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IEVADS
Daugavas Vanagu organizācijas darbības laiks tuvojas jau
pusgadsimtenim. Pretēji nelabvēļu pareģojumiem, Daugavas vanagu
rosmes un pasākumi nav apsīkuši. Lai par tiem paliktu vēsturiska
liecība vēlākiem gadiem un nākamajām Daugavas vanagu paaudzēm,
DV centrālā valde jau izdevusi četrus "LAIKS, TELPA, ĻAUDIS" sējumus, kam tagad seko šī - piektā grāmata, kas aptveŗ laiku no 1983.g.
līdz 1992.g. Jāatzīstas, ka esmu šo gadu robežu mazliet pārkāpusi,
pieminot notikumus arī nākošajos pāris gados. Atstāt tos nākošai
desmitgadei šķita mazliet par ilgu.
Šo pēdējo desmit gadu laikā ir notikušas tās pārmaiņas mūsu
tautas dzīvē, par kuŗām DV organizācija visus trimdas gadus ir neatlaidīgi cīnījusies gan polītiskā, gan kultūras laukā. Lai šo pārmaiņu
norisi skaidrāk parādītu, esmu pievērsusi lielāku vērību DV CV un
prezidija darbībai, kā arī visu zemju apvienību un nodaļu darbam
tieši laikā pēc "trešās atmodas".
Uzņemoties pēdējo desmit gadu DV vēstures materiālu
sakopošanu, nevarēju paredzēt gaidīto - un tomēr negaidīti ātro mūsu tautas brīvības un tiesību atgūšanu, kas mudināja uz mazliet
savādāku vielas sakārtojumu.
Sirsnīgs paldies visām DV saimēm un to vadītājiem, kas laikus atsaucās aicinājumam atsūtīt attiecīgos materiālus par savu darbību. Diemžēl, šķiet, ka dažā vietā šis aicinājums nav sadzirdēts un
neesmu saņēmusi nekādu informāciju par dažu vanagu saimju darbu
un sekmēm. Tādēļ arī ziņas par tām grāmatā nevarēs atrast.
Liels paldies DV priekšniekam Jānim Frišvaldam par neatlaidīgajiem uzmundrinājumiem un vērtīgajiem norādījumiem. Paldies
par atbalstu darba veikšanā DV CV prezidijam, nozaŗu vadītājiem, kā
arī daudziem citiem vanagiem un vanadzēm, sevišķi technisko jautājumu kārtošanā.
Apzinos, ka arī šajā darbā atradīsies negribētas kļūdas un nepilnības. Laipni lūdzu man tās piedot, jo centos man uzticēto
uzdevumu izpildīt pēc labākās apziņas un savām spējām.
Austra Liepiņa.
1994.g.decembrī.
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Austra Liepiņa
L.T.Ļ. V. grāmatas redaktrise,
DV Vanadžu priekšniece, 1979-1987
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Par tautu un tēvu zemi
LAIKS. - Grāmatā aprakstītie Daugavas Vanagu organizācijas
darbības desmit gadi reizē iezīmējuši lielu pārmaiņu posmu: visās
tajās sakarībās, kas attiecas uz pakāpeniskām pārvērtībām Padomju
Savienības okupētajā tēvzemē, kas beidzās ar Latvijas valsts neatkarības atjaunošanu 1991. gada 21. augustā, kad cerības pārvērtās īstenībā.
TELPA. - Organizācijas pastāvēšana un darbība Rietumu pasaulē deva, gluži fiziskā nozīmē, vēlamos un nepieciešamos priekšnoteikumus, lai tautas un tēvzemes likteni, kā arī okupācijas izbeigšanas un valsts neatkarības atjaunošanas prasību nerimtīgi izteiktu un
atgādinātu pasaules vadītājos institūtos un sabiedrībā.
ĻAUDIS. - Neskaitāmo un daudzveidīgo darbu darītāji un atbalstītāji uzturēja nevien skaitliski, bet arī vērienīgi savu organizāciju,
kas turpināja būt ievērojams balsts latvju polītiskās trimdas kopībai.
Kopdarbībā iespējams veicināt netieši un tieši nacionālos centienus
kā tēvzemē, tā ārpus tās - līdzinot ceļu jaunā laika atnākšanai.
PAR TAUTU UN TĒVU ZEMI. - Grāmatai sasniedzot lasītājus
Latvijā un ārzemēs, vēl arvien tautā un valstī saskatāmas svešo okupācijas varu piecdesmit gados atstātās pēdas. Lai Dievs dod gudrību
un apdomību - tautai sevī rast spēku, lai dziedētu cirstās brūces, lai
tā augtu skaitā un Latviju veidotu pēc savas sejas un līdzības! Tā visa
sekmēšana ir Daugavas Vanagu organizācijas uzdevums nākotnē!
Daugavas Vanagi, sasauksimies!
Jānis Frišvalds, Daugavas Vanagu priekšnieks
Notinghamā, Anglijā, Latviešu leģiona dienā, 1994. g. 16. martā.
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Jānis Frišvalds
DV priekšnieks 1973 - 1993
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DVF Korbijas nod. vanadze Daiga Auzere

Iznāk no nakts mūsu tautas sarkanbaltsarkanais
Karogs, mūsu sapņu tēvs, mūsu sapņu māte,
Mūsu mājas.
- Ilgi mēs tevi saucām - Man šūpulī bija jāapsedz un upuŗus
izvadot zem pīšļiem jāpaklājas Nu esi atnācis acu brīnumam brīnojams,
mūžīgi varas nīsts, mīdīts, bet mūžīgi
mūžos mīlēts un mūžīgi mūžos Neaizliedzams.
Andrejs Eglītis
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Andrejs Eglītis
Aicinājums
Kas tālāk vedīs mūs, dos ticību? - Tas mūsu tautas stiprās serdes
spēks.
Tas vēl ir dzīvs. Kā zemes bite zum. Tai slēpies zemdegotais
ugunsspēks.
Tas zina pats, kā radies likteņgriežos tautai diloņslimais vājums.
No tautas jauns nāks alkatīgais vienotības baušļa aicinājums.
Un negaidīsim, - ka valdības, kas mainīsies un nāks, mums galdus
pilniem traukiem klās, Bet gaidīsim, kas mūs ar patiesības vārdiem
darbos piepildītiem uzrunās.
Un tiem ir jānāk drīz, tie kāpj no dvēselēm un neturami ārā laužas Tie tautas karogā kā lilijas, kā patiesības drosmes zobens aužas.
Tas aicinājums, dienās melnīgās un nakšu murgainībā, mūsos pašos
rakstīts - lasiet:
Tas aicinājums. Vienotība. Ar savu un ar visas tautas muti viņu skaļi
prasiet.
Stokholmā, 1992. gada septembrī
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DV organizācijas goda biedri
Andrejs Eglītis
Daugavas Vanagu organizācijas centrālā valde, savā 1987. gada
1.augusta sēdē, par Daugavas Vanagu organizācijas Goda biedru izraudzīja dzejnieku, rakstnieku un nacionālo cīnītāju, Latviešu Nacionālā Fonda ilggadējo Ģenerālsekretāru Andreju Eglīti.
Andrejs Eglītis dzimis 1912. gada 21. oktobrī, Ļaudonas pagastā. Bijis Latvijas armijas kaŗa skolā, studējis Latvijas universitātē. Pub-

Andrejs Eglītis, DV org. goda biedrs

licējis daudz dzeju krājumu, ar nacionālu-patriotisku raksturu. Vairāki tulkoti arī vācu, dāņu, zviedru un angļu valodās. Dzejai "Dievs,
Tava zeme deg!", mūziku komponējusi Lūcija Garūta, vēlāk arī Bruno Skulte. Savās dzejās Andrejs Eglītis parāda latviešu tautas izmisīgo cīņu par savu eksistenci un brīvību.Viņš publicējis arī daudz
polītisku rakstu un ar referātiem apmeklējis latviešu saimes dažādās
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trimdas zemēs. 1972. gadā Andrejs Eglītis saņēma Tautas balvu; Kultūras fonda godalgas - 1943., 1947., 1954.gados u n Zinaidas Lazdas
Fonda godalgu 1962.gadā. Viņš ir Latviešu preses biedrības Goda
biedrs. Viņa ierosmē LNF publicējis daudzus nacionāl-polītisku cīņas akciju un informācijas izdevumus.
Andrejs Eglītis ir DV organizācijas biedrs kopš 1950. gada. Bijis DV Zviedrijā valdes loceklis - Kultūras nozares vadītājs. Kopš Latvijas valsts neatkarības atgūšanas, bieži ciemojies dzimtenē un piedalījies nozīmīgākos kultūras dzīves notikumos.
Prelāts Dr. Kazimirs Ručs
Prelāts Dr. K. Ručs ir dzimis 1915. g. 4. decembrī, Latvijā,
Daugavpils apriņķa Vārkavas pagastā, kur viņa tēvam piederēja lauku
saimniecība. Pēc vietējās pamatskolas beigšanas viņš iestājas Aglonas
ģimnāzijā, kuŗu beidz 1936. gadā. Pēc tam uzsāk studijas Garīgajā
seminārā Rīgā un tās turpina Latvijas Universitātē līdz 1942. gadam,
izņemot pārtraukumu, kad okupācijas vara Teoloģijas fakultāti slēdza
1940./41.g.
Bīskaps B. Sloskāns 1942. g. 7. jūnijā, Aglonas baznīcā, K. Ruču
iesvētīja priesteŗa a m a t ā . Viņa pirmais d a r b a lauks - Cēsu un
apkārtnes draudzēs.
Darbodamies par vikaru Cēsīs, pie katoļu garīgās literatūras
atbalstītāja un veicinātāja dekāna Piebalga, jaunais priesteris dedzīgi
seko dekāna centieniem.
O t r ā pasaules k a ŗ a norises j a u n ā priesteŗa iesākto darbu
pārtrauca. Viņu izrauga par garīgās palīdzības sniedzēju latviešu
leģionāriem kauju laukos. Rīgas archibīskaps A. Spriganovičs viņu
norīko par Latviešu Leģiona, 6. korpusa kapelānu. 1944. gada jūnijā
K. Ručs dodās uz fronti savu jauno pienākumu veikšanai. Dzīvības
a p d r a u d o š a j o s apstākļos v i ņ š veic savus garīdznieka pienākum u s , paļaujoties uz Dieva v a d ī b u . V i ņ a m j o spilgtā a t m i ņ ā ir
Landekas ielenkuma kaujas, kur palika daudzi latviešu kaŗavīri. Viņa
garīdznieka d a r b s 15. latviešu divīzijas sastāvā, Pomerānijā, ir
kalpojis arī citu konfesiju kaŗavīriem. Kaŗa beigu posmā, kad latviešu
vienības padevās sabiedroto bruņotajiem spēkiem rietumos, K. Ručs
ir latviešu kaŗavīru vidū, sniedzot iespējamo garīgo aprūpi. Viņam
secen nepaiet arī gūsta dienas. T ā s viņš p a v a d a Putlosā un
Cēdelgemā, līdz atbrīvošanas dienai 1946. gada aprīlī.
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No 1946. līdz 1950. gadam K. Ručs veic dekāna pienākumus
Vācijā, angļu zonā un ir latviešu katoļu prāvests Šlezvigas-Holšteinas
rajonā. 1950. gadā viņu pārceļ uz Beļģiju, kur uzsāk studijas Luvēnas
Katoļu Universitātes Baznīcas tiesību fakultātē. Studijas viņš beidz

Prelāts Dr. Kazimirs Ručs, DV org. goda biedrs

1954. gadā, iegūstot doktora grādu kanoniskajās tiesībās. Tajā pašā
universitātē viņš turpina līdz 1957. gadam studijas sociālās zinātnēs.
Pēc tam viņš studē jurisprudenci pie Sv. Rotas - augstākā baznīcas
tribunāla, Vatikānā, iegūstot (1960. g.) šī tribunāla advokāta
(advokatis rotalis) diplomu.
No 1960. g. līdz 1963. g. K. Ručs strādā par sekretāru pie
bīskapa B. Sloskāna, kuŗš pārzināja latviešu katoļu aprūpes lietas.
Bīskapa B. Sloskāna veselības stāvoklim pasliktinājoties, 1963. gadā
pāvests Pauls VI K. Ruču iecēla par latviešu un igauņu katoļu garīgās
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aprūpes vadītāju, paaugstinot monsinjora amatā. Dr. K. Ručs
darbojas Pāvesta Emigrācijas komisijā Vatikānā, kuŗa gādā par vairāk
kā 10 miljonu emigrantu, kas meklē patvērumu rietumu zemēs. Šis
apstāklis ir ļoti svarīgs latviešiem, jo tiem Vatikānā nav citas
pārstāvības.
Pēc gūsta izciešanas Cēdelgeimā K. Ručs apmetas Libekā, kur
aktīvi piedalījās nedēļas laikraksta "Svētdienas Ziņas" un garīgā
satura grāmatu izdošanā K. Znotiņa izdevniecībā. Šo interesi Dr. K.
Ručs ir paturējis līdz šai dienai. Viņa pārraudzībā sekmīgi darbojas
latviešu katoļu žurnāls "Gaisma".
Dr. K. Ruča 40 gadu priesterības jubilejā pāvests Jānis Pāvils II
viņam izteica sekojošu novēlējumu: "Novēlam Monsinjoram
Kazimiram Ručam vislabākās Dieva žēlastības viņa darbā kalpošanai
baznīcai. No sirds sūtam viņam un visiem, kas viņam tuvi un dārgi,
mūsu Augstāko Svētību.". 1982. g. 29. decembrī pāvests Monsinjoru
Dr. K. Ruču iecēla par sava galma prelātu.
Neaizmirstamā atmiņā viņam palicis garīgais amatbrālis,
luterāņu kaŗalauka mācītājs Jūlijs Straume, kas krita Landekas
ielenkumā.
Visus šos gadus, būdams DV saimes loceklis, K. Ručs nenogurstoši strādājis organizācijas mērķu un darba sekmēšanā, kas
vaiņagojās ar DV org. augstākās vadības pieņemšanu Romā,
kristietības jubilejas gada atzīmēšanā 1986. gadā, pieminot Latvijas
kristiāni-zēšanas 800 gadus.
A.J. Bērziņš
Alfrēds Jānis Bērziņš
Daugavas Vanagu organizācijas Centrālā valde savā sēdē, kas
DV Bērzainē notika no 13. - 15. maija 1994. g., par Daugavas Vanagu
organizācijas Goda biedri izraudzīja un apstiprināja līdzšinējo
ilggadīgo organizācijas ģenerālsekretāru Alfrēdu Jāni Bērziņu, kuŗam
goda biedra diplomu sēdes ievadījumā pasniedza DV priekšnieks J.
Frišvalds. Dzīves biedre Veronika saņēma ziedus. Jauno goda biedru
suminot - sēdes dalībnieki un viesi nodziedāja latvju darba himnu
"Nevis slinkojot un pūstot".
Alfrēds Jānis Bērziņš dzimis 1920. g. 14. februārī, Ventspils apr.
Popes pagastā. Beidzis ģimnāziju. Laikā no 1938. - 40. g. Latvijas
armijā izpildījis obligāto kaŗa dienestu, kur dienesta gaitā ieguvis
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leitnanta dienesta pakāpi. Studējis Latvijas Lauksaimniecības
akadēmijā Jelgavā. Korporācijas Tālavijas filistrs.

