Pēc pārsūtīšanas uz
Lionas pilsētas „štamlāgeri", uz franču leģionu aizgāja apmēram
15, vairumā gaisa izpalīgi. Pēc pieejamām ziņām pārējie esot repatriēti un dažiem, caurbraucot Vācijai, izdevies izbēgt. No leģionā aizgājušiem puišiem kritušo skaitu vērtē turpat pie desmit,
pārējo starpā daudz smagi ievainotu. Atgriežoties civīlajā dzīvē,
daži izvēlējās dzīves vietu DV nodaļas darbības rajonā un ātri
iekļāvās tās sabiedriskajā dzīvē. Īpaši jāmin enerģiskie vēlākie
valdes locekļi Jānis Kalmīts un Herberts Mustis.
Indoķīnā esot krituši J. Gulbis, Krauklis, Rauza, bet visi savā
laikā izdarītie mēģinājumi iegūt pilnīgāku pārskatu beidzās nesekmīgi. Tas pats jāsaka par latviešu skaitu vācu kaŗavīru kapos
Francijā.
Ar to varētu beigt šīs rindas. Viss nav apskatīts, viss nav izsmelts, bet to ierobežo arī raksta apmēri.
Kā bieži, arī šoreiz varētu teikt, ka cīnītāji bez vārda pelna
vismaz līdzīgu ievērību un atzinību, viņu anonimitātes dēļ vēl pat
lielāku, jo šis darbs ir kopīgs darbs. Pateicība pienākas ir jauniem,
ir veciem, bet īpaši vanadzēm. Kopā ejot, kopā strādājot, padarītais
un vēl darāmais ir kopīgs ne tikai šai zemē, bet arī visām pārējām,
kur vien aizvijušies svešuma ceļi. Seno ugunīgo gadu ideālisma
kvēle mūs visus tur kopā un kaļ upuŗiem cienīgu nākotni audžu
audzēm.
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Norvēģija
DV Norvēģijas nod. vēsture īsa. 1951. g. 18. novembrī valsts
svētku atceres sanāksmē Oslo vairāki bijušie kaŗavīri izteica vēlēšanos dibināt DV nodaļu Norvēģijā. Ierosmi uzņēmās Nikolajs
Meņģis, kuŗš tā paša gada 26. decembrī sasauca dibināšanas sapulci. Pie Ziemas svētku svecīšu gaismas, izlūdzoties Dieva palīgu,
10 interesenti nodibināja DV nodaļu Norvēģijā. Par pagaidu valdes
priekšsēdi ievēlēja Nikolaju Meņģi, sekretāru Arvīdu Indrānu un
kasieri Georgu Nitkovski; drīz pēc tam nodaļu apstiprināja DV
CV. Biedru skaits pieauga līdz 22. Vēlāk biedru skaits samazinājās, jo vairāki izceļoja uz citām valstīm.
1952. g. 22. jūnijā biedru sapulce, kuŗā no 15 biedriem piedalījās 10, ievēlēja nodaļas pastāvīgu valdi: priekšsēdis Artūrs Maltnieks, valdes locekļi Arvīds Indrāns un Hermīne Dambe. Revīzijas
komisijā — Nikolajs Meņģis un Richards Fikels.
Šai sapulcē nolēma sākt ziedojumu vākšanu invalidu namam Vācijā iegādei; visi strādātāji biedri ik mēnesi dotu nodaļas kasē tās
vajadzībām 2.50 norvēģu kronas; abonēt laikrakstus un DVM aprūpējamiem nodaļas biedriem, kā arī samaksāt tiem biedru naudu.
Nodaļas valdes priekšsēdis A. Maltnieks uzņēmās grāmatu apgāda Imanta pārstāvniecību Norvēģijā, peļņu nododams Bērzaines
vajadzībām Vācijā. R. Fikels dāvāja nodaļai radio uztvērēju ar
lūgumu to pagaidu lietošanā nodot vanagam H. Hakelim, kas dzīvoja veco ļaužu mītnē viens pats starp sveštautiešiem.
1952. g. Ziemas svētkos nodaļa svētku ziedojumu akcijā apdāvināja 13 Norvēģijas latviešu bērnus un 16 aprūpējamos ar adītiem apģērba gabaliem un saldumu sainīšiem. Bez tam katrs bērns
un aprūpējamais saņēma 15 kr. un katrs aprūpējamais vēl pa
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20 cigaretēm tie, kas smēķēja. Dāvanu sainīšiem pievienoti arī
latviešu kalendāri vai kāda latviešu grāmata. Jāpiezīmē, ka šai
akcijai līdzekļus ziedoja kādas Oslo tekstilfabrikas direktors un
strādnieki, kopā 440.60 kr. Ziedojumu izgādāja kāds nodaļas
biedrs ar dzīvesbiedri, kas strādāja fabrikā. Blakus šim pasākumam 14 vanagi par pašu ziedojumiem visiem 16 aprūpējamajiem
Norvēģijā nosūtīja pa 15 kronu. Tā šajos Ziemas svētkos caur
Norvēģijas nodaļas kasi izgāja 700 kr. Šai laikā nodaļā bija 20
biedru.
Aktīvs darbā bija arī 1953. gads. 29. dec. valdes sēdē no amata
atlūdzās sekretārs A. Indrāns, paziņojot arī savu izstāšanos no DV
organizācijas, iemeslus nepasakot. Valdē sekretāra pienākumus
uzņēmās N. Meņģis.

Nikolajs Meņģis

1954. g. vasarā nodaļa zaudēja savu enerģisko priekšsēdi A.
Maltnieku, kas izceļoja uz Šveici. Ievēlēta jauna valde: priekšsēdis
N. Meņģis, locekļi R. Fikels un H. Hakelis. Revīzijas komisijā
ievēlēja Annu Fikelu un Alīsi Meņģi. Šai sastāvā valde darbojās
arī 1955. gadā.
1956. g. 15. decembŗa valdes sēdē jau bija manāmas grūtības.