Alfrēds-Jānis Bērziņš, DV org. goda biedrs, DV Ģenerālsekretārs līdz 1.1.1994

Otrā pasaules kaŗā brīvprātīgi pieteicies cīņām austrumu frontē.
Kopš 1942. g. februāŗa karojis - Ļeņingrādas, Volchovas, Vidzemes
un Kurzemes kauju laukos. Sešas reizes ievainots; pēc ievainojuma
Kurzemes cietoksnī zaudējis kāju. Rotas komandieris, virsleitnanta
dienesta pakāpē; augsti apbalvots, ieskaitot ierakstu Vācijas armijas
goda sarakstā.
Trimdā Rietumvācijā 1947.g. piedalījies DV Bambergas nodaļas
dibināšanā un bijis valdes priekšsēdis līdz tās likvidēšanai. 1951. g.
Vircburgas nod. valdes priekšsēdis. No 1949. - 50. g. - DV Amerikāņu
joslas valdes loc. un aprūpes nozares vadītājs. No 1950. - 73. g. DV
Rietumvācijā valdes loceklis un aprūpes nozares vadītājs. Šai posmā
izveidojis aprūpējamo kartotēku, kas palīdzēja īstenot saskaņotu
aprūpes darbu. Līdztekus trīs gadus zemes valdes priekšsēža
vietnieks.
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No 1952. - 56. g. CV prezidija loceklis un kasieris, bet no 1966.
g. prezidija loceklis un sekretārs. Kopš 1966. g. septembŗa DV
organizācijas ģenerālsekretārs līdz 1993. g. 31. decembrim. Šajā laikā
mainījušies trīs DV priekšnieki, daudzi valdes locekļi un nozaŗu
vadītāji, bet Bērziņš līdzinājis ceļu raitam un sekmīgam darba
turpinājumam. 1955. gada decembrī apbalvots ar DV zelta nozīmi.
Ar 1975. g. 1. februāri līdz 1993. gada beigām izpildīja Latviešu
leģiona archīva pārziņa pienākumus (archīvs pastāv pie DV centrālās
valdes). Šai darbā veicis materiālu apzināšanu, kopošanu, sakārtošanu, ziņu sniegšanu, izlietošanu publikācijām un izmantoto novietošanu Hūvera institūtā Kalifornijā, ASV, bet pēdīgi - jaunajos apstākļos arī daļu Kaŗa mūzejā Rīgā. Reizē DV CV apgāda pārzinis, kas
nozīmēja rūpes par organizācijas daudzajām publikācijām, lai
grāmatas sasniegtu interesentus. Viņa rokās atradušies visi pavedieni,
pārskati un norēķini.
A.J. Bērziņam nācās kļūt arī par autoru. Jānobeidz atmiņu un
dokumentu krājuma "Latviešu kaŗavīrs 2. pasaules kaŗa laikā" 4.
grāmatas manuskripts. Kopā ar maj. Vili Hāzneru rediģēja šīs sērijas
6. un 7. grāmatu; kopā ar plkv. Vilmāru Kukaini 9. grāmatu. Tikai
pateicoties Bērziņa pūlēm un milzīgam darbam, par īstenību kļuva
10. grāmata, kuŗā publicēti ap 16.000 kritušo un bez vēsts pazudušo
latviešu leģionāru vārdi. Tam visam pag. gada nogalē pievienojās
sērijas 11. grāmata. Ar to Bērziņš ir palīdzējis izteiktā veidā uzcelt
sava veida pieminekli visiem latviešu nac. karavīriem, kas par tautu
un tēvzemi cīnījās un upurējās 2. pasaules kaŗā. Rediģēja arī
organizācijas vēsturiskās apceres "Laiks, Telpa, Ļaudis" 4. grāmatu.
Lielu darbu veicis palīdzībai tautiešiem apspiestībā, laikā no
1955. - 84. g. - kārtojot, pēc sevišķas kartotēkas saskaņojot, dāvanu
saiņu sūtīšanu - skaitā 3.642 un vērtībā DM 1.011.200. Vēlāk, spītējot
Latvijas okupantiem, atrada palīdzībai citus ceļus un tos izmantoja.
Ar 1988. g. vidu pārzināja, pie DV centrālās valdes nodibināto
Gunāra Astras piemiņas fondu, lai ar tā līdzekļiem turpinātu atbalstīt
centienus un mērķus tēvzemē, ko dižajam latvju patriotam nebija
lemts turpināt. Daudz, uz vietas Minsterē, palīdzēja tiem desmitiem
latviešu, kuŗus okupācijas vara no Latvijas astoņdesmito gadu beigās
izraidīja trimdā.
Daugavas Vanagu organizācija var būt patiesi lepna un pateicīga par iespēju kā savu goda biedru sveikt Alfrēdu Jāni Bērziņu, kuŗš
visu mūžu un visus spēkus ir ziedojis, lai kalpotu savai tautai, lai
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līdzinātu ceļu Latvijas brīvības atgūšanai, ko nu viņam ir laime
pieredzēt un pašam jau pa divi lāgi dzimtenē sērst. Viņa dzīve un
viņa darbi ir lielisks piemērs ikvienam latvietim, kam dārga tauta un
tēvija. Lai Dievs dod tautas darbiniekiem - sirmu mūžu piedzīvot!
Daugavas Vanagi, sasauksimies!
J. Frišvalds, Daugavas Vanagu priekšnieks
Kungs, izdzen no latviešu tautas dvēseles
bailības garu cīņā pret okupantiem
Apstākļi Latvijā nav normāli. Nacionālās kultūras problēmas ir
saistītas ar ekonomiskajām. Tā tas ir bijis un brīvās valstīs ir arī šodien. Latvijā kultūra ir nabaga, tāpat kā tauta. Tas ir bīstams moments, tikpat bīstams kā tīrumu neapsēšana šopavasar. Varbūt mēs
varam braukt palīgā ar sēklas maisiem un degvielas mucām? Kultūras
glābiņš šajā grūtajā brīdī varētu būt, meklējot mecenātu grupas un
dažādus fondus brīvajā pasaulē, galvenā kārtā Amerikas, Kanadas un
Austrālijas latviešu saimē. Tā varētu skolas tikt pie mācību grāmatām,
rastos arī kāds nozīmīgāks kapitāldarbs. Maize un grāmata iet roku
rokā,tās ir nedalāmas - ja trūkst garam, ar desu un maizes riecienu
vien brīvību neizcīnīt.
Nacionālās pašapziņas trūkums rāda, ka nav grāmatu, kas
dvēselēs ierunātu cīņas garu un apziņu, ka redzam pēdējo brīvības
zvaigzni, kas spīd pie mūsu cerību debesīm, skatīsimies viņā ar
ticīgām acīm, lai nenomaldītos Maskavas varas izliktos slazdos.
Par nacionālo kultūru šodien grūti runāt, jo viss ir gandrīz pa
vecam, sarkanie komūnisti sēd kā sēdējuši iestādēs, uzņēmumos,
ministrijās, arī Augstākajā Padomē un nobremzē kultūras attīstību un
reizē savus līķu ratus arī.
Uz laukiem nav labāk. Valdības likumi ir kā lieli plikumi, jo
izpildvara nav spējīga un reizēm ir arī negribīga tos īstenot.
Šajā jezgā rodas jautājums, kur paliek mūsu dzejnieki,
rakstnieki, kuŗu balsīm šodien bija jāskan skolās, sludinot atmodu un
rādot, ka caur skolu iet mūsu jaunais un atjaunojamais 18.
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novembris, jaunā neatkarība un demokrātiskā Latvijas valsts, brīvība
Eiropas, nevis Maskavas izpratnē. Varbūt rakstītāji vēl nav izšķīrusies,
kuŗa debesu puse tuvāka garam - austrumi vai rietumi.
Es netiesāju nevienu, bet, no Baltijas jūŗas krasta raugoties,
redzu, ka cīņas enerģijas vietā kāda muša sīc:
"Pamazām brauciet un klusi!" Ne jau bēŗu pelni mums jākaisa
uz galvas, bet jāpamostas un jāsauc, ka latviešu tautai atkal pienācis
laiks iziet simttūkstošos Latvijas galvaspilsētā Rīgā un parādīt
valdībai, ka mēs tās spēks, kas noteiks, ko gribam. Šāda nacionālās
pašapziņas parādīšana mūsu iekšējam ienaidniekam ir steidzīga.
Citādi briesmīgās sajūtas tautā - nekas nav mainījies un nemainīsiesto morāliski nokauj. Nokaus arī pilsonības nulles variants, ja tas
parādīsies.
Mosties, pilsonības jautājums ir cieši saistīts ar tautas dvēseles
dzīvību un kultūru. Pilsonība jāpiešķir, saucot palīgā Apvienotās
nācijas un Eiropas kopienas komisijas. Tas viss ir jādara pēc okupācijas kaŗaspēka izvešanas no Latvijas. Okupācijas armijas fiziskā un
garīgā terrora apstākļos nevar notikt brīvas un demokrātiskas
vēlēšanas.
Visbeidzot: tauta - tā ir valoda. Glābjiet savu latviešu mēli,
neļaujiet tai nomirt savā mutē, runājiet to okupantiem sejā.
Rīkojiet ārzemju žurnālistiem sanāksmes - aiciniet Eiropas
valstu preses pārstāvjus, ārzemju ziņu aģentūru pārstāvjus un izskaidrojiet, ka, ar nolūku iepludinātā, svešinieku masa nav minoritāte
pierastā jēdzienā, ar dokumentiem, fotogrāfijām parādiet armijas
postošo rīcību Latvijas valstī. Dariet! Pasaule to nezina.
Turiet savu zemi ciet —
Zeme taisās projām iet —
Projām iet ar svešām kājām,
Prom no šūpuļiem un mājām,
Turiet ciet.
Andrejs Eglītis, 1992. g.
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Mums jātiek pāri...
Andrējam Eglītim 80 gadi
"Mums nav laika - mums jātiek pāri..." - tā Pasaules brīvo latviešu pirmajās Dziesmu dienās Visbijas pilsētā, Gotlandē, 1979. gada
jūnijā, atklāšanas runā sauca dzejnieks Andrējs Eglītis, kuram 1992.
gada 21. oktobrī piepildās 80 mūža gadi. Bet krīvu krīvs, saucējs un
aicinātājs bijis vairāk kā pussimts gadu gājumā, sākot ar Padomju
Savienības izdarīto Latvijas valsts okupāciju. Lai atmiņā ataust tikai
1943. gads - ar Andrēja Eglīša "Dievs, Tava zeme deg" kantāti ar
Lūcijas Garūtas mūziku. Tā bija augstā dziesma, kad Kurzemes krasts
palika liesmās, tā bija mūsu lūgšana un solījums polītiskajā trimdā, tā
bija nesenā atmodas laika vēstītāja tēvzemē. Kad dzejnieks šogad
jūnijā pirmo reizi atkal spēra soli dzimtenē, tad Literatūras un
Mākslas žurnālists sarunā jautājis: "Kas tevi iedvesmoja teikt vārdus

AndrejsEglītis, DV org. goda biedrs

"Dievs, Tava zeme deg"? Un atbilde: "To man deva ticība, jo tajā laikā mūsu tauta bija ceļa jūtīs. Visas lietas varēja noraut, karogus varēja noraut, bet ticību uz debesīm nevar noraut. Un tad es izšķīros, ka
jāraksta kantāte, kaut kas tāds, ko nevar noraut."
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Dzejnieka izcilais devums latvju līrikai un gara kultūrai iemūžināts daudzās grāmatās un papildināts nopietnu vērtētāju apcerēs kā tēvzemē, tā trimdā. Bet arī ar savu runāto dzīvo vārdu viņš ir
stiprinājis latvju tūkstošus, sērsdams Austrālijā, Ziemeļamerikā un
Eiropas dažādās zemēs, stiprinājis latviskajā sirdsapziņā un
pienākumā pret tautu un tēvzemi posta laikā; šai ziņā bijis aicināts
un gaidīts - kā taisnības un patiesības balss.
Bet sevišķu ievērību pelna kāds cits darba lauks, kurā dzejnieks
ir bijis sirds un dvēsele, un tas ir Latviešu nacionālais fonds, no kura
dibināšanas šogad 14. decembrī paies 45 gadi, tā tad - arī diža jubileja kā idejas autoram, tā pašam institūtam. Fonda mērķis un uzdevums: cīnīties par latvju tautas un Latvijas neatkarīgās republikas
interesēm, pamatojoties uz Apvienoto nāciju un Atlantijas chartas
principiem; izplatīt pareizu informāciju par Latviju - zemi, tautu un
kultūru; darīt iespējamo tautas dzīvā spēka un latvju kultūras saglabāšanā un panākt visu latvju grupu un organizāciju sadarbību šo
mērķu un uzdevumu realizēšanā. Fonds izveidojās laikā, kad latvju
bēgļu tūkstoši no nometnēm Rietumvācijā atradās ceļa jūtīs uz citām
zemēm un kontinentiem. Līdz ar to sāka irt un pārvērtībām bija
pakļauta tās Mazās Latvijas kopības uzbūve ar savu centrālo
pārstāvību, kas bija sekmīgi izveidojusies, sākot ar Otrā pasaules kaŗa
beigām. Bet tālākās ieceļošanas zemēs, kā piemēram Anglijā un
Kanadā, pirmās turienes latviešu nacionālās pārstāvības izveidojās
tikai 1950. gadā. Arī Apspiesto tautu asembleja un Komiteja Latvijas
brīvībai dzima vēlāk; tāpat Pasaules brīvo latviešu apvienība - tikai
1955. gadā.
Ar darbību polītiskās informācijas laukā šo robu, lai neteiktu
tukšumu, lielā mērā centās aizpildīt Latviešu nacionālais fonds ar tā
darba virzītāju un īstenotāju ģenerālsekretāra Andrēja Eglīša personā.
Darbā ietilpa informācijas vākšana un piemērota izlietošana cīņā par
Latviju, ieskaitot tās nogādāšanu tēvzemē; kopdarbības izveidošana
ar igauņiem un iespējamā nepieciešamā sadarbība ar citu tautu trimdas grupām. Nav šo jubilāram veltīto rindu uzdevums uzskaitīt
daudzās publikācijas mūsu un svešās valodās, nedz visas preses
konferences, izstādes, iesniegumus un citu,. tomēr sevišķu ievērību
pelna Aizvesto saraksta "These Names Accuse" publicēšana un
izplatīšana 1951. gadā, kam 1982. gadā sekoja otrs - papildināts izdevums. Toreizējās Rīgas un Maskavas uzbrukumi fonda darbam
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liecināja par tā nozīmīgumu. Bet dzejniekam pieder vārdi: "Man savas dzīvības un nāves nav, tik manas tautas." Kad 1979. g. Gotlandē
dzejnieks sauca: "Mums jātiek pāri...", tad, zīmīgi, divus mēnešus
vēlāk Maskavā franču ziņu aģentūras rokās nāca 45 baltiešu polītisko
cīnītāju protests pret nodevīgo Hitlera - Staļina 1939. g. 23. augusta
pakta slepeno protokolu, kas savā ziņā bija pirmās bezdelīgas
vēlākajiem, toreiz vēl necerētajiem, drāmatiskajiem notikumiem un
pārvērtībām Eiropas ģeopolītiskajā stāvoklī.
Par savu devumu tautai un tēvzemei Andrējs Eglītis izpelnījies:
Kultūras fonda balvas 1943., 1947, un 1954. gadā. Zinaīdas Lazdas
fonda balvu 1962.g. Par PBLA Tautas balvas laureātu kļuva 1972. g
1987. gadā Daugavas Vanagu organizācija, kuras aktīvs biedrs jubilārs
ir, Andrēju Eglīti izraudzīja par savu goda biedru, ko centrālā valde
apstiprināja Minsterē notikušajā sēdē, Pasaules brīvo latviešu 3.
Dziesmu dienu laikā.
Bet lielākā goddevība un gandarījums ir pieredzēt Latvijas
valsts brīvības atjaunošanu un tēvzemes vārtu atvēršanos pašam tās
brīvības lielajam saucējam š.g. jūnijā; piedevām 12. datumā runāt
Ļaudonas kapsētā, savas mātes pieminekļa atklāšanā, cita vidū, sakot:
"...nezinu nevienu citu valodu, kurā būtu tik daudz tev teiktu
mīlināmu vārdu..." Turpinot: "Bet mums ir vēl viena cita māte. Mēs
to saucam - māte Latvija. Viņai neklājas veigli šajās dienās, grūtumu
pilns ir viņas klēpis. Bet viņai arī savas cerības ir. Sakļausimies ap
mūsu māti Latviju arī, ne tik vien kā ap vienu atsevišķu māti,
palīdzēsim viņai šajās grūtajās nelaimēs un postā, kas mums ir. Visas
grūtības mēs pārvarēsim - es to varu jums mierīgi teikt - ja mēs
paliksim stingri ticībā un kā tauta turēsimies kopā. Šis laiks jau ir
iemācījis jūs pašus, ka viss šeit ir atkarīgs no pašiem, no mūsu gribas,
stipruma, no mūsu ticības pastāvēt, no palīdzības un patiesības visās
vietās. Svētīgs, kas nestāv tautas postam malā. Ticīgs, kas Dievam
aiziet šķēpa galā. Tas taisa ceļu, mūsu laikiem ceļu mūžīgi mūžos."
Saklausīsim un iegaumēsim šos pravietīgos vārdus un arī tas būs
godinājums dižo gadu aprisē!
Jānis Frišvalds, Daugavas Vanagu priekšnieks,
1992.g. 4. oktobrī.
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PBLA Tautas balvas laureāte - DV Vanadžu goda priekšniece
Marija Ķeņģe
Daugavas Vanagu organizācijas Vanadžu goda priekšniecei
Marijai Ķeņģei PBLA Tautas balvu 1993.gada 18.novembrī, Valsts
svētku sarīkojumā Londonā, Anglijā, pasniedza PBLA valdes loceklis
Guntis Bērziņš. Šī latviešu trimdas saimes atzinība deva uzmundrinājumu un spēku Vanadžu goda priekšniecei joprojām piedalīties
latviešu sabiedriskā darbā, jo sevišķi DV organizācijas pasākumos.
1994.gada vasarā bija Marijas Ķeņģes pēdējā ciemošanās dzimtenē. Nopietni veselības sarežģījumi lika viņai negaidīti atgriesties
Anglijā, kur Herefordas slimnīcā, 12.septembrī, viņa slēdza acis uz
mūžību. Pēdējā gaitā Goda priekšnieci izvadīja no Latviešu mājas
Almelijā - viņas trimdas gadu mājas vietas - 22.septembrī. Viņas pelnu urniņu apbedīja Latviešu kapos Brukvudā, Anglijā, 20.novembrī,
blakus viņas dzīves biedram L.k.o.k. Voldemāram Ķeņģim.

PBLA valdes loc. Guntis Bērziņš un DV Vanadžu goda pr-ce Marija Ķeņģe
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Valdis Rūja
(3. vietas ieguvējs DV patriotiskās dzejas konkursā)

Daugavas Vanagi lido uz mājām
(Teiksma Veltījums Daugavas Vanagiem)

Melni mākoņi piedraudot rājās,
Pērkoni pamales piedimdināja.
Dzimtās ligzdas ar spārngaliem klājot,
Drosmīgi putni pret negaisiem stāja.
Lai cik tālu ceļš pasaulē gāja,
Rādot un rūdot jaunajiem stāju,
Sapni par tēvzemi nosargāja.
Jo skaudrāk krusa un zibeņi plāja,
Jo vairāk spīva sīkstuma krāja.
Lai cik biezs ledus - šīs bruņas par vājām,
Tās, beržot pret krācēm, sadrupināja.
Priecīgi viļņi brāž pāri klājam Daugavas vanagi lido uz mājām!
Brīvības putni posteņos stājas.
Rīgā, 1992.g.10.sept.

Dzintra Žurevska
(3.vietas ieguvēja DV patriotiskās dzejas konkursā)

Zem zobena smailes
Zem zobena smailes
Zibenī zalgā -Kā liktenis pāri
Tīmeklī smalkā.
Grimst gadsimti drūmi
Zobens krustā,
Vaid mana tauta
Svešzemju gūstā.
Bet nodegu pelnos
Dzīvība gailē,
Aust rīta auseklis
Zobena smailē.
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Daugavas Vanagu Centrālās valdes un prezidija darbība
Daugavas Vanagi
Latvian Wefare Association, Inc./Lettischer
Fursorgeverein E.V.
DV organizācijas būtība: DV organizācija ir nacionāla latviešu
cīnītāju kopa, kas savā darbībā ietilpina ikvienu latviešu saimi,
neatkarīgi no tās ģeogrāfiskā novietojuma. Dibināta 1945. g. 28. decembrī, Beļģijā. Dibinātāji bija latviešu nacionālie kaŗavīri.
Darbojas: 12 zemēs, 128 nodaļās, apvienībās un kopās, kuŗās
apvienoti tuvu 10.000 biedri, no tiem vairāk kā 1/3 sievietes un tajā
skaitā ir biedri, kas jaunāki par 35 mūža gadiem un viņu skaits ir
gandrīz 1.000.
Pamatmērķis: ar centieniem, rīcību un darbību - sekmēt
latviešu tautas pastāvēšanu un Latvijas valsts neatkarības atjaunošanu,
kuŗu kopš 2. pasaules kara patvarīgi un varmācīgi ir okupējusi
Padomju savienība, lai tā atgūtu savu stāvokli - kā brīva, neatkarīga
un demokrātiska valsts.
Minētā sasniegšanai darbojās: ideoloģiskā, ārējās informācijas,
iekšējās informācijas, vanadžu, jaunatnes, kultūras, sporta saimnieciskā un statistiskā nozares.
Organizācijai pieder: 25 nekustami īpašumi un citas materiālas
vērtības. Izdod savu žurnālu DV Mēnešraksts, daudzus biļetēnus,
apkārtrakstus. Piedalās 2 trimdas latviešu laikrakstu izdošanā (Latvija
Amerikā un Brīvā Latvija).
DV respektē un atbalsta: Latvijas diplomātiskās pārstāvības
rietumu valstīs. Tāpat polītiskās trimdas izveidotas latviešu nacionālās pārstāvības - sākot ar Pasaules brīvo latviešu apvienību un beidzot ar zemju nacionālām pārstāvībām, kā arī piedalās šo pāstāvību
darbā un tās daudzkārt materiāli atbalsta. Ieskata, ka šīs polītiskās
trimdas kopība ir jāuztura ne tikai patreizējā laikā, bet arī nākotnē, jo
šī organizētā kopība ar savām nac. pārstāvībām ir ievērības vērts faktors latviešu tautas nacionālo mērķu sasniegšanas sekmēšanā.
DV pēdējā gada laikā izdevuši: 1) Latvijas valsts 70 g. atzīmējot
brošūru angļu valodā "Latvia and Latvians" - 20.000 eks. Ir iecerēts
līdzīgas brošūras izdevums vācu valodā. 2) Pamarkas ar tekstu angļu
valodā - vienu veltītu Latvijas 70 gadiem, bet otru -50 g.aprisei, kopš
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Padomju savienība un Hitlera Vācija 1939. g. augustā noslēdza līgumu, kuŗa slepenā klauzula, resp. protokols apzīmogoja Latvijas un
Baltijas valstu vispār likteni, līdzinot ceļu Padomju savienības izdarītai šo valstu okupācijai 1940. g. resp. 1944./1945. g.
Pirms gada nodibināja: "Gunāra Astras piemiņas fondu", lai
tādā veidā nevien godinātu aizgājēja, dižā latviešu brīvības saucēja,
piemiņu, bet ar iespējamo rīcību sekmētu un turpinātu to darbu, ko
viņam nebija lemts novest galā un īstenot. Fondā 1. g. laikā ienākušas vairāk kā DM 100.000. To pārzin un rīcību īsteno DV ģenerālsekretārs, sadarbībā ar CV prezidiju.
Patreizējā laikā: DV ar
sasprindzinātu uzmanību seko
notikumiem okp. Latvijā un gandarīti par visu to, ko savā veidā
latviešu tautas kodols ir panācis. Tajā pat laikā ir ieskatos, ka
patreizējā PSRS vadība ir nedomā ar savu rīcību kādā veicināt PSRS
valstiskās struktūras noārdīšanu. Tajā pat laikā - rietumu valstis nav
ieinteresētas PSRS kā valstiskas kopības sadrumstalošanā, un, liekas,
neko nedarīs, lai veicinātu kādu citu attīstību.
Dotajos apstākļos: DV atbalsta un atbalstīs okupētajā Latvijā
visas tās sabiedriskās kopības un rīcību, kas par pamatmērķi ir
spraudušas nevien latviešu tautas kopības dzīvības intereses, bet vēl
vairāk, kas domā un strādā - Brīvas, neatkarīgas un demokratiskas
Latvijas atjaunošanai, resp. svešas varas varmācīgās okupācijas, tautas
apspiešanas un izmantošanas izbeigšanai.
DV cer uz labāko, bet rēķinās: ka tālākās attīstības process var
būt ilgs un sarežģīts. Tāpēc: vēlreiz pasvītro latviešu polītiskās trimdas organizētās kopības un tās institūtu pastāvēšanas svarīgumu tagad
un nākotnē. Tajā pat laikā nav veicināma kādu jaunu sabiedrisku kopību un kādu pārstāvību radīšana rietumos, jo arī tagadējos mainīgajos apstākļos polītiskās trimdas vadības institūti var būt pietiekami
elastīgi savā darbībā un rīcībā, lai darītu to, kas mūsu tautas dzīvības
un valsts brīvības interesēs ir nepieciešams. Katra cita rīcība var mūsu spēku un varēšanu tikai saskaldīt.
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Daugavas Vanagu svinīgais solījums
Mēs nešaubīgi ticam, ka Latvija atkal būs brīva, nacionāla un
neatkarīga valsts, kuŗā visa valsts vara piederēs Latvijas tautai.
Mēs sveicam sarkan-balt-sarkanos karogus, kas vadīja mūsu
pulkus kaujās un, plīvojot pāri Latvijas zemei, arvien mums atgādina
upuŗus, ar ko bija pirkta mūsu brīvība.
Mēs godinām mātes un tēvus, kuŗu dēli atdevuši dzīvību par
Latvijas brīvību; sievas un bērnus, kuŗu vīri un tēvi palikuši kaŗa un
cīņu laukos, visus kaŗavīrus, kuŗi no Latvijas senvēstures laikiem
cīnījušies brīvības vārdā: vecos strēlniekus, atbrīvošanas cīņu
dalībniekus, varoņus Lāčplēšus, Latvijas kaŗa invalīdus, Latviešu
leģiona vīrus un visus citus Latvijas cīnītājus, kuŗi cīnījušies ar uguns
un gara ieročiem.
Mēs pieminam savus kritušos biedrus. Lielākais piemineklis
viņu upuŗiem ir mūsu griba dzīvot, strādāt un cīnīties par tiem
pašiem mērķiem, par kuŗiem viņi atdeva savu dzīvību.
Mēs solamies mūžam palikt uzticīgi sarkan-balt-sarkanajam
karogam, mūsu tautas brīvības ideāliem.
Par Latvijas brīvību esam gatavi ziedot dzīvību.
***
Līdz ar augšminētā teksta apstiprināšanu DV CV sēdē Toronto,
1990. gada 11. maijā, iepriekšējais Svinīgā solījuma teksts no 1973.
gada 19./20. maija ir atsaukts.
DV CV prezidijs atzīst, ka DV zemes, kas pielieto vai pielietos
atsevišķa biedra kandidāta uzņemšanu savās rindās prasa jeb prasīs
personīgu Svinīgu solījumu var lietot DV Austrālijas valdes ieteikto
tekstu:
"Godbijībā un cieņā pret latviešu tautu un zemi, tās upuŗiem
un ciešanām, solos visiem spēkiem: būt krietns/na Daugavas
vanags/dze, būt uzticīgs/ga tautai un Tēvijai, turēt svētu latviešu
sarkan-balt-sarkano karogu un veltīt savu sirdi, domas un darbu
tēvzemei - Latvijai!"
Pieņemts DV CV prezidija sēdē, 1990. g. 25. jūnijā.
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1983. darbības gads
DV Centrālās valdes, zemju valžu un DV darbinieki
DV goda priekšnieks
Vilis Hāzners
DV org. vanadžu goda priekšniece
Marija Ķenģis
DV org. goda biedrs
Arnolds Lūsis
DV priekšnieks
Jānis Frišvalds
DV vanadžu priekšniece
Austra Liepiņa
DV priekšnieka 1. vietn. un CV Statistiskās noz.
vadītājs
Jānis Lācis
DV priekšnieka 2. vietn., CV Saimnieciskās noz.vad.,
DV CV vice-priekšsēdis
Dr. J. Platais
DV CV sekretārs un CV Ārējās inf. nozares vadītājs G. Tamsons
DV CV kasieris un CV Iekšējās inf. noz. vadītājs
A. Tauriņš
DV CV Aprūpes noz. vadītājs un DV ASV
priekšnieks
A. Spārniņš
DV CV Kultūras n.vad.un DV Kanadā valdes pr-dis V. Plūdons
DV CV Sporta nozares vadītājs
M. Kadiķis
DV CV loc. sevišķiem uzdevumiem un DV
Austrālijā valdes pr-dis
V. Aufmanis
DV ģenerālsekretārs
A. J. Bērziņš
DV CV Ideoloģiskās noz. vadītājs
J. Leitītis
DV CV Jaunatnes noz. vadītājs
A. Kursietis
DV CV padomnieks
J. Utināns
DV CV padomnieks
A. Puķīte
DV CV padomnieks jaunatnes jautājumos
I. Kažociņš
DV Mēnešrakstā atb. redaktors
R. Čaks
DV Mēnešraksta apgāda vadītājs
A. Pīpe
"Latvija Amerikā" atb. redaktors
A. Kundrāts
DVF valdes priekšsēdis
Dr. L. Rumba
DV Zviedrijā valdes pr-dis
Z. Dzelme
DV Arģentīnā nodaļas pr-dis
F. Pāvulāns
DV Brazīlijā nodaļas pr-dis
P. Ļavāns
DV Beļģijas nodaļas pr-dis
E. Ozols
DV Dānijas nodaļas pr-dis
V. Kiršteins
DV Holandes nodaļas pr-dis
K. Gūtmanis
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DV Francijas nodaļas pr-dis
DV ASV vanadžu priekšniece
DV Kanadā vanadžu priekšniece
DV Austrālijā vanadžu priekšniece
DVF Anglijā vanadžu daļas vadītāja
DV R. Vācijā valdes vanadžu nozares vadītāja
DV ASV valdes Ārējās inf. noz. vadītājs
DV ASV valdes Iekšējās inf. nozares vadītājs
DV Kanadā valdes Ārējās inf. nozares vadītājs
DV Kanadā valdes Iekšējās inf. nozares vadītājs
DV Austrālijā valdes Ārējās inf. noz. vadītājs
DV Austrālijā valdes Iekšējās inf. noz. vadītājs
DV R. Vācijā valdes Ārējās inf. noz. vadītājs
DV R. Vācijā valdes Iekšējās inf. nozares vadītājs
DV Zviedrijā valdes Informācijas noz. vadītāja
DV lugu krātuves pārzine

A. Krūmiņš
A. Ceriņa
N. Pulciņa
A. Kliešmete
E. Sarkanbārde
I. Nolle
A. Braunfelds
V. Jaunkalnietis
P. Vasariņš
A. Šterns
G. Bogdanovičs
E. Šmugajs
A. Klīmanis
J. Daģis
M. Ozola
V. Lamberga