Pārrunātas nodaļas darbības iespējas nākotnē, jo biedru skaits izceļošanas dēļ bija krietni samazinājies. Valdes priekšs. N. Meņģis
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lūdza viņu atbrīvot no pienākumiem slimības dēļ. Nodaļas valdes
priekšsēža amatu uzņēmās līdzšinējais sekretārs H. Hakelis. Viņam,
bijušam Zaubes mežzinim, vadība radīja lielas grūtības, jo pats
dzīvoja veco ļaužu mītnē.
Grūtības nodaļas turpmākā darībā palielinājās 1957. g., kad
pēc ilgas un grūtas slimošanas mira tās dibinātājs un valdes loceklis, vairākkārt priekšsēdis, Nikolajs Meņģis. Šī gada beigās DV
nodaļā bija palikuši tikai pieci biedri, nodaļu pārdēvējot par kopu.
Ar to visa darbība apsika. Par kopas vadītāju ievēlēts R. Fikels.
Nodaļa savā īsajā pastāvēšanas laikā bija zaudējusi savus aktīvākos locekļus — A. Maltnieku izceļošanas dēļ un N. Meņģi.
DV Norvēģijas nodaļa bija ļoti atsaucīga ziedojumu ziņā. Bērzainei vien savāca DM 323.95, Augustdorfas ģimnazijai — DM
300, Gotlandes piemineklim 51 kr. u.t.t. Sākot ar 1954. gada lēmumu, nodaļa visus līdzekļus nolēma izlietot mirušo latviešu kapu
piemiņas zīmēm. Visi biedri dzīvoja izklaidus, kas lielā mērā samazināja darbības iespējas, jo gandrīz visus jautājumus vajadzēja
kārtot sarakstes veidā.
Rosīgas bija arī nodaļas vanadzes, kas N. Indrānes vadībā ar
labām sekmēm sarīkoja šūšanas kursus. Mazā nodaļa bija strādājusi labi. Nodaļu resp. kopu DV CV likvidēja 1964. g. 4. augustā,
pēc tam kad pēdējos gadus visa darbība bija apsikusi un sakarus
ar DV CV vairs neuzturēja.
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Brazilija
Par DV organizācijas dibināšanas dienu Brazilijā uzskatāms
1952. gada 15. janvāris, kad San Paulo sapulcējās interesenti,
ievēlot DV organizācijas komiteju piecu locekļu sastāvā: V. Švāns,
J. Ķīvītis, J. Veiss, M. Saliņš un J. Rudzītis. Šai laikā iniciātori
bija izstrādājuši dibināmās nodaļas iekšējās kārtības noteikumus,
cenšoties pēc iespējas nenovirzīties no DV organizācijas statūtiem.
Jaunā nodaļa paredzēja darboties kā sekcija pie Latviešu Apvienības Brazilijā.
Pirmajā biedru sapulcē tā paša gada 3. maijā piedalījās 17 personas. Pagaidu valdes priekšsēdis V. Švāns sapulces dalībniekus
iepazīstināja ar līdzšinējiem darbiem. Pavisam Brazilijā bija jau
apzināti visi bijušie kaŗavīri, kopskaitā 84. Pagaidu valde arī izsūtījusi aicinājumus visām latviešu draudzēm Brazilijā (kopskaitā
15) noorganizēt 14. jūnija aizvesto piemiņas dievkalpojumus. Bija
paredzēts vākt ziedojumus invalidu mītnei Vācijā. Šai sapulcē pieņēma galīgā redakcijā nodaļas iekšējās kārtības noteikumus un
ievēlēja pirmo pastāvīgo valdi, kuŗā iegāja V. Švāns, Merija Saliņa, J. Rudzītis, J. Ķīvītis un V. Karepovs. Revīzijas komisijā izraudzīja J. Veisu, V. Pauli un J. Saulīti.
Jaunā nodaļa tūdaļ uzsāka aktīvu darbību. Ik mēneša pēdējā
sestdienā rīkoja kārtējos biedru vakarus. Tajos apmeklētāju skaits
arvien kāpinājās, un tie izvērtās par jaukām tautiešu sanāksmēm.
Ik otrdienu pulcējās valdes sēdēs. Divreiz mēnesī vietējos radio
raidītājos DV rīkoja priekšlasījumus ar tautas dziesmu skaņu plašu
atskaņošanu. Nodaļas ierosmē San Paulo ļoti plaši atzīmēja 1941.
g. 14. jūnija notikumu atceri, ievietojot rakstus dienas presē un
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vairākos vācu un angļu laikrakstos. DV darbinieki nolasīja astoņos
radio raidījumos attiecīgus referātus par komūnistu varas mērķtiecīgu un apzinātu baltiešu iznīcināšanu un terroru Latvijā. Lieli
nopelni radio raidījumu noorganizēšanā bija V. Švānam un J. Rudzītim. Pirmo reizi Brazilijā visās latviešu baptistu un luterāņu
baznīcās bija sēru dievkalpojumi.
1952. g. 2. jūlijā San Paulo Šveices klubā Latvijas konsulāta
20 gadu pastāvēšanas gadījumā godināja ilggadējo Latvijas goda
konsulu Gustavu Stolu, pēc tautības zviedru. Viņam pasniedza
vairākas veltes no dažādām latviešu organizācijām. DV saimes
vārdā viņu sveica J. Ķīvītis.
Šai gadā DV nodaļa Brazilijā sāka plašu ziedojumu vākšanas
akciju par labu invalidu mītnei Vācijā, arī kaŗā cietušo un invalidu un veco ļaužu aprūpes vajadzībām. Ziedojumu akcijā DV
bija iesaistījusi visas Brazilijas latviešu draudzes un organizācijas.
30. augustā San Paulo latviešu apvienības telpās rīkoja DV svinīgā solījuma aktu. Pēc akta vanadzes M. Saliņa un A. Švābe bija
rūpējušās, lai pie klātiem galdiem varētu vēl pakavēties draudzīgās
pārrunās un dziesmās.