Organizācijas prezidija sēdeklis 1983. g. ir Anglijā, kur dzīvo
visi trīs prezidija locekļi: priekšnieks J. Frišvalds, sekretārs G.
Tamsons un kasieris A. Tauriņš. Prezidija sēdes pa lielākai daļai
notiek DVF īpašumā Straumēnos.
Uzsākot 1983. gada darbu, DV priekšnieks J. Frišvalds rakstā
"Pārdomāsim gadu mijā (par mums pašiem)" izvērtē organizācijas
darbu aizvadītajā gadā. To ievietoju kā atgādinājumu par padarīto
un uzmudinājumu darbam nākamajos gados.
Pārdomāsim gadu mijā (par mums pašiem)
Būs pagājuši apmēram 7 gadi, kopš izteikts DV CV
mudinājums: pielikt pūles, lai organizācija sasniegtu 10.000 biedru
skaitu, jo iztrūka vairs tikai kādi 150! Diemžēl, to neesam sasnieguši
vēl līdz šim. Gluži otrādi: biedru skaits mazinājies - sākumā par
dažiem gadā, bet 1981. gadā jau par daudziem desmitiem, it sevišķi
Anglijā un Vācijā. CV locekļa sevišķiem uzdevumiem V. Aufmaņa
ierosinājumā un izkārtojumā pērn presē un organizācijas izdevumos
publicējām atsevišķu aicinājumu biedru iesaistīšanai. Vai tam būs bijuši kādi panākumi, to rādīs gada darbības pārskati. Tomēr šai saka-
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rībā spēkā ir sen zināmā patiesība, ka panākumus galvenokārt dod
rīcība uz vietām - nodaļās, apvienībās un kopās. Patīkams panākums
bija DV kopas nodibināšana Kanbērā, Austrālijā, kas bija galvenokārt
DV Sidnejas nodaļas nopelns, pārdomātas un jau ilgi iepriekš
rosinātas rīcības rezultāts. Mans iespaids ir, ka daudzās vietās vietējā
valde nav ne domājusi, nedz arī ko pozitīvu mēģinājusi darīt, lai
kopībā iesaistītu citus - malā stāvētājus, it sevišķi gados jaunos, un tā
biedru skaits palicis apmēram tas pats, vietām tā slīdēšana uzskatīta
kā vienkārši nenovēršama īstenība. Ieskatu, ka ar enerģiskāku rīcību,
kādu varētu sagaidīt no vietējiem valžu darbiniekiem, vēl arvien
varam gūt panākumus, vispirms te sākot ar savu ģimeni, radiem,
draugiem un kaimiņiem! Sevišķi gribas pasvītrot biedrziņa uzdevumu
šai virzienā. Tas nedrīkst aprobežoties tikai ar biedru kartotēkas
kārtošanu un biedru naudas maksas iekasēšanu. Talkā jānāk Iekšējās
informācijas un Ideoloģiskās nozares darbiniekiem. Lai arī katrs cits
jūtas aicināts pielikt savu ierosmi un roku! Vanadzes sastāda
apmēram 1/3 no organizācijas biedru skaita un viņu skaits ik gadus
vēl pieaug! Lai pelnītā ievērība vanadžu neskaitāmiem un daudzveidīgiem darbiem kā zemēs, tā uz vietām. Bez viņām mēs kā kopība
būtu daudz klusāka un mazāka. Jācer, ka vanadžu pūles arī nākotnē
vaiņagosies ar līdzīgiem panākumiem, it sevišķi domājot par gados
jauno iesaistīšanu. Ar atzinību jāatzīme vanadžu priekšnieces A.
Liepiņas daudzu saimju apmeklējumi Kanadā, ASV, Zviedrijā un saprotams - Anglijā pērnā gadā, kas būs daudz laba devuši. Bet viņas
gūtie iespaidi ir rādījuši, ka vietumis vanadžu darbības pamatjēga,
izpausmes un nozīme itkā nav ne lāga zināma, nedz atzīta un ar
rīcību uz vietām atbalstīta, vismaz tā tas dažā vietā bijis. Tas nu,
manuprāt, norāda uz nepieciešamību arī Iekšējās informācijas un
Ideoloģisko nozaru darbiniekiem: nākt talkā ar rakstiem kā presē, tā
organizācijas iekšējos uzdevumos, lai veiktu zināmu izskaidrošanu
un rosināšanu! Tas norāda, ka šai ziņā nepietiek tikai ar notikumu,
veikumu un jubileju atzīmēšanu! To vietā atcerēties un rīkoties!
Centrālās valdes Jaunatnes nozares vadība tagad lielā mērā
gados jaunu darbinieku rokās: nozares vadītājs A. Kursietis, referenti
- Astra Matisone (Austrālijā) parādījusi ierosmi un prasmi un Olafs
Brūvers (Plaši sabiedrībā pazīstams ar saviem rakstiem un runām).
Kā nozares padomnieks darbojas I. Kažociņš, lai nāktu talkā ar
profesionālām zināšanām un bagātīgo pieredzi. Un tomēr negaidīsim
no nozares vadības kādus brīnumdarbus, kas atrisinās un izkārtos
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visas problēmas organizācijā. Pamatotāk būs sagaidīt tikai zināmu
ierosmi, idejisku vadību, rīcības saskaņošanu, event. kādu noderīgu
publikāciju. "Brīnumdarbus" gan spējam mēs veikt visi kopā, proti:
savus bērnus un bērnu bērnus cenšoties uzaudzināt par latviešiem,
meitas un dēlus iesaistot par biedriem, kā arī organizācijas darbos un
amatos! Saprotams - ne visur un vienmēr tas izdosies, bet darīsim
iespējamo! Ja to centīsimies darīt, tad panākumi neizpaliks. Tad
pulcēsies jaunā maiņa! Tāpat pilnīgi neaizstājama ir vietējās vadības
rīcība jaunatnes pulcēšanā, kā tas ir pierādījies Ziemeļkalifornijā,
Līdsā, Minsterē, Notinghamā, Klīvlandē, Mineapolē, Melburnā un
citur.
Organizācijas vairākās zemju saimēs ir jau Mūža biedri un citās
domā par to. Pamatdoma ir: ar vienreizēju prāvāku maksājumu iegūt
līdzekļus un ar to augļiem nodrošināt, vismaz daļēji, materiālo
pamatu darbībai nākotnē, kad, varbūt, ienākumi samazināsies. Tā
tiešām vēlama un apsverama doma. - Bet vietumis lasot vai klausoties domu izmaiņā, ir dzirdētas arī balsis, kas apsveŗ: vai mums kā
biedriem tas materiāli ir izdevīgi, vai pašiem neiznāk lētāk, ja paliekam pie kārtējām biedru maksām? Tā tad: sīkmaņu balsis nevērtē
pirmā vietā organizācijas intereses un tās darbības nodrošināšanu
nākotnē, bet gan pašu labumu!
Klausoties un lasot par DV zemju delegātu sapulču gaitu, to
lēmumiem, atzinumiem tālākai darbībai jeb dažkārt pat jebkādu
idejisku norādījumu izpalikšanu, pieņemot, ka biedriem jau viss
nepieciešamais "sirdīs ierakstīts", jāsaka: bieži vien tās ir divas
galējības - lēmumu un atzinumu birums jeb - tādu pilnīga izpalikšana. Pēdējais stāvoklis katrā ziņā uzskatāms par negatīvu, un tādu
sapulču gaita arī rāda, ka domu izmaiņa notikusi tikai galvenokārt
par rutīnas un praktiskām rīcības izpausmēm, kas nedod nekādu
jaunu ierosmi mūsu uzdevumu virzienā: izteikt mūsu tautas likteni
un prasīt brīvības un neatkarības atjaunošanu, uzdevumu, kuŗu dēļ
esam polītiskā trimdā! Visa pārējā rīcība jau ir ar sekundāru nozīmi.
Te vārda labākajā nozīmē spilgti izceļas DV Kanadā darbība
polītiskās informācijas laukā, kur strādā vesela grupa, kas organizē
darbu uz vietām, kur ir ierosme, līdzekļi, publikācijas un darbība
valsts līmenī. Tā ir priekšzīme citiem! Nepietiek ar to vien, ka DV
pārstāvji darbojas kādā institūcijā, kas, savukārt, kautko dara ...
Vismaz vēlama publicitāte vietējā presē, ko visur iespējams izmantot,
un tur rakstītāju nekad nevar būt par daudz!
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Varbūt tāpēc arī nav gluži sagadīšanās, ka tieši Kanadā pēdējos
mēnešos ieziemiešu presē notikuši mūsu kopības apmelojumi par
kādiem nodarījumiem 2. pasaules kaŗa laikā, kad DV organizācija
nemaz nepastāvēja! Tāpat ASV turpinās apsūdzības pret bij. latviešu
kaŗavīriem, kas vairumā ir DV biedri. Viņu tiesību aizstāvēšanai pastāv, ar DV līdzdalību, nodibinātais Patiesības fonds, kuŗu DV vienmēr ir atbalstījuši. Šis atbalsts ir nepieciešams jo sevišķi tagad, kad
vajadzības aug. Šai ziņā atzīstamu rīcību ir parādījuši DV Kana-dā
un ASV, bet ir nepieciešams, lai pārējās zemes viņu priekšzīmei
sekotu!
Mērķtiecīgi un ar lielu apņēmību darbojas CV Ideoloģiskās
nozares vadītājs Jēkabs Leitītis, kas šo amatu uzņēmās pērnā (t.i.
1982.g.) jūlijā. Panākta nozaru daļu vadītāju izraudzīšana visās
lielākajās DV zemēs. Ideoloģiskās nozares svarīgumu netieši pasvītro
nesenā laikā vietām izraisījušās diezgan paasās domu izmaiņas par
ideoloģiskiem jautājumiem. Ir saprotams, ka dažādos jautājumos
ieskati dalās. Šie ieskati un viedokļi ir izdebatējami sapulcēs, sēdēs,
apspriedēs, bet ne presē, nedz speciālās publikācijās. Statūtu kārtībā
pieņemtie organizācijas pārvaldes orgānu lēmumi ir jārespektē! Arī
tad, ja kāds vai kādi būtu citos ieskatos. Vai mēs viens vai cits esam
labāks latvietis un labāks Daugavas Vanagu organizācijas biedrs un
darbinieks, to lai apliecina ne mūsu skaļie vārdi, bet reālie darbi
tagad un nākotnē, it sevišķi tēvzemes likteņa izteikšanā un nebeidzamos, arvien jaunos darbos - Latvijas brīvības atjaunošanas sekmēšanai!
Daugavas Vanagi, sasauksimies!
Jānis Frišvalds, Daugavas Vanagu priekšnieks, Anglijā.
1983. gada 10. janvārī
Šie DV priekšnieka rakstītie vārdi ir vērā ņemami arī vēl šī DV
organizācijas vēstures apskata iznākšanās laikā - 1994. gadā. Daudz
kas ir īstenots, bet daudz vēl ir darāms nākotnē!
Pirmā DV Centrālās valdes prezidija sēde 1983. gadā notiek 23.
janvārī DVF īpašumā Straumēnos. Piedalās DV priekšnieks J.
Frišvalds, prezidija locekļi G. Tamsons un A. Tauriņš un Vanadžu
priekšniece A. Liepiņa. Konstatēja, ka CV 1982. g. 24. novembŗa
rakstveida sēdē par CV nozaru referentiem apstiprināti: Statistiskā
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nozarē: Marģers Grīns (ASV) un Vitolds Kārkliņš (Kanada); Jaunatnes nozarē: Olafs Brūvers (Vācija) un Astra Matisone (Austrālija);
Sporta nozarē: Alfons Freimanis (Anglija).
Attiecībā uz Gunāra Rodes ierosināto "Simpoziju par partizānu kaŗu Latvijā" Stokholmā 1983. g. no 12.-15. maijam, attiecīgā komisija - J. Leitītis, Ā. Šilde un A. J. Bērziņš iesnieguši atzinumu, ka:
1. Jāsteidzina vēsturisku materiālu krāšana par latviešu tautas
pretestību ar ieročiem rokās laikā no 1944. g. līdz, galvenām kārtām,
1953. g., kad beigusies organizēto partizāņu bruņotā pretestība.
2. Ir vēl atrodami acu liecinieki, no kuŗiem iegūstamas autentiskas
liecības. Ne ikreiz liecības devējs varēs vai gribēs liecību uzrakstīt. Ir
jāatrod cilvēki, kas šīs liecības dokumentē. Ir jāsameklē ieinteresēti
vēsturnieki, kas izvērtē un sakopo visus materiālus.
3. Iekams nav izmantoti visi iespējamie liecinieku materiāli, nav
nozīmes tik plašam simpozijam.
Atzina, ka ārējās informācijas aktivitātēs Eiropā sakarā ar
rezolūcijas pieņemšanu Eiropas parlamentā Baltijas valstu jautājumā
sevišķi nopelni ir PBLA informācijas biroja vadītājam J. Kadelim.
Pārrunāja jautājumu par Mūža biedru un biedru pāriešanu no
vienas DV zemes uz citu sakarā ar attiecīgiem maksājumiem un citiem noteikumiem. Atzinumu šajā jautājumā sagatavos nākamajai CV
sēdei.
Pieņem: vanadžu priekšnieces A. Liepiņas ziņojumu par
apmeklējumiem pag. gada novembrī Dānijas un Zviedrijas DV
saimēs un DV CV sporta nozares vadītāja M. Kadiķa ziņojumu par
DV globālām šaušanas sacensībām, ko pirmo reizi vadījis J. Treijs
(Kanada).
Latviešu centrs Minsterē ziedojumos un aizdevumos no 63 DV
vienībām saņēmis kopsummā apm. DM.80.000, kas devis iespēju
iegādāties apbūves gabalu 3654 kv. m lielumā apm. 1,5 km no Latviešu ģimnāzijas.
Saņemta sēru vēsts par rakstnieka, DV dibinātāja un
daudzinātāja Arnolda Apses nāvi 1983. g. 19. janvārī Klosterkalnā,
Francijā.
DV ASV valde izsludina īslugu sacensību (ne vairāk kā 2
cēlieni); 5 labākos darbus godalgos ar £200. - katru.
DV CV paplašināta prezidija sēdē 1983. g. 20. martā DVF
īpašumā Straumēni pieņēma lēmumus un atzinumus attiecībā uz
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sēžu starplaikā kārtotiem jautājumiem un no jauna radušamies. Sēdē
piedalījās DV priekšnieks J. Frišvalds, prezidija locekļi G. Tamsons
un A. Tauriņš, vanadžu priekšniece A. Liepiņa un CV Jaunatnes
nozares padomnieks I. Kažociņš.
DV CV sēdi sasauc 1983. g. 28. un 29. jūnijā Milvokos
(Milwokee) ASV.
Sakarā ar līdzšinējā palīdzības saiņu sūtītāja - firmas "North of
England Parcels Service" īpašnieka S. Beņķa nāvi, turpmāk saiņus
pārsūtis ar firmas "Baltic Parcels" starpniecību, ko vada V. Skultāne.
Dr. E. Andersona grāmata "Latvijas bruņotie spēki un to priekšvēsture" manuskripts nodots iespiešanai "Amber" spiestuvei Toronto.
Režisora V. Lapenieka negaidītās nāves dēļ 1983. g. 30. janvārī
radušies sarežģījumi iecerētās DV filmas sagatavošanā.
Vanadžu priekšnieces A. Liepiņas ierosinājumi vanadžu
darbam 1983. gadā:
1. Līdzekļu sagāde Patiesības fondam; 2. atbalsta sagāde daudzbērnu
ģimenēm Latvijā; 3. tīras, nekropļotas latviešu valodas lietošana
ģimenē un sabiedrībā, sevišķi satiksmē un darbā ar bērniem un
jaunatni; 4. iespēju robežās atbalstīt informācijas darbu.
CV Ārējās informācijas nozares vadītājs G. Tamsons un vanadžu
priekšniece A. Liepiņa piedalījušies vairākās starptautiskās un angļu
polītisko organizāciju sanāksmēs un piesūtījuši informāciju un
protesta vēstules britu presei.
DV CV Jaunatnes nozares padomnieks I. Kažociņš pārrunājis
ar nozares vadītāju A. Kursieti kā sagatavot "Ierosinājumi jaunatnes
darbam" papildinātu izdevumu.
DV Centrālās valdes izkārtojumā iznākusi pieckrāsaina
propagan-das marka ar uzrakstu "Russia, get out of the Baltic States",
kas iespiesta 5000 loksnītēs, pa 25 markām katrā. Zīmējumu
sagatavojis mākslinieks V. Sarkans. DV Rietumvācijā izdevuši
"Lettland und die Letten" labā apdarē un saturā.
Izsūtīts 1982. g. DV Globālās šaušanas sacensību godalgu saņēmēju saraksts ar norādījumiem zemju kasierim izmaksāt attiecīgās
godalgu summas.
DV CV prezidija sēde 1983. g. 15. maijā notika Notinghamā.
Piedalījās DV priekšnieks J. Frišvalds un abi prezidija locekļi G.
Tamsons un A. Tauriņš. Prezidijs pārrunāja CV sēdes kārtību,
nozaŗu pārskatus un ierosinājumus turpmākai darbībai. G. Tamsons
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un A. Tauriņš iepazīstināja ar izstrādāto projektu par DV biedru
kustības - no vienas zemes uz otru - administratīvo vienveidību.
A. Kalupnieks (Kanada) uzņēmies DV CV kultūras nozares
vadību un ieteic apstiprināt Intu Purvu (Kanada) par CV Kultūras
nozares referenti. Apstiprināja DM.200.- piešķiršanu Eiropas latviešu
basketbola meistarsacīkstēm 1983. g. 21./22. maijā Minsterē. Saņemts
E. Retiga pārskats par skaņu lenšu bibliotēku neredzīgiem: 12 gados
bibliotēkai nodoti 626 ieskaņojumu darbi - 2425 spolēs un kasetēs.
DV devums ir 95,1% no kopskaita.
G. Tamsons 21. aprīlī kopā ar DVF Ārējās informācijas vadītāju
piedalījies Eiropas brīvības padomes (EFC) britu nodaļas sanāksmē.
Vanadžu priekšniece A. Liepiņa rakstiski ziņo, ka izkārtojusi ELJAS
jauniešu tikšanos ar laikraksta "The Times" reportieri; piedalījusies
DVF rīkotajā kultūras nedēļas nogalē "Straumēnos" un Mūsmājās.
Saņemta sēru ziņa, ka miruši ALAs priekšsēdis Jānis Riekstiņš
26. martā ASV un bij. CV loceklis kapt. K. Purmalis 4. maijā Kanadā.
Izkārtots gadskārtējais svētbrīdis Lommeles kapos, Beļģijā 5.
jūnijā, ko vadīja prāv. E. Rozītis ar mācītāju R. Bērziņu un prāvestu
P. Dupātu. Dziedāja Ķelnes vīru koris M. Dreimaņa vadībā.
Piedalījās apm. 300 tautiešu no Anglijas, Vācijas, Beļģijas un
Holandes.
DV Kanadā pēc 6 gadu darbības no valdes priekšsēža un
centrālās valdes locekļa pienākumiem atteicies Varimants Plūdons.
Par DV Kanadā valdes priekšsēdi delegātu sapulcē 9./10. aprīlī
ievēlēts Guntars Brikmanis, bij. DV Kanadā valdes priekšsēdis un CV
loceklis.
Vispārējo latviešu dziesmu svētku laikā Milvokos 3. jūlijā būs
Daugavas vanagu un vanadžu sadraudzības vakars.
DV organizācijas goda priekšnieka Viļa Hāznera iesniegums DV
Centrālai valdei, pirms valdes sēdes 1983. g. jūnijā:
Priekšlikumi, ieteikumi un atzinumi DV CV sēdei
1983. gada 28./29. jūnijā
1. Stāvoklis Latvijā un DV darbība iepretīm dzimtenei.
a) Mūsu tautas divpadsmitā stunda šodien ir jau situsi, jo tā
kļuvusi par minoritāti savā zemē. Mums līdz ar to jābūt skaidrībā, ka
laiks vairs nestrādā mūsu labā.
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Krievu kolonizācija un rusifikācija nomāc mūsu tautu, tās
kultūras dzīvi, valodu un jebkāda nacionāla gaŗa izpausmes paliek ar
vienu maznozīmīgākas.
Ja vēl Latvijā pa četriem gadiem reizi atļauj rīkot Dziesmu un
deju svētkus vai līdzīgus itkā latviešu masu sarīkojumus, tad to
programma nav vairs tīri nacionāla, bet vairākumā satur krieviskus
elementus un visi šie notikumi ir spiesti kalpot vienīgi visa krieviskā
cildināšanai, tajos jāsludina internacionālisms un katra nacionālisma
izpausme arvienu tiek vairāk un vairāk samazināta.
Ja vēl Latvijā iznāk latviešu laikraksti, žurnāli, grāmatas un citas
publikācijas, tad visi tie ir jau sakropļotā latviešu valodā un vairs
nepauž mūsu patriotisma izjūtas.
Kaut Latvijas statistika rāda, ka pāris procentes latviešu itkā
būtu vēl pārsvarā, tad tā ir vienkārša tautas maldināšana, jo šajos pāri
vai vēl mazāk procentos ietilpst tādi latvieši, kā Maskavas politbiroja
loceklis Arvīds Pelše, PS Augstākās padomes Tautību padomes
priekšsēdētājs Vitālijs Rubenis, PS pārtikas rūpniecības ministrs
Voldemārs Lejiņš, Latvijas politbiroja locekļi un citi republikas
atbildīgo amatu nesēji, kā Augusts Voss, Rūdolfs Verro, Imants
Andersons, Vitālijs Čemms, Ēriks Auškaps, Jurijs Rubenis, Boriss
Pugo, Ēriks Pētersons, Andrejs Zīle, Aleksandrs Drīzulis un tūkstošiem citu, arī mazākos amatos esošo Krievijas latviešu, un to
piederīgo, kuŗiem jāpieskaita daži desmiti tūkstošu daļēji
pārlatviskojušies baltkrievi, kas pēc kaŗa ieplūda Vidzemē, daudzie
sovchozu un kolchozu strādnieki, Krievijā apprecētās sievas-krievietes un daudzi citi desmit tūkstoši, kuŗi uzdod sevi par latviešiem. Viss
vairums no tiem neprot latviešu valodu un kas to cik necik prot, savā
starpā tomēr sarunājas krieviski, viņu bērni apmeklē krievu skolas un
no latviešu sabiedrības izvairas, cik vien tas iespējams. Arī Latvijas
valsts valoda ir kļuvusi krievu valoda, kādā notiek visi kongresi,
sapulces, sanāksmes, plēnumi un mītiņi.
Kā pārbaudītas ziņas liecina, tad latviešu skaits Latvijā ir jau
noslīdējis krietni zem 50% un tas turpina arvienu samazināties,
ikgadus no jauna ienākot desmitiem tūkstošu krievu strādnieku un
viņu piederīgo, kas, jauniem Maskavas saimnieciskiem un militāriem
plāniem palielinoties, arvienu vēl pieaug un pieaugs (piem. Latvijas
ostu pārbūves vai paplašinājumu darbiem tuvākos gados ienāks jauni
100.000 strādnieki!).
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b) Viss minētais ir šodien lielākā rūpe Daugavas Vanagu organizācijai un tādējādi mums jānāk pie slēdziena, ka mums pirmā vietā
ir liekams polītiskais darbs.
Līdz ar to mums šodien jābeidz slēpties zem vārda aprūpes
organizācija, atceroties, ka šo nosaukumu mums uzspieda DV organizācijas dibināšanas apstākļi Cedelgemā, kaut tur visās dibināšanas
sapulcēs skaidri un noteikti tika runāts par mūsu polītisko darbu
nākotnē.
Minēto arī uzsver un izsaka Noteikumu Daugavas Vanagu (DV)
organizācijas darbībai kaut šādi panti:
1. DV organizācija ir nacionāla latviešu cīnītāju kopība.
2. Stiprināt ticību Latvijas atjaunošanai, cilvēku tiesībām un
brīvībai.
3. Stiprināt pārliecību un darbību, ka mūsu zeme ir un paliks
Latvija...
4. Cīnīties par mūsu tēvu zemes atbrīvošanu...
Šie darbības noteikumi, kā mēs daudzi atcerēsimies, sākumā
bija domāti kā vadlīnijas DV organizācijas polītiskai darbībai, bet
toreiz vairumam biedru, bīstoties no vārda "polītika" tie tika 1960.
gadā pārveidoti par noteikumiem DV darbībai tagadējā tekstā.
(Starplaikā gan tika stipri atšķaidītas 1956. gadā DV CV sēdē
pieņemtās DV organizācijas sabiedriski-polītiskās darbības vadlīnijas.).
Tomēr visus šos garos darbības gadus mēs arī esam veikuši tīru
polītisku darbu, kaut mums ir vairākkārt ticis pārmests no dažām
bijušām neatkarīgās Latvijas polītiskām partijām, ka mums neesot
uzstādīta polītiskās darbības platforma. Mēs arī zinām, ka tāda mums
netiks uzstādīta, mūsu prasības ir vienīgi, lai Latvija atgūtu neatkarību kā brīva demokrātiska valsts, atstājot tiesības atjaunotās valsts
formu un visu pārējo, kas ietilptu polītiskās darbības platformā,
noteikt no komūnisma jūga atbrīvotai latviešu (vai Latvijas) tautai
pašai.
c) Mēs visi arī zinām, ka mūsu organizācijas polītisko darbu
trimdā pie DV CV un visām darbības zemēm izveidotās Ārējās
informācijas nozares (vai daļas), kuŗas tāpat savā kautrībā mēs
nenosaucām tās to īstā vārdā - par polītiskās darbības nozarēm (vai
daļām). Šo kautrību ir ievērojuši arī daudzi citi, pat žīdu publicists
un polītisks darbinieks Franks Gordons, kuŗš uz to bija norādījis arī
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savos ASV un Kanadas apmeklējumos un rakstījis laikrakstā "Laiks"
vēl pavisam nesen.
Līdz ar visu minēto DV CV būtu jāpieņem lēmums, ka Ārējās
informācijas nozare (vai daļa) nosaucama par polītiskās darbības
nozari resp. daļu, atstājot vienīgi vienu informācijas nozari (tagadējo
Iekšējās informācijas nozari), tās uzdevums arī atstājot visus informācijas darbus, arī tos, kuŗi skārtu polītiskās nozares vajadzības.
Ar šo nosaukumu maiņu mēs būtu apstiprinājuši visu līdz šim
veikto DV CV un zemju polītisko darbu, kādu ilgajos gados ir,
piemēram, veikuši Austra Liepiņa, Pēteris Vasariņš, Alfrēds Braunfelds un daudzi citi un tā atklājuši arī "savas kārtis" mūsu tēvu zemes
apspiedējiem, kas neapšaubāmi stiprinātu arī mūsu tautu.
d) Mums jābūt pilnīgā skaidrībā, ka galveno polītisko darbu
mums dara PBLA, kuŗā arī darbojas bez izņēmuma visus šos gadus
DV organizācijas biedri un šajā sakarībā mums nav jāprasa īpaša
vieta šīs organizācijas vadības amatos (piemēram, PBLA līdz šim ir
vadījuši vienīgi DV organizācijas biedri, pie kam visi, atskaitot
patreizējo valdes priekšsēdi, par savu darbību ir izpelnījušies DV
augstāko apbalvojumu - DV nozīmi zeltā!). Mūsu uzdevums ir
vienīgi ar savām polītiskās darbības nozarēm materiāli un morāli
pilnā mērā atbalstīt PBLA darbu un, ja vajadzība prasītu, arī dot
savus padomus vai ieskatus viņu darbā.
Šajā sēdē tie būtu jāizsaka šādi:
1) Aicināt visas organizācijas nodaļas, apvienības un kopas
iestāties Latvijas brīvības fondā. Tas viss ir mūsu spēkos. Līdz ar to
mēs būtu palielinājuši līdzekļus PBLA darba vajadzībām, kuŗš
arvienu pieaug, sevišķi ņemot vērā stāvokli, kāds patreiz valda
Latvijā.
2) Mums ir šodien jāuzsveŗ, ka prioritāte visā trimdas darbībā
ir Eiropas padomes ieteiktā prasība - atdot Baltijas valstīm pilnīgu
neatkarību, šo jautājumu cenšoties panākt, lai tas tiktu pacelts Apvienotajās Nācijās (UN).
3) Mums ir jāzina un jāsaprot, ka ceļš uz UN ir ļoti gaŗš un ar
daudziem darbiem ļoti nopietni sagatavojams.
4) Mēs zinām, ka daudzās darba stundas un itkā redzamie
panākumi Helsinku, Belgrādes un Madrides konferencēs ir bijuši
panākumu ziņā gaužam ierobežoti, vienīgi mēs esam spējuši atgādināt mūsu tautas patreizējo stāvokli. Ar atgādināšanu vai runāšanu
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UN par mūsu Baltijas valstu likteņiem itin nekas netiks panākts, mūsu
stāvoklis šajā pasaules forumā ir arī jāsaprot un panākums būtu
vienīgi tad, ja arī UN nobalsotu mums par labu.
Bet mēs zinam, ka patreiz vairāk nekā simts UN ietilpstošās
valstis (tā tad, viss vairākums) mūsu tautu (arī citus baltiešus) un
mūsu problēmas pat nepazīst un tā mūsu brīvības atgūšanas
jautājums var tikt balsojumā (ja vispāri tik tālu nonāktu) noraidīts un
tad mēs esam zaudētāji uz ilgiem gadiem, lai neteiktu pavisam. Līdz
ar to tas nozīmē, ka visas šīs t.s. neitrālās valstis ir jāpārliecina par
mūsu likumīgām prasībām, kā to, piemēram, panāca PLO vadītājs
Arafats, tikdams pat pie runātāju pults UN ģenerālsapulcē un
iegūdams savai nākamai valstij pat novērotāja tiesības šajā pasaules
organizācijas institūcijā, kaut arī mēs šodien redzam, ka ceļš uz
palestīniešu valsts neatkarību (un pat telpu!) vēl ir gaužām gaŗš, kaut
arī tas ir patreiz gandrīz visas pasaules valstu darba kārtībā. Kad mēs
tik tālu tiksim?!
Šajā jautājumā mums ir ārkārtīgi cieši un uzmanīgi jāsadarbojas
ar pārējām Baltijas valstīm, jo mūsu prasības uzstādot kopēji, mūsu
svars būtu daudz nozīmīgāks. Mums ir jāzina un jāsaprot, ka viss tas
prasīs ļoti daudz laika un vēl vairāk līdzekļu. Bet tajā pat laikā mums
arī jāzina, ka ar naudu brīvību pirkt tomēr iznāk lētāk nekā ar asinīm. Tās gan var iznākt arī ziedot dzimtenes latviešiem. Bet ar to
vien, lai mūs pazītu un saprastu, ir par maz!
5) Mums arī jāzina, ka šos lielos darbus var veikt vienīgi vidējā
vai jaunā mūsu paaudze, bet tajā pat laikā mums arī jāzina, ka
neviena paaudze - pēc vēstures mācībām - nekad nav sekojusi
iepriekšējās paaudzes pēdās un tāpēc ir pilnīgi nevietā neļaut mūsu
sekotājiem meklēt jaunus ceļus un jaunas iespējas, kā arī neļaut tiem
likt lietā viņu svešumā iegūtās zināšanas un tāpēc mums ir jāizbeidz
mūsu darba sekotāju kritizēšana, lieka pamācīšana vai pat tiem veltīta
neuzticība.
Kas un kā būtu darāms (pēc mūsu domām) mēs drīkstam teikt
vienīgi tad, ja mums šī atbildīgā polītiskā darba darītāji mums to
prasītu. Ļausim viņiem pašiem likt lietā savu gudrību kā labāk
pakalpot mūsu tautai un Latvijas brīvības atgūšanai.
2. Ideoloģiskie un iekšējās disciplīnas jautājumi.
Mūsu organizācijā biedru skaitam pieaugot un klāt nākot biedriem, kuŗi nav savlaicīgi iedziļinājušies organizācijas ideoloģiskos
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jautājumos, rodas arī vairākas iekšējās disciplīnas problēmas un tas
nozīmē, ka mums jāpaceļ Ideoloģiskās nozares darbs uz augstākās
izpratnes pjedestāla.
Te galvenā vērība jāpievērš, lai:
1) panāktu stāvokli, ka organizācijas biedri vai to grupas neiejauktos darbības jomās, kuras veic mūsu centrālās vai citas
organizācijas un draudzes
2) vairāk pievērstu uzmanību mūsu rindās ienākušai jaunatnei,
kuŗa gan nav uzskatāma nekādā gadījumā par kaut kāda jauna gaŗa
ienesēju mūsu organizācijā, bet tā uzmanīgi jāsagatavo mūsu darbības mērķu iedzīvināšanai, kaut arī tas pilnībā nesakristu ar mūsu
līdzšinējā rutīnas darba pasākumiem. Vienīgi jāpanāk, lai tie pievērstu vērību mūsu gala mērķa sasniegšanai - Latvijas brīvības atgūšanai, pamācot, ka "uz Romu ved tikai viens ceļš".
3) Vispāri jaunatne jābeidz kritizēt, bet tā uzmanīgi jāievada
mūsu ideoloģiskā darba izpratnē.
4) Organizācijas iekšējās disciplīnas ziņā mums, piedaloties ar
saviem pārstāvjiem citu organizāciju darbos, jābūt visiem pilnīgi
saskaņotiem uzskatu, rīcības un nostājas jautājumos.
3. "Kaŗa noziedznieki" un citi juridiskie jautājumi
Tā saukto kaŗa noziedznieku tiesāšanas, cik paredzams, arvienu
ies plašumā, jo kā pazīmes rāda, tad tā arvienu vairāk sāk parādīties
tieši Amerikas kontinentā, kā Kanadā, tā Dienvidamerikā, par ASV
nemaz nerunājot un šis jautājums jau tiek cilāts arī Austrālijā.
Apsūdzības kārto Rīgas un Maskavas čeka (latviešu gadījumos),
izmantojot tās sagatavotos lieciniekus, sevišķi no Krievijas izkļuvušos
žīdus un bijušos šīs tautības čekistus. Čeka ir panākusi arī stāvokli, ka
pēdējā laikā ir pārliecinājuši ASV un citu zemju tiesu iestādes
lieciniekus pratināt arī Rīgā vai kādās Krievijas pilsētās. Par šādu
liecinieku pratināšanas nelikumību ir jau daudz runāts un daudzas
rakstītās vēstules vai iesniegumi ASV prezidentam vai Tieslietu
ministrijai šo stāvokli nav atrisinājušas un liekas arī neatrisinās, jo
tiesu iestādes vēl nekā nav mainījušas un cik paredzams, arī nemainīs. Šī tiesāšana skar galvenām kārtām DV darbiniekus (vai mūsu
organizācijas biedrus) un tā mums uzliek zināmus pienākumus
palīdzēt šiem apsūdzētiem.
Mūsu organizācijā, šķiet vienīgi ASV, darbojas juridiskais
padomnieks, kas viens pats daudzus jautājumus nespēj atrisināt un
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tāpēc pie DV CV būtu radāma jauna darbības nozare, proti - juridiskā nozare, kas palīdzētu sniegt skaidru ieskatu tieši šajos un vēl
citos juridiskos jautājumos, kādu nav mazums CV darbības lokā.
4. Statūti un to ievērošana.
Mūsu organizācijas darbības noteikumos ir teikts, ka
"Organizācija darbojas Cēdelgemā pieņemto statūtu garā" (sk.
Noteikumu 12. pantu).
Šo garu, sevišķi organizācijai klātnākušie biedri, vidējā un
jaunā paaudze, nesaprot (un dažkārt pat negrib saprast), jo tie nekad
nav bijuši Cēdelgemā un nezina visas tās pārrunas un norunas, kādas
notika DV organizācijas dibināšanas sapulcēs, un, līdz ar to, bieži
pieminēto garu, ko saprot vienīgi tie, kas paši to ir piedzīvojuši. Un
to paliek arvienu mazāk.
Šis pats minēto noteikumu 12. pants arī nosaka, ka ir
iespējamas formālas atkāpšanās no šiem statūtiem, ja apstākļi to
prasītu. Patiesībā tas jau ir noticis (vairāk vai mazāk) arī visās DV
darbības zemēs un pēdējā laikā vēl tiek runāts par šo statūtu maiņu,
bieži bez redzamas vajadzības, tepat vai visās lielākās darbības
zemēs.
Tāpēc būtu pēdējais laiks šajos jautājumos iejaukties DV CV un
pie tās radama Satversmes komisija (kāda jau ilgus gadus pastāvēja
pie DV ASV valdes), kuŗa tad sekotu nevien statutu ievērošanai (kas
ne vienmēr tiek darīts vairākās zemēs), bet arī regulāri sekotu, lai
ievērotu dažādos darbības noteikumus vai dokumentus, deklarācijas
un atzinumus, kādi ir pieņemti ilgajos darbības gados. Tas atkal - ne
vienmēr tiek darīts. Un, saprotams, ja rastos vajadzība, tad arī šī
Satvesmes komisija ieteiktu tos attiecīgi mainīt.
Mums tomēr stingri jāievēro, ka DV CV ir darbības
koordinētāja un bez attiecīgas palīdzības no malas nav spējīga visu
vajadzīgo pārredzēt. Visi, uz DV darbību attiecinošie noteikumi,
statuti u n citi dokumenti ir publicēti LTĻ pirmās grāmatas
pielikumos un nākamo divu grāmatu dažādās vietās, no kuŗiem
svarīgākā ir deklarācija "Kas ir un ko vēlas Daugavas Vanagi" (sk.
LTĻ I gr. 382. lpp.).
1. Latviešu tauta, tās kultūra un kultūras apmaiņas jautājumi.
Latviešu tautai ir tikai viena kopēja kultūra, neskatoties kur un
kādos apstākļos tā dzīvo.
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Kā visām tautām, arī latviešiem, jātur godā un jāizceļ nevien
tās kultūras vērtības, kādas radušās tās vēstures gaitās, sevišķi tautas
veidošanās sākumā un neatkarības gados, bet arī tagadnē. Runājot
par pēdējo jāņem vērā, ka kultūras vērtības rodas abās pusēs - kā
dzimtenē, tā trimdā. (Ir pilnīgi jānoraida apgalvojumi, kādus pauž
komponists Logins Apkalns, ka latviešu kultūras jaunas vērtības var
rasties vienīgi trimdā un tāpat Komitejas kultūras sakariem ar
tautiešiem svešumā Rīgā apgalvojums, ka jaunas kultūras vērtības var
rasties vienīgi dzimtenē).
Mums ir jānāk pie atzinuma, ka ar jaunradušamies kultūras
vērtībām ir jāiepazīstina kā tauta trimdā, tā tauta dzimtenē. Īsāki
sakot - mums jāatzīst kultūras vērtību apmaiņa. Mums nedrīkst būt
iebildumu, ja trimdas latvieši iepazīstas ar tagadējā Latvijā iznākušiem laikrakstiem, žurnāliem, grāmatām, kompozīcijām (dziesmām
un mūziku), glezniecību, filmām, teātŗu mākslu, architektūru un visu
citu, kas ir radies pēdējā laikā (zem krievu okupācijas varas), tāpat
viņiem būtu jāredz un jādzird viss tas, ko esam radījuši trimdā. Bet
šo kultūras vērtību apmaiņai ir jābūt abpusīgai un jātiek kārtotai no
abu pušu vadošām kultūras organizācijām, kuŗām arī jābūt tiesībām
ieteikt vai noraidīt kādus vienā vai otrā pusē radušos darbus. Un šos
ieteiktos darbus tad arī drīkst ikviens izmantot savām personīgām vai
vispārības iepazīstināšanai. Piemēram, Rietumu pusē šīs lietas varētu
kārtot PBLA (ar savu Kultūras fondu vai citu iestādījumu) un no
Latvijas puses tā varētu būt Kultūras ministrija.
6. Čeka un tās darbība Rietumos
Nav jāapgalvo, ka Rīgas vai Maskavas čekas galvenais
uzdevums ir apkaŗot jebkādas trimdas sabiedrības aktivitātes jau kopš
šīs institūcijas darbības uzsākšanas sākumiem Krievijas revolūcijas
laikos.
Mums, latviešiem un citu nāciju bēgļiem rietumos, ar čekas
darbību, vērstu pret mums, nācās iepazīties jau pirmajos trimdas
gados. Par šo tēmatu ir daudz rakstīts mūsu organizācijas vēstures
grāmatās LTĻ, DVM un citās publikācijās, pastāstot par čekas
darbības metodēm un tās nolūkiem, arī cenšanos iefiltrēties mūsu
trimdas sabiedrībā un it sevišķi tās aktīvākās organizācijās ar saviem
aģentiem, lai ar maldinošiem paņēmieniem un cita veida
pasākumiem grautu mūsu nacionālās aktivitātes un sevišķi mūsu
darbību, kuŗa vērsta vai saistīta ar Latvijas atbrīvošanas jautājumiem
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un komūnisma apkaŗošanu vispār. Ka Daugavas Vanagu organizācija
ir čekas galvenais mērķis arī mums vairs tuvākus paskaidrojumus
neprasa.
Mēs arī zinām, ka čeka savu darbību ir izvērsusi vairākos savu
darbu iecirkņos un ka mūsu trimdas saimes apkaŗošana, graušana vai
šķelšana ietilpst galvenām kārtām tās filiālē, kura tiek dēvēta par
Komiteju kultūras sakariem ar tautiešiem svešumā (šādas komitejas
darbojas arī citu tautību aktivitāšu ārdīšanai).
Mums nav arī noslēpums, ka šī minētā komiteja ar kultūras
jautājumiem nekad nav nodarbojusies, bet viņas deleģētie tagadējās
Latvijas kultūras darbinieki savos uzdevumos vismazāk rāda mums
kultūras vērtības, kādas ir radušās vai pastāv okupētajā zemē, bet tiek
šeit sūtīti, lai izspiegotu, vai vieglākiem vārdiem sakot, izpētītu mūsu
spēkus un mūsu darbību. Tas viss ir jau daudzkārt pārrunāts mūsu
DV un latviešu centrālās organizācijās un vienprātīgi atzīts, ka mums
ar šo čekas pasākumu nav jāuztur nekādi sakari un viņu sūtītās
delegācijas jeb aģenti ir vienkārši jāignorē. Arī mūsu DV viedoklis
nav vairs jāatkārto!
Bet ir pāris citu jautājumu, kuŗi būtu jāpiemin. Piemēram, čeka
savā neuzmanībā, sūta pie mums dažkārt cilvēkus, kam nav vairs
latviskas dvēseles vai latviešu stājas, pie kam visi šie sūtītie "ciemiņi"
ir partijas uzticīgie biedri un starp tiem pat tādi, kas Otrā pasaules
kaŗā cīnījušies pret Latviešu leģionu un ja kāds no tiem nav
komūnistiskās partijas biedrs, tad katrā gadījumā viņu pavada kāds
čekists, kuŗam nav nekāda sakara ar kultūras jautājumiem, bet, citi
jau pieminētie, uzdevumi.
Nelaimīgā kārtā čekai, šai iestādei, kuŗai jānes galvenā atbildība
par komūnistiskās varas nostiprināšanos Latvijā ir zināmi panākumi,
jo tā ir varējusi un mācējusi, lietā liekot savas prakses nenosakamās
metodes, atrast draudzīgu uzņemšanu latviešu trimdinieku saimē,
izmantojot gan senu pazīšanos, gan dažādus trikus, arī savlaicīgi
apstrādājot Latviju apmeklējušos tūristus, sevišķi jaunatni, un tā iespiesties mūsu svešuma latviešu aprindās, arī mūsu DV organizācijā.
Bez tam čeka vēl ir spējusi radīt dažādas savas filiāles savas
darbības sekmēšanai mūsu aprindās gandrīz jau visās pasaules malās.
Tās zem dažādiem nosaukumiem, izmantojot rietumu brīvību
apstākļus, ir aktīvas savā darbībā, tajās iesaistot diezgan daudz naivo
tautiešu, arī mūsu organizācijas biedrus. Lai arī kā šīs filiāles un
kopas sevi nebūtu nosaukušas, tās visas pakalpo komūnismam, tā tad
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mūsu ienaidniekiem, pie kam mūsu DV biedri, kuŗus dažkārt
dēvējam par "kuļturņikiem" jauc gaisu nevien mūsu organizācijā, bet
arī trimdas centrālās organizācijās un pašā trimdas saimē.
Par to jau ir daudz runāts, visiem šiem notikumiem izsekots,
mūsu viedoklis deklarēts un šo čekas atbalstītāju darbība nosodīta,
bet tomēr mums nav bijis drosmes vai doti norādījumi, ka visi DV
biedri, kas atbalsta tieši vai netieši čeku, jeb sastāv šādu atbalstītāju
kopās, saskaņā ar DV organizācijas darbības noteikumu 18. pantu,
nevar būt mūsu biedri.
Lai arī kādi mīkstinoši apstākļi pastāvētu, mums ir jāpieņem
lēmums un šiem biedriem jāpasaka, lai tie paši izstājas no mūsu
organizācijas un ja tie to labprātīgi nedarītu, tad tie no DV saimes ir
jāizslēdz. Tas iztīrītu mūsu rindas, nedotu vairs iespēju šiem ļaudīm
sēt neuzticību, argumentēt par Kultūras sakaru komitejas (čekas)
priekšrocībām un cita veida pakalpojumiem mūsu dzimtenes
okupācijas un iznīcināšanas varai.
Pieminot vēl reizi kultūras sakarus jāpiezīmē, ka visi tie sakari,
kuŗi ir mēģināti veikt ar Rīgas čekas filiāles palīdzību, ir piedzīvojuši
neveiksmes un tāpat daži no mūsu šīs komitejas draugu puses
noorganizētie, t.s. mūsu kultūras ievedumi Latvijā ir piedzīvojuši
pilnīgu neveiksmi, nemaz neiztirzājot mazvērtīgās Rīgā sarīkotās
gleznu izstādes, pāris teātŗa izrādes un dažu dzejnieku iekļūšanu
Rīgas publikācijās. Viss tas ir bēdīgs latviešu trimdas kultūras dzīves
attēlojums un mēs būtu vairāk sasnieguši, ja tas nemaz nebūtu
noticis. Tajā pat laikā Rīgas kultūras komiteja mums pretīm nav
devusi nekā, ja neskaita pāris filmas, dažas skaņu plates un arī dažus
mākslinieku uzvedumus.
Kultūras apmaiņa jākārto mūsu centrālām organizācijām ar
Rīgas kultūras institūcijām un nevis čekai vai tās naivajiem
pakalpiņiem rietumos. Tajā pat laikā mēs zinam ka rietumos ir
ciemojušies lieliski Rīgas koŗi, vairāki zinātnieki un citi kultūras
darbinieki, bet tie te ieradušies vai nu uz rietumu zemju kultūras
iestādījumu ielūgumu pamata vai personīgi, zinātņu organizāciju
aicināti, neesot nekādos sakaros ar čeku. Minētie ir labi
reprezentējuši un arī dažkārt devuši labu ieskatu latviešu dzīves
nozarēs un tas liecina, ka mums pastāv iespējas arī ignorēt pilnīgi
mūsu tautas iznīcināšanas stingrāko iestādījumu - čeku.
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Viss tikko teiktais arī nozīmē, ka mums jāpaliek pie agrākiem
lēmumiem, nekas šajā jomā nav mainams. Un mums pilnā mērā
jādod uzticība PBLA vadībai šo jautājumu ev. kārtošanu nākotnē.
7. Secinājumi.
1) DV organizācijai, neatsakoties no līdzšinējiem darbības pasākumiem, nākotnē par svarīgāko uzskatāms polītiskais darbs - vērsts
dzimtenes virzienā.
2) Ārējās informācijas nozare pārdēvējama par Polītiskās
darbības nozari, atbilstoši šīs nozares līdz šim veiktajiem uzdevumiem un uzdevumiem nākotnē.
3) Pie DV CV un visām darbības zemēm ir tikai viena informācijas nozare, galvenokārt Iekšējās inform. darbības vajadzībām.
4) Visām DV organizācijas nodaļām un kopām jāiestājas Latvijas Brīvības fondā. Pilna uzticība un visi spēki jādod PBLA atbalstam.
5) Par vienu no tuvākiem svarīgākiem uzdevumiem jāuzskata
mūsu, arī citu bijušo neatkarīgo valstu, atjaunošanas jautājuma pacelšana Apvienotās Nācijās (UN), cieši sadarbojoties ar citām, sevišķi
Baltijas, apspiestām tautām.
6) Jādara viss iespējamais, lai DV organizācijā nostiprinātos
ideoloģiskais un iekšējās disciplīnas stāvoklis.
7) Ar visiem spēkiem - morāliski un materiāli - jāatbalsta "kaŗa
noziedznieku" apsūdzību un tiesāšanas izbeigšana.
8) Pie DV CV radama jauna - Juridiskā nozare.
9) Pie DV CV radama Satversmes komisija, kas izsekotu noteikumu, statutu, deklarāciju un citu DV darbības dokumentu izpildīšanai.
10) Jāpieņem atzinums, ka ir tikai viena latviešu tauta un viena
latviešu kultūra, kuŗas saglabāšana un jaunrade notiek kā dzimtenē,
tā trimdā. Šo kultūras vērtību apmaiņa ir nepieciešama, bet tā
kārtojama uz vienlīdzības pamatiem abpusēji starp PBLA (vai tās
uzdevumu zemju centrālām organizācijām) un Rīgas kultūras
institūcijām (Kultūras ministriju).
11) Ir nosodāma jebkāda veida attiecību veidošana ar t.s. "Kultūras sakaru komiteju ar tautiešiem ārzemēs "(kas darbojas Rīgā) un
jānosoda ikviena veida pasākums vai personas, kas rietumos uztur
sakarus ar čekas filiāli.
Ja kāds DV organizācijas biedrs sadarbojas ar minēto komiteju
vai tās filiālēm rietumos, tad tas jāaicina izstāties no DV organizācijas
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un ja viņš (viņa) to labprātīgi nedarītu, tad, saskaņā ar DV darbības
noteikumu 18. pantu, no organizācijas izslēdzams.
12) Jācenšas vairāk organizācijā iesaistīt jauno latviešu paaudzi,
atturoties no tās kritizēšanas, ja tā meklē jaunus ceļus Latvijas
glābšanai no krievu koloniālisma, imperiālisma un pārkrievošanās
draudiem.
13) DV organizācijai jāatturas iejaukties lietās un jautājumos,
kādus kārto PBLA, mūsu baznīcas vai zemju centrālās un citas organizācijas, bet ar savu darbību šo organizāciju ietvaros jāpauž DV
organizācijas uzskati un vēlmes tās darbības vienprātīgos un
nedalītos uzskatos.
Vilis Hāzners
DV Centrālās valdes sēdē 28. un 29. jūnijā Milvokos piedalījās:
DV priekšnieks J. Frišvalds. DV goda priekšnieks V. Hāzners, vanadžu priekšniece A. Liepiņa, CV prezidija loceklis A. Tauriņš (Anglija), ar G. Tamsona pilnvaru, A. Spārniņš un J. Lācis (abi ASV), A.
Kalupnieks (Kanada), J. Platais (Vācija), J. Utināns (ar V. Aufmaņa
no Austrālijas pilnvaru), A. J. Bērziņš (ar M. Kadiķa no Zviedrijas
pilnvaru).
Vēl sēdē piedalījās: CV padomnieks A. Puķīte, DVM atbildīgais
redaktors R. Čaks, DV ASV valdes locekļi - Aparjods, Jaunkalnietis,
Zālītis, virsplkv. Silgailis, Latviešu studiju centra Mičiganā vadītājs
Dr. V. Muižnieks un citi DV darbinieki.
Sēdi atklāja DV priekšnieks J. Frišvalds. Ar klusuma brīdi
pieminēja pagājušā gadā mirušos DV biedrus. DV priekšnieks uzrunā
norādīja, ka jūnijs kopš 1941. gada ir sēru zīmē. Eiropas parlaments
šogad pieņēma nozīmīgo rezolūciju Baltijas valstu jautājumā un 13.
jūnijā ASV prezidents Rēgans (Reagan) pieņēma baltiešu delegāciju,
kuŗā bija arī DV ASV priekšnieks A. Spārniņš un citi DV darbinieki.
DV CV sveica: DV ASV priekšnieks A. Spārniņš, DV goda
priekšnieks V. Hāzners, vanadžu priekšniece A. Liepiņa, arī vanadžu
goda priekšnieces M. Kenģes vārdā, virsplkv.A. Silgailis, Dr. J. Platais
no DV Vācijā, no DV Kanadā valdes A. Kalupnieks, DVF priekšsēdis
L. Rumba, V. Aparjods no DV apv. Milvokos, J. Utināns - no DV
Austrālijā valdes pr-ža V. Aufmaņa.
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DV CV sēdes, 1983.g.27.-29.jūnijam, Milvokos, ASV, dalībnieki:
Pirmā rindā no kr.: A.J.Bērziņš, J.Utināns, Ž.Butkus, J.Frišvalds,
V.Hāzners, A.Liepiņa, A.Silgailis, J.Lācis; otrā rindā no kr.:
A.Spārniņš, A.Puķīte, R.Čaks, J.PIatais, A.Tauriņš, E.Peniķis,
A.Kalupnieks un V.Muižnieks.