1953. g. 28. februāŗa kārtējā biedru vakarā pieci jauni biedri
deva svinīgo solījumu. Pēc J. Ķīvīša referāta par latviešu strēlniekiem sekoja dziesmas un deklamācijas. 28. martā notika latvisks
koncerts vietējā prezbiterāņu baznīcas zālē. Koncerts bija kupli
apmeklēts, viesu starpā bija Latvijas goda konsuls G. Stols ar
dzīvesbiedri, Latviešu Apvienības priekšsēdis Brazilijā J. Diners,
ev. lut. draudzes mācītājs J. Mekšs, latviešu baptistu mācītājs H.
Alnis un Igaunijas un Lietuvas koloniju pārstāvji. Tas liecina, ka
DV nodaļa jau īsā laikā bija ieguvusi sabiedrības uzmanību. Šis
koncerts deva bagātīgu atlikumu, ko nolēma nosūtīt invalidu aprūpei Vācijā.
13. aprīlī baltiešu vadītāju sanāksmē pārrunāja kopīgu sēru
dienas atzīmēšanu 14. jūnijā, piedaloties arī DV pārstāvjiem.
Nobeidzot pirmo darbības gadu, DV nodaļa Brazilijā ar savu
darbu varēja būt ļoti apmierināta. DV iniciātīvā Brazilijā atzīmēta
katra nozīmīgākā latviešu tautas atceres diena. 14. jūnijā DV
nodaļas priekšs. V. Švāns ieradās audiencē pie San Paulo gubernātora.
Martā rīkotais latviešu koncerts bija devis vairāk nekā 2000
kruizeru atlikuma. Organizācija aprūpējusi ne vien trūkumā un
802

grūtībās nonākušos tautiešus Brazilijā, kuŗiem izsniegts pabalstos
6000 kr., bet tās palīdzības darbs sasniedzis arī vairākus tautiešus
Vācijā. DV CV jau nosūtīti Kr. 11.000, veco ļaužu un invalidu
aprūpei Vācijā Kr. 7.100. Invalidu namam un DV mērķu sekmēšanai ar 40 ziedojumu vākšanas sarakstiem savāca pāri par Kr.
15.000. Sadarbībā ar DV nodaļu Jaunodesas latviešu baptistu
draudze uzņēmās aprūpēt invalidu Imantu Grotiņu Minchenē, nosūtot tam ik mēnesi pabalstu Kr. 200 apmērā. Uz Vāciju nodaļa
nosūtīja aprūpējamiem trīs Care saiņus. San Paulo ev.-lut. draudze
uzņēmās aprūpēt invalidu Voldemāru Braško Švemingenē. Brazilijas Urubici kolonijas latvieši aprūpē atraitni Lidiju Kapušu ar
meitiņu Feldheimā pie Lechas, Minchenes tuvumā. Ievadīta minētās tautietes ieceļošana Brazilijā, kur aprūpi turpinās Urubicu
tautieši. Lai nodrošinātu latviešu bērniem veselīgu vasaras atpūtu
skolas brīvlaikā, tos izvietos Jaunodesas latviešu lauku sētās. Turpat izgādāta atpūta arī grūti slimajam San Paulo tautietim Laimonim Rudzītim.
DV nodaļas valdē ievēlēti: priekšsēdis V. Švāns, viņa vietnieks
J. Ķītīvis, sekretāre M. Saliņa, kasieris J. Rudzītis un biedrzinis
P. Ļavāns. Revīzijas komisijā — Jānis Veiss, Voldemārs Paulis
un Dzidra Ķīvīte.
1953. g. nodaļas Līgo vakars ar plašu programmu deva Kr. 9009
atlikumu, ko izlietoja palīdzības darbam Eiropā. Ar Brazilijas
palīdzības organizāciju starpniecību nodaļai izdevās sagādāt kaŗa
invalidam Aleksandram Straupem divējādus invalida ratiņus: vienus lietošanai telpās, otrus — uz ielas.
29. augustā rīkotajā biedru vakarā septiņi jauni biedri deva
svinīgo solījumu. 15. jūlijā valdes sastāvs mainījās, pēc paša lūguma no priekšsēža vietnieka amata atbrīvojot Jāni Ķīvīti un to
uzticot Gunaram Šneideram.
Nodaļas sporta kopa cītīgi trenējās sacensībām ar braziliešu
sporta vienībām San Paulo.
1954. g. valde darbojās šādā sastāvā: priekšsēdis P. Ļavāns,
viņa vietnieks L. Vasilis, sekretārs A. Šneiders jun., kasieris J.
Ķīvītis un biedrzinis L. Dzelve. Revīzijas komisijā priekšs. J. Rudzītis, sekretāre M. Saliņa un loc. M. Mitule. Nodaļā 73 biedri,
no tiem 37 pilntiesīgi vanagi un 12 vanadzes, biedri veicinātāji —
22 vanagi un divas vanadzes.
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DV valde Brazilijā 1954. gadā. Uzņēmumā no labās: kasieris J. Ķīvītis,
sekr. A. Šneiders, priekšs. P. Ļavāns, priekšs. v. L. Vasilis, biedrz. A. Dzelve
un rev. kom. pr. L. Rudzītis.

1953. g. bija sekmīgas darbības gads: slimajiem organizācijas
biedriem un invalidiem pabalstos izmaksātas Kr. 12.803,90, aprūpei uz Vāciju nosūtītas Kr. 6.005. Uz Vāciju nosūtīti arī septiņi
Care saiņi. Novo Odesas I baptistu draudze apņēmās aprūpēt Vācijā kaŗa invalidu Jāni Gulbi ar Kr. 200 mēnesī.
Arī 1954. darbības gads bija visumā rosīgs. DV nodaļa izvērtusies par turīgāko latviešu organizāciju San Paulo. Jāņu sarīkojums
deva Kr. 13.781,20 tīru atlikumu, kas Brazilijas apstākļos ir tīri
ievērojama summa. Nodaļa regulāri aprūpēja divus bij. leģionārus
— I. Saulīti un A. Straupi, kas slimības dēļ darba nespējīgi. Iespēju robežās aprūpes vajadzībām nosūtīti līdzekļi uz Vāciju. Nodaļa
piešķīra Kr. 700 San Paulo latviešu sportistiem sporta rīku iegādei.