Rakstiski sveicieni bija no DV goda biedra archibīskapa A.
Lūša, sūtniecības vadītāja Vašingtonā A. Dinberga, PBLA valdes
pr-ža O. Pavlovska, ALAs valdes pr-ža V. Klīves, u.c.
Visi sēdei iesniegtie ziņojumi un ierosinājumi jau ievietoti
"Laiks, Telpa, Ļaudis" 4. grāmatā.
Tie liecināja, ka darbs visumā aizvadītajā gadā (1982) risinājies
sekmīgi.
DV Centrālās valdes svarīgākie lēmumi un atzinumi:
1.
Sēdes gaitā notika amatu maiņa: par DV priekšnieka pirmo
vietnieku apstiprināja, sākot ar 1983. g. 28. jūniju, DV ASV priekšnieku un CV aprūpes nozares vadītāju Andreju Spārniņu. J. Lācis
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paliek par CV Statistiskās nozares vadītāju. Par CV referenti pie CV
kultūras nozares apstiprināja Intu Purvu (Kanāda).
2.
Pieņem deklarāciju:
"Mēs noraidām un uz visstingrāko nosodam iekārtu un apstākļus, kādus patreiz ir izveidojusi Padomju Savienības okupācijas vara
Latvijā.
Mēs apsūdzam Padomju Savienību noziegumu izdarīšanā pret
Latviju, kas izpaužas galvenām kārtām kolonizācijā, pārkrievināšanā
un mūsu tautas iznīcināšanā, to nospiežot minoritātes līmenī.
Mēs pieprasam, lai Padomju Savienība atvelk savus militāros
un policijas spēkus, kā arī savu administratīvo aparātu no Latvijas
territorijas, atbrīvojot tos, kas ar varu izsūtīti uz vergu darbu vai soda
nometnēm.
Mēs solāmies kāpināt visos iespējamos veidos mūsu pūles
brīvajā pasaulē, lai panāktu pašnoteikšanos tiesību atjaunošanu
latviešu tautai.
Mēs strādāsim, lai brīvās Latvijas mērķis būtu cilvēces
progress, sociāla taisnība, cilvēku tiesību ievērošana, demokrātiska
valsts iekārta u n starptautiska kopdarbība, uz nacionālās
suverenitātes dibināta.
Mēs aicinam PBLA-u mūsu prasības, solījumu un viedokli
atbalstīt, solot mūsu iespējamo morālo un materiālo palīdzību, un
aicināt šai deklarācijai pievienoties arī pārējās ar varu padomju
impērijā iekļautās Baltijas valstu un citu apspiesto tautu centrālās
organizācijas.
3.
Atzīmējot Latvijas valsts dibināšanas 65. gadskārtu, DV uzsveŗ,
ka šodien smagākā problēma Latvijā ir pārkrievināšana un trimdas
zemēs - asimilācija. Latviešu tautas nākotnes dēļ jādomā par jaunu
cīnītāju skaita vairošanu, cenšoties ierobežot asimilāciju trimdas
saimēs.
4.
Šogad piepildās 40 gadi, kopš Latviešu leģiona dibināšanas. DV
godina latviešu kaŗavīrus, kas cēlās, lai aizstāvētu savu tēvu zemi un
atdeva savas dzīvības par to. Viņu upuŗi dod ticību un cerību tautas
labākai nākotnei.
5.
DV CV, iepazīstoties ar Gunāra Rodes ierosinājumu par
simpoziju latviešu partizānu kustības dokumentēšanai, atzīst šādu
materiālu sakopošanu par nepieciešamu, iniciatīvi uzņemoties PBLA
valdei ar DV palīdzību iespēju robežās. Eventuāli simpoziju varētu
sarīkot Globālo dienu laikā.
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6.
Turpināma padomju varas iznīcināto latviešu apzināšana un
dokumentēšana. Šajā akcijā DV CV aicina iesaistīties visus organizācijas biedrus.
7.
Atbalstāmi radio raidījumi uz okupēto Latviju. DV informācijas
darbinieki aicināti rūpēties par attiecīgo ziņojumu sagādāšanu.
8.
DV CV ar gandarījumu atzīmē ASV prezidenta R. Rēgana
(Reagan) rīcību atkal parakstot 14. jūnija deklarāciju un izsaka
pateicību visām personām un organizācijām, kas palīdzētu šīs akcijas
istenošanā.
9.
DV CV nolemj atbalstīt "Amnesty International" parakstu
vākšanas akciju par labu "sirdsapziņas cietumnieku" atbrīvošanai,
cerot ar to palīdzēt latviešiem, kas apcietināti un izcieš sodus
Padomju savienībā savas nacionālās un reliģiskās pārliecības dēļ.
10. Nolēma atkārtoti iestāties Latvijas Brīvības fondā ar £500,- (iepriekšējais devums bija £1.000,-).
11. DV CV no jauna atbalsta ar $500,- Patiesības fondu un aicina
DV apvienības/nodaļas un visu latviešu sabiedrību rūpēties par
kārtēju atbalstu sagādi, lai nepatiesi apsūdzētiem būtu iespējams
sniegt praktiski iespaidīgu palīdzību.
12. Jaunās paaudzes iesaistīšana organizācijas darbā nav iespējama
vienādi visās zemēs. Jaunatnei jādod iespēja darboties to uzdevumu
pildīšanā, kas to saista un ir tai piemēroti, tos ievadot DV organizā
cijas mērķu un uzdevumu izpratnē.
13. Informācijas darbā, sevišķi attiecībā uz jaunatni, vairāk izman
tojamas filmas, kā "My Latvia" un citas līdzīgas.
14. Noklausījusies ziņojumu par Jāņa Riekstiņa studiju centru, DV
CV pieņem sekojošu atzinumu:
Aicinam DV saimi brīvajā pasaulē atbalstīt Latviešu studiju
centru Kalamazū. Šim atbalstam jāizpaužas trīs veidos: pirmkārt,
jāturpina materiālais atbalsts Centra uzturēšanai un paplašināšanai;
otrkārt, jārūpējas par stipendiju sagādāšanu centīgiem latviešu
studentiem; treškārt, jāpopularizē Centra darbs un nozīme, cenšoties
piesaistīt tam latviešu studentus no visām brīvās pasaules zemēm.
Tikai tādējādi mēs nodrošināsim Centra pastāvēšanu, garantējot
mūsu nacionālpolītiskā, sabiedriskā un kultūras darba nākotni. Tāpat
CV aicina atbalstīt latviskās izglītības pasākumus visās patvēruma
zemēs.
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15. DV CV pieņem zināšanai CVĀrējās informācijas nozares
vadītāja ieteiktās darbības vadlīnijas, aicinot zemju valdes tās iespēju
robežās īstenot.
16. DV Iekšējās informācijas darbā ļoti jūtams jaunu preses
darbinieku trūkums. DV zemju valdes aicinātas atbalstīt financiāli un
morāli jaunu žurnālistu sagatavošanu.
17. DV CV uzskata par nevajadzīgu atsevišķu ideoloģijas
darbinieku izraudzīšanu zemēs, jo visā DV organizācijā ir tikai viena
Ideoloģiskā nozare pie CV. Attiecīgās amata personas pie zemju
valdēm ir tikai šīs nozares referenti.
18. DV CV nolemj ik gadus novembŗa mēnesī izkārtot
"Aicinājuma" akciju organizācijas biedru skaita palielināšanai.
19. Vanadžu darbībā arī nākotnē vislielāko vērību pievērsīs
latviskai audzināšanai un izglītībai, latviešu tradīciju uzturēšanai un
Latvijas likteņa atgādināšanai patvēruma zemes sabiedrībā.
20. Statistiskie skaitļi pierāda, ka DV organizācija latviskās izglītības
pasākumiem piešķīrusi 1/3 no kopējās pabalstu summas.
21. DV CV nožēlo nacionālpolītiskā laukā dažkārt vērstos nepama
totos apvainojumus pret mūsu darbiniekiem un aicina uzskatu
pretešķības nokārtot organizācijas iekšējā kārtībā.
22. Nolēma turpināt kārtot materiālus DV dokumentārai filmai, tos
vācot no zemēm.
23. Nolēma "Daugavas Vanagu svinīgā solījuma" tekstā, 6.
rindkopā vārdu "dzimtenes" atvietot ar "brīvās Latvijas" vārdiem.
Svinīgā solījuma tekstu izgatavos speciālā rakstā, pavairos un izsūtīs
zemēm.
24. Nolēma Austrālijā iespiest izlabotos "Ierosinājumus DV jaunat
nes darbam" 1.000 eks.
25. DV CV atgādina, ka vietējai aprūpei ir jācenšas, iespēju robe
žās, izmantot attiecīgās zemes sociālo aprūpi.
26. DV CV atzīstot lielo darbu un pūles, kas pieliktas DV īpašuma
Vācijā izveidošanai un uzkopšanai, vienojās "Bērzaines" tālākai
izbūvei ziedot DM 5.000,-.
27. Nolēma ziedot Latviešu Nacionālam fondam $1.300,-.
28. Piešķīra $200,- - komponista H. Pavasara darbu 2 skaņu plašu
izdošanai.
29. Nolēma paaugstināt DVM abonēšanas maksu sākot ar 1.1.84. g.
Katrā zemē pēc US dolāra kursa.
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30. Lūgs DV zemēs propagandēt virsplkv. Silgaiļa grāmatu "Latvie
šu leģions" angļu valodā, ko tuvākajā laikā izdos Bender's apgāds.
31. Atļāva DV zemēs lietot sporta medaļas pēc pašu izvēles.
32. Pieņēma DV CV budžetu 1984. gadam DM 32.310,- ienākumos
un izdevumos.
33. Nākošā DV CV sēde notiks 1984. gada 28./29. jūlijā, Vācijā.
34. Piektās DV globālās dienas risināsies laikā no 16.-23.6.85.
Freiburgā, Vācijā.
35. Apbalvoja DV darbiniekus visās darbībās zemēs (sk. atsevišķu
sarakstu).
29.jūnija vakarā CV sēdes dalībnieki bija DV apvienības
Milvokos viesi Latviešu namā.
3. jūlija vakarā Marc Plaza viesnīcā notika Draudzības vakars.
Laika posms pēc DV Centrālās valdes sēdes 28./29. jūnijā bija
veltīts sēdē pieņemto lēmumu un ierosinājumu īstenošanai. Vasaras
atvaļinājumi, piedalīšanās dažādos pasākumos, aizkavēja viena otra
nodoma izpildīšanu, bet kā DV priekšnieks 1983. g. 11. septembra
CV paplašinātā prezidija sēdē DVF īpašumā Straumēni izteicās, tad
"Gandrīz visi jau ir realizēti." Sēdē piedalās DV priekšnieks J. Frišvalds, abi prezidija locekļi G. Tamsons un A. Tauriņš, Vanadžu
priekšniece A. Liepiņa un CV Jaunatnes nozares padomnieks I.
Kažociņš. DV priekšnieks ziņo, ka uzturēdamies ASV piedalījies: 24.
jūnijā DV apvienības Ņujorkā sanāksmē un Jāņu sarīkojumā; 2. jūlijā
pasniedzis skautiem "Pulkv. V. Januma balvas" diplomu; 3. jūlijā
devis interviju "Amerikas Balss" raidītājam. Apsveicis DV vārdā ASV
Dziesmu svētkus atklāšanas aktā. Nosūtīti PBLA valdes priekšsēdim
Dr. O. Pavlovskim DV CV sēdē pieņemtie lēmumi un deklarācijas,
aicinot PBLA valdi piesaistīt ierosināto pasākumu izpildīšanā visas
latviešu organizācijas. Tas sevišķi svarīgs attiecībā uz iesaistīšanos
polītiskās informācijas laukā - ar praktisku rīcību uz vietām. "Radio
Liberty" vēlas saņemt ik mēnesi 5-6 minūtes raidījumu par DV darbību. Zemju informācijas daļu vadītājus lūdz rūpēties par šādu
ziņojumu sagatavošanu. CV loceklis V. Aufmanis lūgts sagatavot
attiecīgu aicinājumu gadskārtējai akcijai novembŗa mēnesī jaunu
biedru iesaistīšanai.
DV priekšnieks ierosināja sagatavot DV organizācijas periodisko izdevumu, izdoto grāmatu un foto albumu izstādi nākošajās
DV Globālās dienās.
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Vanadžu priekšniece A. Liepiņa ziņo, ka Brazīlijā nodibināta
jauna vanadžu kopa ar 12 vanadzēm; ASV apmeklējuma laikā tikusies
ar Vanadžu vadītājām ASV - A. Ceriņu un Kanadā - N. Pulciņu, kā
arī ar Milvoku DV apvienības vanadzēm. Apsveikusi Lielbritānijas
ministru prezidenti M. Tačeri (Thatcher) sakarā ar atkal ievēlēšanu
un saņemta pateicības vēstule. Izsūtījusi visu zemju vanadžu
vadītājām aprūpējamo latviešu ģimeņu adreses Latvijā, lūdzot paziņot, kuŗas katras zemes vanadzes vēlētos aprūpēt.
DV CV Ārējās informācijas nozares vadītājs G. Tamsons sadarbībā ar DVF Ārējās informācijas darbiniekiem protestējis pret
nepareizībām britu preses ziņojumos. Žurnālistam B. Levinam izteikta pateicība par rakstu "The Times" sakarā ar publikāciju "These
names accuse". Britu parlamenta loceklis Džons Vilkinsons solījies
parlamentā ierosināt oficiāli izsludinātu "Apspiesto tautu nedēļu"
līdzīgi ASV.
Pieņēma zināšanai, ka DV Kanadā valdes Ārējās informācijas
daļa sagatavojusi un iespiedusi brošūru par genosidu Latvijā angļu
valodā 5000 eksemplāros.
Iznākusi DV CV apgādā prof. Dr. E. Andersona "Latvijas
bruņotie spēki un to priekšvēsture", 832 lpp. ar 416 ilustrācijām un
schēmām. Prezidijs mudina DV zemju valdēm rūpēties, lai šī
grāmata būtu katrā DV bibliotēkā. Minsteres Latviešu ģimnāzijas
archivāre un bibliotekāre, Dr. A. Rudzīte, saziņā ar latviešiem Fran
cijā, ierosinājusi uzlikt piemiņas zīmi uz rakstnieka un DV dibinātāja
Arnolda Apses kapa viņa 70 gadu dzimšanas dienā 1984. g. 28. maijā.
Izmaksa būtu apm. DM 5000. Prezidijs aicina DV saimi ziedot
līdzekļus piemiņas zīmes uzlikšanai.
DV Rietumvācijā valde ziņo, ka par vanadžu nozares vadītāju
no jauna ievēlēta Iza Nolle.
Tuvojoties 1983. gada nobeigumam, jāatzīst, ka DV saime ir
paveikusi daudz no iecerētiem nodomiem, tomēr daļa vēl būs
jārisina nākamā gadā. Viens no tiem - atbalsts Patiesības fondam, kas
sniedz palīdzību apsūdzētiem un denunciētiem tautiešiem un vāc
informāciju par notikumiem Otrā pasaules kaŗa laikā, sevišķi tiem,
kas attiecas uz latviešu tautu un abām okupācijas varām - Padomju
Savienības un nacionālsociālistiskās Vācijas. ASV tiesā pret vairākiem
mūsu tautiešiem ir uzsāktas apsūdzības. Tiesu izdevumi ir ļoti lieli,
bez tam apsūdzētiem jāmaksā par attiecīgas informācijas sagādi, lai
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lietu varētu apgaismot patiesi un tiesiski pārliecinoši. DV CV aicina
visus atbalstīt Patiesības fondu iespēju robežās.
Turpināma arī informācijas sniegšana "Radio Liberty" Minchenē, kuŗu novembrī apmeklējusi Vanadžu priekšniece A. Liepiņa.
Viņa iepazinusies ar raidījumu vadītāju Dr. J. Trapānu, kas devis no
rādījumus par raidījumu sagatavošanu. A. Liepiņa sniegusi interviju
raidījumam uz Latviju par DV organizācijas darbu.
Nenobeigts vēl ir arī DV iecerētās filmas jautājums, kas turpi
nāms nākotnē.
DV Organizācijas saimei svarīgs notikums ir DV priekšnieka un
DV Vanadžu priekšnieces vēlēšanas, jo 1984. g. beigās izbeidzas
pašreizējo darbinieku pilnvaras.
Gada nobeigumā DV CV ar sērām piemin 9. novembrī mirušo
majoru Eduardu Stīpnieku.
Sakarā ar dažu latviešu organizāciju atbildīgo personu braucie
niem uz okupēto Latviju, DV CV atkārtoti publicē attiecīgos lēmu
mus un atzinumus, kas pieņemti agrākās DV centrālās valdes sēdēs.
Vēsturisko notikumu attīstības sakarībā liekas interesanti tos ievietot
arī šajā "Laiks, Telpa, Ļaudis" izdevumā.
DV CV pievienojas LAK EC 1962. g. sēdē pieņemtai deklarā
cijai: "Tūrisms uz Latviju ir nevēlams. Ikvienam, kas apmeklē
Latviju, ir jāzina, ka viņam par to būs jādod pakalpojumi bolševiku
propagandai, vai pat jākļūst par okupantu aģentu. Bez tam ikviens
tūrists uz okupēto Latviju ar šādu braucienu ir atteicies no sava
polītiskā bēgļa statusa un devis morālisku akceptu okupantu
režīmam."
Ja kāds biedrs, kuŗš ieņem kādu amatu DV organizācijā, ir
devies kā tūrists uz Latviju, tad viņš no amata nekavējoši atbrīvojams.
Sēdes deklarācijā vēl minēts: "Ikviena cīnītāja, kā bijušā, tā paš
reizējā, gods nav savienojams ar jebkādu sakaru uzturēšanu ar
pašreizējiem Latvijas okupantiem, viņu vagariem un kalpiem."
DV CV nolemj palikt pie Gēteborgas sēdē - 1963. gadā pieņem
tās rezolūcijas, to pastiprinot ar nevēlamību apmeklējumiem aiz
dzelzs aizkara.
DV CV 1970. g. 9./10. maija sēdes Minsterē lēmumi.
1)
Savstarpējo apmeklējumu jautājums atstājams katra cilvēka
sirdsapziņas, izjūtas un dzīves izpratnes izšķiršanā.
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2)
Ikkatra ciemos braucēja pienākums ir izvairīties no stājas un
darbības, kas aizvaino mūsu tautas nacionālo lepnumu un pretkomūnistiska cīnītāja nostāju.
3)
Ja kādā DV darbības zemē valda īpatnēji apstākļi vai šīs zemes
saime ir saistīta ar atzinumiem, kādi pieņemti savas centrālās
organizācijas darbības ietvaros, tad ir atļauta pieskaņošanās minē
tiem apstākļiem, par cik tas neietekmē kopējos DV organizācijas
uzskatu izpaudumus.
DV CV 1972. g. 2. jūlija sēdē, Toronto pieņemtās deklarācijas V
un VI punktos "DV organizācijas attiecības ar tautu dzimtenē".
"Daugavas Vanagu organizācija noraida jebkāda veida sadar
bību ar Maskavas komūnistu varas orgāniem Latvijā, izslēdzot sakaru
meklēšanu ar viņu iestādēm, kuŗas uzskatāmas par latviešu tautas
nebrīvības un ciešanu laika lielāko ļaunumu.
DV organizācija ies visus ceļus, izmantos katru iespēju un ne
taupīs līdzekļus, nesot arī nepieciešamos upuŗus, lai uzturētu sakarus
ar tautu dzimtenē.
DV organizācija ir pārliecībā, ka Latvijas nākotnes izcīnītāji un
jaunās, atbrīvotās Latvijas cēlēji ir galvenām kārtām tā tautas daļa,
kas saistīta ar savu senču zemi dzimtenē, jo tā vislabāk pārzina ap
stākļus, vajadzības un iespējas kā atbrīvoties no okupācijas un krievu
komūnisma jūga.
To latviešu galvenais uzdevums, kas atrodas svešumā, ir sniegt
tautiešiem dzimtenē pareizas ziņas par apstākļiem pasaulē, informēt
mums draudzīgo valstu valdības par Padomju Savienības brutālajām
apspiešanas metodēm, genosīdu ieskaitot, kas tiek vērstas pret latvie
šu tautu, kā arī censties noskaņot rietumu sabiedrisko domu Latvijas
brīvības atgūšanas labā.
DV organizācija darīs visu tās spēkā esošo, lai palīdzētu tautie
šiem tēvzemē cīnīties pret rusifikāciju, krievu imperiālismu un koloniālismu.
DV organizācija uzskata, ka ir tikai viena latviešu tauta, kas
dzīvo okupētā tēvzemē, izsūtījumu vietās un brīvajos rietumos, kuŗai
ir kopējas sāpes par zaudēto neatkarību un kopējas cerības par
zaudētās brīvības atgūšanu."
DV CV 1979. g. 17./18. jūnija sēdē. Visbijā.
Visi kultūras, mākslas un cita veida sarīkojumi, kuŗus izkārto
kāda organizācija, personu grupa, vai atsevišķa persona sadarbībā ar
53