Latvijas nodaļas iekārtošanai San Paulo pilsētas 400 g. jubilejas
izstādē piešķīra Kr. 1.000. Arvien vairāk labā nozīmē Brazilijā
izceļas DV vārds.
1954. g. 21. augustā māc. J. Mekšs dāvināja DV Brazilijas
nodaļai trimdā līdzi paņemtu Latvijas karogu. Svinīgajā aktā piedalījās arī Latvijas sūtnis Dienvidamerikā Dr. P. Oliņš, Latvijas
goda konsuls San Paulo J. G. Stols, Riodežaneiro latviešu pārstāvji, Nova Odesas latv. lut. draudzes pārstāvji, Latviešu apvie804

nības Brazilijā priekšs. P. Rušmanis, San Paulo latviešu baptistu
draudzes saimnieks Dr. J. Sproģis u.c. Māc. J. Mekšs karogu
iesvētīja par brīvības, varonības un uzticības zīmi, pasniegdams
to sūtnim Dr. P. Oliņam, kas karogu nodeva DV saimei. Dr. P.
Oliņš uzrunā norādīja, ka pats bijis kaŗavīrs, tādēļ dziļi izjūtot
karoga simbolisko nozīmi. To DV saimes pilnvarā saņēma nodaļas
priekšs. P. Ļavāns.
Arī citādi viss 1954. gads bija rosīgs: rīkoti vairāki biedru vakari ar viesiem: vienā šādā vakarā rīkota arī M. Zīverta lugas
„Kāds, kuŗa nav" izrāde, kādā citā pieci jauni biedri devuši svinīgo solījumu. Darbības gadā bijušas 24 valdes sēdes. Pavisam nodaļā 85 biedri un biedri veicinātāji. Vietējai aprūpei izlietotas Kr.
8.500, bet uz Vāciju kaŗa invalidiem un trūcīgiem skolēniem Augustdorfas ģimnazijā nosūtīti 9 saiņi.
Jauno valdi 1955. gadam ievēlēja rakstveidā. Tās sastāvs:
priekšs. P. Ļavāns, vietn. L. Vasilis, sekr. J. Lepste, kas. A. Nemiro, biedrz. A. Kalniņš. Revīzijas komisijā: priekšs. J. Rudzītis,
sekr. M. Saliņa un loc. A. Švāna. Nodaļa piedalījās sūtņa P. Oliņa
65 g. dzimšanas dienas svinībās, pasniedzot DV zelta nozīmi. Gada beigās no amata atteicās priekšs. P. Ļavāns, viņa vietā valdē pieaicināts A. Švalbe. Valde pārkārtojās šā: priekšs. Laimonis Vasilis,
vietnieks Alfonss Švalbe, sekr. Jānis Lepste, kas. Antons Ņemiro,
biedrz. Alfrēds Kalniņš.
Arī vēl pēc četriem darbības gadiem, 1956. g. sākumā nodaļa
darbojās kā Latviešu apvienības Brazilijā iekšēja organizācija. Nodaļā darbojās tautas deju kopa, kuplinot daudz sarīkojumu, teātŗa
trupa un sporta kopa. Pēdējā DV vārdu cēla, spēlēdama ar braziliešu klubiem.
1955. gadā DV nodaļā darbojās 92 biedri, to skaitā 18 vanadzes un 7 biedri-veicinātāji. Gadā notikušas 23 valdes sēdes, rīkots
Līgo vakars, jaunatnes sarīkojums un eglītes vakars; atzīmēta mirušo piemiņas diena. Sakarā ar 18. novembri iespiests uzsaukums
1000 eks. izdalīšanai vietējos svinīgos aktos un izsūtīšanai citām
organizācijām iekšzemē un ārzemēs. Biedru nauda pēc sapulces
lēmuma paaugstināta uz 10 kruzeiriem mēnesī.
Jaunajā darbības gadā katra mēneša pirmajā sestdienā rīkota
vakarēšana. To vadība pārmaiņus uzticēta Daugavas Vanagiem
un Latviešu Apvienības Brazilijā valdei un korim. Vakarēšanu
programmā īsi mūzikāli priekšnesumi vai referāts. Bez vakarēša805

nām paredzētas informātīva rakstura sanāksmes DV nodaļas biedriem un priekšlasījumi, kuŗus bez org. biedriem varēja noklausīties
arī citi interesenti.
1956. g. 10. novembrī nodaļa rīkoja gadskārtējo Mārtiņu vakaru, kuŗā piedalījās gandrīz visi San Paulo latvieši ar savām ģimenēm. Sekoja deja, loterija un vēl citi pārsteigumi. Atlikums palīdzības darbam.
Valde lūdza DV biedrus un katru tautieti ziedot ārtavu slimā
vanaga Ilmāra Saulīša un viņa mātes Almas Markēvičas pabalstam,
lai tie abi varētu turpināt ārstēšanos.
1957. g. 16. februārī rakstveida vēlēšanās ievēlēja jaunu valdi
un revīzijas komisiju. Valde konstruējās šā: pr-dis V. Švāns, viņa
v. L. Vasilis, sekr. L. Kalniņš, kas. J. Rudzītis un biedrz. J. Ķīvītis. Revīzijas kom.: V. Karepovs, N. Ozoliņš un A. Švalbe. Nodaļas
biedru skaits — 94.
Nodaļa atskatījās uz 5 rosīga darba gadiem. Vācot līdzekļus
grūtdieņu atbalstam, vienmēr bijuši labi panākumi, jo kā provinces, tā San Paulo tautieši allaž atbalstījuši DV ar prāviem ziedojumiem. Sevišķi veiksmīgs bijis 1956. gads: ieņemtas Kr. 114.926
— izdots Kr. 98.526. Atlikumā Kr. 16.188. Nodaļa izmaksājusi
pabalstiem Brazilijā 31.226 kruz., pabalstiem Vācijā 2.188; izsūtītajiem tautiešiem 24.858 un dažādu sarīkojumu propagandas
un pasta vajadzībām 40.254 kruz., bez tam nod. vēl izsūtījusi
pārdošanai 1000 iespiestas kartītes ā 20 kruz. Viss ienākums par
kartītēm paredzēts tautiešu atbalstam izsūtījumā.