okupētās Latvijas sakaru komiteju vai citu Maskavas kontrolētu iestā
di, uzskatāmi kā pakalpojums mūsu tautas apspiedējiem.
Pārskatu sastādījis uz attiecīgo protokolu pamata,
A. J. Bērziņš, DV ģenerālsekretārs
1984. darbības gads
1983. gadā pasaules polītikā, ievērojot saasinātās Padomju Sa
vienības un ASV attiecības, esam jutuši, ka atkal esam ievēroti, pie
minēti, pat svarīgos forumos pieņemti lēmumi par mūsu brīvības tie
sību atjaunošanu. Tas itkā dotu mums cerības nākotnē.
Tai pat laikā visa pasaule ir konstatējusi, ka Padomju Savienība
ir apbruņojusies līdz "zobiem" un nav sagaidāms, ka tā brīvprātīgi
atstātu mūsu zemi.
Visa pasaule ilgojas pēc miera, arī latvieši to grib. Mēs ilgoja
mies pēc brīža, kad atkal varēsim mierā un brīvībā dzīvot savā zemē,
kopt savu kultūru, valodu un latvisko dzīves ziņu, bez bailēm, ka to
varētu apdraudēt kāda cita tauta, uzspiežot savu gribu.
Sākam jaunu - 1984. gadu. Organizācijas darbs pag. gadā bijis
ļoti rosīgs, kaut darbu darītāji kļūst arvien vecāki, bet jauno mūsu
rindās ir par maz. Tās ir galvenās rūpes ieejot jaunā gadā!
Kā izcilu sniegumu varam atzīmēt Dr. E. Andersona grāmatas
"Latvijas bruņoties spēki un to priekšvēsture'' iznākšanu DV centrālās
valdes apgādā. Visu kritiķu atzinums ir, ka tāda veida darbs ir vien
reizējs latviešu literatūrā.
Mūsu stingrajai nostājai jāpaliek līdzšinējai un galvenais vienotai, kaut arī gada beigās vadībā paredzamas pārmaiņas.
DV organizācijas goda biedram, archibīskapam A. Lūsim 1983.
gada 30. decembrī piepildījās 75 mūža gadi.
DV centrālā valde un visi organizācijas biedri sirsnīgi sveica
savu goda biedri.
DV priekšnieks J. Frišvalds paziņo, ka neuztur savu
kandidatūru DV priekšnieka vēlēšanām š.g. rudenī.
DV vēstures "Laiks, Telpa, Ļaudis" 4. grāmatas, kas ietver laiku
1973.-82., manuskripts jau būtu gatavs, ja to nekavētu dažas zemes ar
savu kūtrumu ziņu iesūtīšanā.
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DV 1983. gada globālo šaušanas sacensību rezultāti ar mazkalibra
šautenēm:
A. Meistaru klase, 3 pozicijas, iespējami 600 punkti:
Guļus