Nodaļa ik gadu rīko Līgo vakaru visas kolonijas apmērā. Mirušo piemiņas dienā noliek vainagu ar latviešu nacionālo
krāsu lenti un uzrakstu pie Brazilijas Nezināmā kareivja kapa, tāpat kolonijas apmērā rīko 18. novembŗa svinības ar plašu
programmu, iespiež uzsaukumus 1000 eks., kuŗus izdala svinīgajos
aktos un izsūta visām latviešu draudzēm un kopām Brazilijā. Rīkoti arī slēgti biedru vakari. DV nod. ar savu pārstāvi piedalās
San Paulo apspiesto nāciju organizācijā, kuŗā piedalās 13 nācijas.
Nodaļa piedalījusies visos antiboļševistiskajos sarīkojumos. Izcils
notikums bija Nova Odesas latviešu kolonijas 50 g. pastāvēšanas
svinības ar pieminekļa atklāšanu, kuŗās piedalījās arī Brazilijas
valsts un pašvaldību amatpersonas. Šai jubilejā DV piedalījās ar
savu pārstāvi. Otrs izcils notikums bija Apspiesto Nāciju asamblejas prezidenta Dr. V. Māsēna viesošanās San Paulo. Viesi lidlaukā
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Ilggadējais valdes loceklis
un priekšsēdis no 1960. 1969. gadam
Jānis Rudzītis.
Jānis Rudzītis dzimis 1916. g. 6. martā Rīgā. Bijis aktīvs aizsargu organizācijā, apmācījis aizsargu jaunos lidotājus. Bijis leģionā, pēc kaŗa gūstā.
Brazilijā ieceļojis 1949. g., strādājis par spēkstaciju projektu inženieri. Aktīvs sabiedrisks darbineks: DV nodaļas biedrs-dibinātājs, dziedājis koŗos,
darbojies Baltijas valstu brīvības komitejā, bijis draudzes padomes loceklis
un draudzes sekretārs, darbojies Latviešu Apvienībā Brazilijā. Miris 1971.
g. 10. augustā.

sagaidīja arī DV pārstāvis. DV pārstāvis piedalījās arī speciāli rīkotajā Dr. Māsēna apsveikšanas sapulcē un vakariņās ungāru klubā, kur piedalījās 9 apspiesto nāciju pārstāvji. Nod. ierosmē kopā
ar LAB valdi domāts izdot portugaļu val. Andr. Eglīša poēmu
Dievs, Tava zeme deg.
Nodaļa laidusi pārdošanā mākslinieciski darinātus nacionālo krāsu vairodziņus, kas izskatās ļoti glīti un maksā 30 kruz. gabalā.
Pie nod. nodibināts vīru dubultkvartets, ko vada Lepste, pazīstams koŗa diriģents Latvijā. Iecerēts atjaunot teātŗa kopu no San
Paulo dzīvojošiem entuziastiem. Valde bez atlīdzības palīdzējusi
kārtot dāvanu saiņu nosūtīšanu uz Latviju ar Tazab firmu. Nod.
vadīja V. Švāns. Atzīmējams, ka valdes darbs bijis ļoti aktīvs.
1957. g., tāpat kā iepriekšējos, nodaļas divi lielākie sarīkojumi
bija Līgo svētki un Mārtiņi, kas bez kārtējām ziedojumu akcijām
ar saviem atlikumiem ir nodaļas galvenie ienākumu avoti, kuŗus
galvenā kārtā izlieto aprūpes vajadzībām. Pēdējā laikā sevišķa
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vērība pievērsta aprūpējamiem dzimtenē un Sibirijā. Turp pēdējā
laikā nosūtīti palīdzības saiņi par Kr. 87.532. Nodaļas vadība ar
padomiem palīdzējusi izkārtot saiņu sūtīšanu aiz dzelzs aizkara
arī tiem, kuŗi sūta saviem piederīgiem tieši. Arī šai gadā tautiešu
atsaucība DV darbam nav zudusi, bet drīzāk kāpinājusies.
5. septembrī ārkārtējā biedru sapulcē konstatēja, ka par DV
priekšnieku ievēlēts Vilis Janums, par viņu balsojuši arī 52 nodaļas
biedri. No valdes pārskata redzams, ka, sākot ar 27. februāri, nodaļas kasē ienākuši Kr. 130.114, izdodot aprūpes un citām vajadzībām Kr. 112.420, atlikums kasē Kr. 23.990. Valdei darbības
gadā bijušas 24 sēdes un viena sēde kopīgi ar Latviešu Apvienību
Brazilijā. Nodaļā pastāv dubultkvartets; ir labas attieksmes ar DV
valdi Kanadā; nodibināta šaušanas sekcija.
Nodaļas valde 1958. gada 1. februārī bija sasaukusi biedru sapulci, bet sakarā ar ļoti mazo dalībnieku skaitu sapulce nenotika.
Bija domāts pārrunāt par nod. tālāko likteni — būt vai nebūt. Darbība draudēja apstāties vienkārši tādēļ, ka nebija kandidātu jaunām valdes un revīzijas komisijas vēlēšanām. Tā biedru sapulce un
jaunās vadības vēlēšanas atliktas uz vēlāku laiku, kad arī izšķirsies nod. darbība.
Nodaļā 52 biedri, no tiem 14 vanadzes. Pēc valdes pārskata redzams, ka pag. darbības gads bijis apmierinoši rosīgs, bet tās personas, kas visu laiku darbojās organizācijā blakus savam maizes
darbam, arī reiz pagurst un vēlas pārmaiņus būt skatītāju rindās.
To vajadzētu pārējiem nod. saimes locekļiem izprast un neatrauties no vispārējā sabiedriskā darba, jo katram organizācijas loceklim ir arī savi pienākumi pret to, ne tikai prasības vien.
Nod. valde līdzšinējā darbībā arvien pirmā vietā likusi palīdzības darbu un aprūpi, kā arī līdzekļu vākšanu šīm vajadzībām. Pag.
gadā ieņemts 209.903,20 kruz., no tām izdotas galvenā kārtā palīdzības darbam 180029, 40 kr. Arvien liela palīdzība sniegta
slimajiem nod. biedriem un gādāts par to ārstēšanu, tāpat par piederīgo atbalstu. Valde arī uzņēmusies starpniecību sainīšu nosūtīšanai uz Latviju. Gādāts arī par mirušo nod. biedru kapu uzkopšanu un piemiņas zīmju uzlikšanu. Valde savākusi informāciju par
formālitātēm piederīgo izsaukšanai no Latvijas. Nodaļa rīkojusi
Jāņu un Mārtiņu balles, lai rastu līdzekļus palīdzības darbam, piedalījusies 18. novembŗa un Ziemsvētku eglītes sarīkošanā. Pastāv vīru dubultkvartets, kas kuplina latviešu sarīkojumus ar
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priekšnesumiem. Ir nodibinātas labas attieksmes ar Kanadas DV
valdi, pastāv labākā sadarbība ar Latviešu Apvienību Brazilijā.
1959. g. sākums nodaļas darbā rādīja stipru pagurumu. Līdz
1960. g. sākumam nevarēja tikt pie jaunas valdes biedru intereses
trūkuma dēļ. Nodaļā 52 biedri; pēdējos divos gados izziņotas
četras ārkārtas un viena gada sapulce, bet vienmēr ieradies tik mazs
biedru skaits, ka pietrūcis kvoruma. Beidzot, 1960. g. 10. janvāŗa
sapulcei bija sadabūts vajadzīgais kandidātu skaits valdei un rev.
komisijai, bet sapulcē ieradās tikai 6 biedri. Trūka visi tie, kas
bija bijuši ar mieru kandidēt. Nodaļas dzīve 1960. gadā sākās zem
jautājuma zīmes — būt vai nebūt?
Līdz 1962. g. nodaļas valde „vilka dzīvību". Bet tās daži locekļi
vēl arvien bija dzinējspēks sabiedriskā San Paulo rosmē, rīkojot
visus lielākos sarīkojumus, atzīmējot 14. jūniju, 18. novembri,
kultūras dienas u.c. Nodaļas pārstāvji piedalījās arī vietējo pretkomūnistisko organizāciju darbā, tā cīnoties arī par Latviju un
cerot, ka 1963. gadā izdosies atdzīvināt pagurušos darba darītājus.

DV vīru koris, kas dziedāja svinīgos sarīkojumos. No kreisās diriģents
Andrejs Jansons, tagad miris. Uzņēmums izdarīts 1971. gada Kalpaka piemiņas atcerē, latv. ev. lut. draudzes telpā.

809

DV valdes 1971. g. rīkotais Kalpaka piemiņas vakars ar kopmielastu.

Māc. J. Meikšs Kalpaka atceres svētkos 1971. g. San Paulo.

Visu pastāvēšanas laiku DV nodaļa Brazilijā darbojās kā sekcija
pie Latviešu Apvienības Brazilijā.
DV vadība Brazilijā bijusi šāda:
1) Līdz 1960. g. valde darbojās sastāvā, kāds ievēlēts 1957.
g. 16. februārī.
2) 1960. gadā nodaļas priekšsēdis V. Švāns izceļoja uz ASV.
3) No 1960. — 1965. g. darbojās pagaidu valde ar priekšsēdi
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Ilggadējais valdes loceklis un
nodaļas priekšsēdis kopš
1972. g. Jānis Ķīvītis.

Jāni Rudzīti.
4) 1967. g. 2. jūlijā biedru sapulcē ievēlēja jaunu valdi —
priekšs. Jānis Rudzītis, sekr. Jānis Ķīvītis, kasieris Vadims Bārs.
5) 1969. g. 23. februārī ievēlēja valdi: priekšs. J. Rudzītis, vicepriekšsēži A. Paegle un V. Bārs, sekretāri A. Grabis un R. Upenieks, kasieris V. Karepovs, biedrzine M. Upeniece un bibliotekārs A. Zaša.
6) Valdes maiņu izdarīja 1969. g. 28. oktobrī: priekšs. Vadims
Bārs, sekr. Jānis Ķīvītis, kasieris Valdemārs Karepovs un biedrzinis Augusts Zaša. V. Bārs centās nodaļas dzīvi aktīvizēt.
7) 1972. g. 7. jūlijā dzīves vietas maiņas dēļ no priekšsēža amata atteicās V. Bārs, viņa pienākumus uzņēmās J. Ķīvītis. J. Ķīvītis
nodaļas vadībā bijis kopš dibināšanas.
1973. g. nodaļā bija 24 biedri. Darbības aktīvitāte lielā mērā
apsikusi. Viss tāpat kā 60.-gadu sākumā balstījās vai vienīgi uz
atsevišķu biedru darba un uzņēmības. Tomēr vēl arvien rīkotas
18. novembŗa atceres svinības, 14. jūnija pieminēšana, dažādi
referāti u.c. sarīkojumi. Valdē dzīvi darbojās mācītājs Jēkabs
Mekšs. Biedru skaits kopš 1971. g. stabils, tai gadā to bija 23.
Šis mazais cīnītāju pulks tomēr vēl turējās.
Pēc valdes priekšs. Jāņa Ķīvīša nāves 1974. g. par nodaļas
valdes priekšsēdi 15. jūnijā ievēlēja P. Ļavānu, kas valdi jau bija
vadījis arī agrāk.
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Jaunzēlande
Latviešu ieceļošana Jaunzēlandē notikusi trīs viļņos: pirmie
ieceļoja 19. g. s. beigās, otrie pēc 1905. gada revolūcijas. Kad Jaunzēlandi sasniedza trešais vilnis — Otrā pasaules kaŗa bēgļi, abas
šīs grupas bija jau pilnīgi asimilējušās, izņemot dažus atsevišķus
gadījumus.
IRO akcijā Jaunzēlandē ieceļoja ap 600 latviešu. Ieceļošanas
akcija bija daudz humānāka nekā citās valstīs, piem., sevišķi pirmajā ieceļošanas laikā valdība nevadījās tikai ar kandidātu darba
spējām, uzņēma arī personas vecākas par 60 gadiem, zināmu
skaitu kaŗa invalidu un kaŗavīru vispār. Lielākais latviešu centrs
radās Kraistčērčā (Christchurch), kur novietojās ap 200 personu.
Citos lielākos zemes centros latviešu grupas nebija lielas, un
darba meklēšanas gaitā mūsu tautieši izvietojās diezgan izklaidus.
Aktīvāko sabiedrisko darbu veic latviešu ev.-lut. draudzes, pārējās
organizācijas vairāk nodarbojas ar īpaša rakstura aktīvitātēm.
Tā arī Oklendā radās DV nodaļa. Dibināšanas iniciātori priekšdarbus veica saziņā ar DV CV Vācijā un paredzēja pat sākumā
dibināt vairākas nodaļas — Oklendā, Kraistčērčā un Vellingtonā.
Bet tapa tikai viena; tās dibināšanas sapulcē 1953. g. 6. septembrī
piedalījās 20 personu, kas ievēlēja pagaidu valdi šādā sastāvā:
priekšsēdis J. Krišs, vietnieks A. Vanags, sekretārs A. Zariņš,
kasieris J. Mednis un biedrzinis — A. Dzediņš. Pagaidu revīzijas
komisijā ievēlēja V. Straumīti, M. Barovsku un G. Grāvi. Nodaļa
sāka rosīgu darbu un 1954. g. 19. aprīļa biedru sapulcē ievēlēja
pastāvīgo valdi: priekšs. J. Krišs, vietn. A. Dzediņš, sekr. G. Dambis, kas. Fr. Zālītis, biedrz. M. Barovska. Revīzijas komisija: L.
Maulica, A. Vanags un P. Priedīte. Dāmu komitejas priekšsēde S.
Freimane, sekretāre L. Maulica un loc. Kriša.
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Nodaļas biedru skaits bija 30. Pagaidu valde bija ļoti rosīga;
pirmajos četros darbības mēnešos tai bija 5 sēdes, sarīkoja 18.
novembŗa aktu un Jaungada sagaidīšanu. Arī pirmā pastāvīgā
valde darbojās ar lielu rosmi: izkārtoja vienu palīdzības saiņu
akciju, sarīkoja Jāņu svinības, loterijas, Mārtiņu vakaru, Lāčplēšu
dienu. Pirmajā gadā bija 14 valdes sēdes un divas biedru sapulces.
1955. g. sākumā nodaļas valde kopā ar Oklendas baltiešu klubu
iesniedza protesta rakstu vietējām iestādēm sakarā ar komūnistiski
noskaņotā čechu garīdznieka Hromadkas viesošanos Oklendā.
Nodaļa nosūtīja uz Vāciju lielāku summu aprūpes darbam. Valdes
sastāvs 1955. g. palika nemainīts. Gada beigās DV CV no Jaunzēlandes saņēma pirmās bēdu vēstis: nodaļas darbība pamazām
sāka apsikt, jo biedri dzīvoja lielā attālumā viens no otra, bija
grūtības ar biedru sapulcēm un valdes ievēlēšanu. Tā arī pirmā pastāvīgā valde palika pēdējā. Trīka arī darbības iespēju sabiedriskiem pasākumiem. Nodaļas priekšsēdis J. Krišs bija arī vietējās
draudzes priekšnieks, un tā visa aktīvitāte nosvērās draudzes labā.
Tomēr nodaļas pirmie darba gadi var ierakstīt savā labā daudz
pozitīva: invalidu mītnes iegādei Vācijā Jaunzēlandē savāktas DM
1.166,50, vākti līdzekļi Vācijā palikušajiem gūtdieņiem, un galvenais — sākuma gaitās svešajā zemē nodaļas darbs deva pamatu
latviešu pulcēšanai tradīciju kopšanā un sabiedriskām izdarībām.
Iekārtota arī bibliotēka.
Nodaļas darbs pavisam apsika 1955. gadā, bet DV CV to likvidēja 1961. g. 18. martā. Vēlākie mēģinājumi atjaunot DV darbību Jaunzēlandē palika bez sekmēm.
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Veltījums nākotnei
Daugavas Vanagu organizācijā, kā pārskati grāmatās LAIKS,
TELPA, ĻAUDIS liecina, visos savos pastāvēšanas gados ir saņēmusi nedalītu latviešu sabiedrības atbalstu trimdā. Tās darbībai
sekojusi ne vien okupācijas vara dzimtenē, bet arī svešas varas
režīmā turētā latviešu tauta. Visvairāk Daugavas Vanagus iepriecina neatkarīgās Latvijas pārstāvju izteiktā piedalīšanās mūsu darbā: visi viņi ir aktīvi DV organizācijas biedri, laiku pa laikam
arī veltīdami vērtētājus vārdus mūsu darbam.
Šo LAIKS, TELPA, ĻAUDIS izdevumu gribu beigt ar Latvijas konsulārā pārstāvja Austrālijā Olģerta Rozīša vārdiem:
„Vairākkārt, Daugavas Vanagu saimi svinīgos brīžos uzrunājot,
esmu teicis vārdus: Daugavas Vanagi ir trimdas latviešu nacionālās dzīves mugurkauls. Man nav šaubu, ka šī metafora ir patiesības
izteicēja. Daugavas Vanagi ir visu šo aizvadīto ceturtdaļgadsimtu
veikuši mūsu sabiedriskajā organismā funkciju, kas būtībā ir tāda
pati kā tā, ko cilvēkā, vai cita siltasiņu dzīvnieka miesā, veic mugurkauls. Daugavas Vanagi ir mūsu nacionālā organisma centrā.
Daugavas Vanagi devuši mūsu organismam struktūrālo formu.
Daugavas Vanagi ir novērsuši to, ka mēs sakristu nevarīgā bezformas masā, kur dzīvība kādu laiku gan vēl pulsētu, bet tad
beidzot pati sevī satrūdētu, sairtu, sadalītos — beigtu eksistēt,
kā beidz eksistēt viss, kam trūkst iekšējas formas apziņas.
Aizvadītajā gadsimta ceturksnī tas arī bija mūsu galvenais nacionālais uzdevums — novērst sairšanu bezveidībā, veicināt izjūtu,
ka Latvija turpina eksistēt, ka tās formas, kuŗās nācijas dzīvība
izteicās un atrada savu piepildījumu tēvtēvu zemē, ir joprojām
dzīvas: dzīva mūsu valsts savā juridiskajā eksistencē, dzīva mūsu
skola, dzīva mūsu kareivīgā stāja; ir vēl spēka pilnas rokas, kas
var noturēt Latvijas karogu. Daugavas Vanagi šo uzdevumu ir
veikuši, par to latviešu nācijas vēstures rakstītājs nekad nebeigs
tos teikt un slavēt.
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Tagad, turpretim, mēs lēnām un nemitīgi ievirzāmies citā savas
nacionālās attīstības posmā, un nu centrālajā vietā vairs nebūs nācijas struktūrālā pastāvēšana, bet gan tās eksistences turpinājums,
ne vairs formu saglabāšana, bet gan organiskās vienības apziņa.
Nākotnes uzdevums būs jauno, nemitīgi klāt nākošo paaudžu pievienošana kopējam nacionālam organismam. Tagad mums jārūpējas ne vairs par to, lai nācijas ķermenis nesaplok bezveidā, bet
gan par to, lai tas nesadrūp kā sausa smilts. Jāmeklē cita metafora
mūsu funkcijas formulēšanai. Varbūt vairāk vietā būs teikt, ka
vanagi ir magnēts, vanagi ir elektronu kopturības enerģija, vanagi
ir saistviela, cements, kas satur mūs kopībā.
Tāds kopā turēšanas spēks beigu beigās ir tikai viens — tas
ir mūsu nacionālā kultūra savā bagātajā daudzveidībā.
Daugavas Vanagi, bez šaubām, ir ļoti daudz jau darījuši nācijas
kultūras darba atbalstīšanai un veicināšanai, par to arī nākotnes
vēsturnieks tos pagodinās, taču jaunajā posmā nacionālās kultūras
rosmei un jaunradei jāievirzās arvien vairāk un vairāk mūsu apziņas centrā.
Ja tas tā būs, tad arī nevienu vairs nepārsteigs atziņa, ka Latvija ir tur, kur ir latvieši, jo ja latviešu nebūs, nebūs Latvijas nekur."
(DV Austrālijas valdes apkārtraksts, Nr. 1/75).
Pāri zemēm un jūrām darbiem nākotnē,
Daugavas Vanagi, sasauksimies!
Vilis Hāzners
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Pēcvārdi
Bija jāpaiet vairāk nekā desmit gadiem līdz DV organizācijas CV
1961. g. iecere grāmatā dokumentēt cīnītāju kopības vēsturi sāka
kļūt īstenība. Par ieceres īstenojumu lielākais paldies pienākas šīs
vēstures apceres redaktoram Vilim Hāzneram, kuŗa darbība bijusi
ar izšķīrēju nozīmi. Tāpat organizācijas paldies visiem līdzstrādniekiem, kas ar rakstiem, apcerēm, ziņām un fotouzņēmumiem
atbalstījuši ,,Laiks, Telpa, Ļaudis" trīs grāmatu sagatavošanu. Pateicība arī Daugavas Vanagu apgādam Kanadā, bet jo sevišķi tā
vadītājam E. Treilonam, tāpat visiem techniskajiem darbiniekiem.
Grāmatu sagatavošana, izdošana un izplatīšana jau pati par sevi
ir plaša apmēra kopdarbs visas organizācijas mērogā.
Šīs grāmatas lasītājiem tagad un vēl tālā nākotnē sīki un precīzi
dokumentētā veidā stāstīs par latvju nacionālo kaŗavīru likteni
Otrā pasaules kaŗa pēclaikā, kā viņi apvienojoties lika pamatus,
plkv. Viļa Januma vadībā, Daugavas Vanagu organizācijai, kuŗai
no gūsta nometnes šaurības liktenis bija lēmis kļūt par lielāko
latvju polītisko cīnītāju kopību svešumā. Apcere pēc apceres rādīs
organizācijas izveidošanās un darbības attīstību pirmo 25 gadu
gājumā. Tūkstoši vārdā minētie darbinieki, vanagi un vanadzes,
kopdarba atbalstītāji ir liecinieki, ka Daugavas Vanagi ir sava
veida tautas organizācija, kuŗā pārstāvētas visas latvju aprindas.
Šie sējumi ir kā piemineklis mūsu centieniem un darbiem, jo
citādi — mūži paiet un atmiņas izgaist.
Latvju nacionālie kaŗavīri Otrā pasaules kaŗā cīnījās, lai dzīvotu
latvju tauta, lai tā kādā nākamā laikā būtu atkal reiz sava likteņa
lēmēja tēvu tēvu zemē, pie Baltijas jūŗas. Savā dziļākā būtībā
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Daugavas Vanagu organizācija ir šīs cīņas karoga tālāk nesēja,
ar tagadnes līdzekļiem iestājoties par tiem pašiem mērķiem. Tas
ir arī mūsu pienākums un parāda izpirkšana kaujas laukos un
Latvijas okupantu cietumos un vergu darbu nometnēs nestajiem
asins upuŗiem. Tikai tautas dzīvības un brīvības intereses ir šo
upuŗu vērtas. Ieejot Daugavas Vanagu organizācijas tālāko 25
gadu darbības posmā, dzīvosim, strādāsim un audzināsim savus
pēcnācējus šo mērķu piepildīšanai, lai dzīvotu latvju tauta un
augšām celtos brīvā Latvijas valsts!
Daugavas Vanagi, sasauksimies!
Jānis Frišvalds,
Daugavas Vanagu priekšnieks
Notinghamā, 1975. gada 25. februārī.
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