No
ceļa

Stāvus

Kopā

563
167
200
196
1. Pēteris Grauds, Toronto, Kanada
558
194
2. Mārtiņš Kalniņš, Milvoki, ASV
192
172
530
3. Ēriks Atāls, Gēteborga, Zviedrija
192
160
160
B. Ekspertu klase, iespējami 600 punkti:
545
194
185
166
1. Gunārds Atāls, Gēteborga, Zviedr.
499
189
169
141
2. Arvīds Bebris, Sidneja, Austrālija
492
187
168
137
3. Georgs Molčānovs, "
C. Snaiperu klase, iespējami 600 punkti:
461
171
144
146
1. Ēvalds Višķers, Toronto, Kanada
457
186
152
119
2. Ivars Kalns, Sidneja, Austr.
436
176
138
122
3. Oļģerts Pļaviņš, Sadberija, Kanada
D. Strēlnieku klase, iespējami 600 punkti:
438
162
159
117
1. Alfrēds Grava, Milvoki, ASV
423
182
139
102
2. Jānis Mikolajs, Sidneja, Austrālija
413
178
127
108
3. Jānis Saldums, "
E. Veterāņu klasē, iespējami 600 punkti:
490
186
161
143
1. Jānis Knops, Gēteborga, Zviedrija
465
194
163
108
2. Ernests Krauze, Česterfīlda, Anglija
441
174
156
111
3. Kārlis Jirgens, Sadberija, Kanada
J. Jaunatnes klase, jauniešiem no 15-18 gadiem, iespējami 400 p.
321
139
1. Igors Molčanovs, Sidneja, Austrālija
182
302
138
2. Dāniels Molčanovs, "
164
H. Dāmu vispārējā klase, iespējami 200 punkti:
196
196
1. Eva Atāle, Gēteborga, Zviedr.
193
193
2. Patricia Russ, Česterfīlda, Anglija
186
186
3. Susanne Atāls, Gēteborga, Zviedrija
Jauniešu klasē no 10 - 15 gadiem dalībnieku nebija. G klasē.
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Komandas:
1. Vietā - DV Sidnejas nod. Austrālijā.
Punktu skaits Punktu kopskaits
Sacensību dalībnieki:
R.Kalns
524
R.Bebris
499
G. Malčānovs
492
2000
A. Kalns
485
2.Vietā - DV Gēteborgas nod. Zviedrijā.
G. Atāls
545
E. Atāls
530
J. Knops
490
1995
I. Atāls
430
3. Vietā DV apv. Milvokos, ASV
M. Kalniņš
558
A. Krauklis
470
E. Kalniņš
463
1954
V. Zālītis
463
Sacensībās pavisam kopā piedalījās 7 komandas.
4 .vietā - DV Toronto nod. Kanadā;
5. vietā - DV Sadberijas nod., Kanadā;
6. vietā - DV Londonas nod., Kanadā;
7. vietā - DV apv. Kalamazū, ASV.
DV globālo šaušanas sporta meistara tituli ieguvis Pēteris
Grauds, no DV Toronto nod. Kanadā.

Ģenerālsekretārs ziņo, ka grāmatai "Latviešu kaŗavīrs pēc Otrā
pasaules kaŗa" ir jau savākts daudz materiālu, bet vēlami vēl papildinājumi.
Iecerētas nodaļas:
Latviešu kaŗavīri gūstā:
vēl nepublicēti apraksti par dažādām gūsta vietām,
repatriantu liktenis no gūstekņu nometnēm.
Nacionālo partizāņu darbība Latvijā pēckaŗa posmā.
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Latviešu sardžu un darba vienības Vācijā: pie angļu, amerikāņu un
franču armijām.
Latvieši brīvās pasaules bruņotos spēkos.
Iepriekšējo grāmatu labojumi, papildinājumi un pielikumi.
Grāmatas redaktori: V. Kukainis un A. J. Bērziņš.
Tā ir pēdējā iespēja nepublicētos rakstus vēl ievietot šai grāmatā, kas
solas būt sevišķi saistoša.
DV CV Statistiskās nozares vadītājs J. Lācis lūdz DV zemju
valdes viņam līdz 1984. gada 1. aprīlim piesūtīt atbildes uz
sekojošiem jautājumiem:
Biedru skaits zeme uz 1984. g. 1. janvāri;
Jauniešu skaits (vanadzēni, biedri veic.) līdz 18 g.v.;
Biedru skaits no 18 - 25 g.v.;
Biedru skaits no 26 - 35 g.v.;
Biedru skaits no 36 - 50 g.v.;
Biedru skaits no 51 - 65 g.v.;
Biedru skaits virs 65 g.
Latviešu skaits apv./nod./kopas darbības robežās.

Š. g. 28. janvārī Minsterē notika Latviešu centra gada sapulce.
Centra primārs mērķis ir sagādāt mājvietu Latviešu ģimnāzijas
internātam. Gada sapulcē ievēlēja jaunu valdi nākošajiem 2 gadiem.
Valdes sapulcē ziņoja, ka ir ievērojami augušas izredzes saņemt
lielāku pabalstu no Vācijas valdības š.g. beigās. Tas nozīmē, ka arī
centram vēl jāpieliek ievērojamas pūles, lai savu daļu palielinātu.
Pašreiz ir savāktas apm. DM 850.000,-, bet pašu kapitāls būtu
vajadzīgs apm. DM 1,6 milj., tā tad gandrīz 2 reizes lielāks.
Šai sakarībā arī DV organizācijai, sevišķi tām vienībām, kas līdz
šim LCM nav atbalstījušas, būtu vēlams nākt palīgā.
LCM valde iecerējusi tuvākajā laikā naudas loteriju. Izloze
notiktu Pasaules brīvo latviešu Dziesmu dienu noslēgumā š.g. 4.
augustā.
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DV Centrālās valdes 1983. gada budžeta izpildījums.
Ienācis

Paredzēts

Ienākumi:
DV zemju iemaksa
DM

Anglija
ASV
Austrālija
Kanada
Vācija
Zviedrija
Arģentīna
Beļģija
Brazīlija
Dānija
Francija
Holande
Kopā

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

6.450,- DM
10.120.4.730,4.270,2.630,920,30,50,20,30,50,30,-

DM

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

6.525,64
4.730,00
4.270,00
2.630,00
920,00
50,00
100,00
60.00

29.330,- DM 27.308.20

DM
"

Atmaksa par DV noz.zeltā un CV Atzin.rakstiem
DV Manitobas nod. zied. plkv. Januma fondā
"
"
"
"
"
DV Halifaksas
J. Šāvēja (Anglija) ziedoj. DV jaunatnes darbam

"
"

Par DV propagandas markām
No Berlīnes universitātes par kartēm
Bankas noguldījuma %
Kopā:

"
"
"
DM

8.022,56

29.330,- DM

1.528,00
100,00
200,00
400,00
400,00
300,00
3.346,92
33.583,12

Paredzēts
Izdevumi:
DM 2.300,00 DM
1. Plkv. Januma fonda balvas
7.200,00 "
2. Administratīvie izdevumi
"
3. DV CV prezidija izdevumi
200,00 "
"
1.100,00 "
4. Ģenerālsekretariāta pasta izd.
"
5.
"
" "
900,00 "
"
6.
biroja īre, apkur.,apgaism.
300,00 "
"
7. Informācijai:
"
"
1.500,00 "
a) Ārējās inf. nozarei
"
1.000,00 "
b) Iekšējās inf. nozarei
"
400,00 "
8. Ideoloģiskai nozarei
"
1.000,00 "
9. Jaunatnes nozarei
"
10. Sporta nozarei:
"
"
a) Globālām šaušanas sacīkstēm
1.200,00 "
"
300,00 "
b) Globālām šacha
"
7.000,00 "
11. Ideoloģiskai un nacionālai aprūpei
"
a) Latv. Nac. fondam ($1.300,-)
"
b) Latvijas Brīvības fondam($500,-)
"
c) Patiesības fondam ($599,-)
"
d) Speciālai aprūpei
"
e) "Latvija Amerikā" abonēšana
"
f) H. Pavasara plates izdošanai($200,-)
"
g) DV R.Vācijā valdes "Lettland u. Letten" izd.
"
12. Dažādi izdevumi (930.-)
" 8.890,76
Kopā: DM 29.330,00 DM

Izdots
2.400,00
7.200,00
4.971,60
1.243,70
918,63
697,60
585,84
68,72
515,50
273,54
3.019,22

3.431,89
1.300,00
1.300,00
1.029,50
2.861,85
500,00
2.000,00
44.208,35

Eiropas parlamenta 1983. gada 13. janvāŗa lēmums prasīja
Baltijas tautu pašnoteikšanās tiesību atjaunošanu.
Diemžēl līdz šim rezolūcija nav atradusi sevišķi dzirdīgas ausis
pasaules polītikā, kas kautkādā veidā dotu cerības tās īstenošanai, vai
pacelšanai Apvienotās nācijās.
Baltiešu kopējā organizācija BATUN (Baltic Appeal to the
United Nations), kas jau kopš gadiem veic informācijas darbu par
notikumiem Baltijas valstīs pie Apvienotām nācijām (AN), izpētījusi,
ka Baltijas valstu jautājuma apspriešanas priekšnoteikums ir, lai tās
tiktu vispirms uzņemtas speciālā AN kolonizēto zemju sarakstā, kas
līdz šim nav noticis.
Šādu uzņemšanu var pieprasīt katra privātpersona, vai orga
nizācija visā pasaule, arī zemes, kuŗas nav AN locekles. Jo vairāk
šādu peticiju no organizācijām vai pazīstamām personām AN ienāks,
jo būs lielāki panākumi.
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Mūsu katra latvieša uzdevums būtu gādāt par to, lai iespējami
lielāks skaits dažādu zemju nacionālās un starptautiskās organizā
cijas, polītiskās partijas un atsevišķas, pēc iespējas pazīstamas perso
nības grieztos pie
His Excellency
Mr. Abdul G. Koroma
Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary
Permanent Representative of the Republic of Sierra Leone
to the United Nations
ar minēto prasību. To darīt aicinātas visas latviešu organizācijas
nekavējoši. Vēstuļu paraugi un cita tuvāka informācija pieprasāma
PBLA informācijas biroja vadītājam J. Kadelim. Viņam būtu jāpie
sūta arī vēstuļu kopijas.
DV CV prezidija sēde notika 1984. gada 18. februārī
Notinghamas nod. namā.
Sēdē piedalījās: DV priekšnieks J. Frišvalds, sekretārs G.
Tamsons un kasieris A. Tauriņš.
Pieņemtie lēmumi un atzinumi:
Nolēma kārtējo š.g. DV centrālās valdes sēdi sasaukt 28./29.
jūlijā, Minsterē.
DV vēsturiskā apcerējuma "Laiks, Telpa, Ļaudis" IV grāmatas
manuskripts jau nodots "Amber" spiestuvei Kanadā. Iespiedīs 1.000
eks.
Konstatēja, ka DV CV izdotā propagandas marka "Russia, get
out of the Baltic States" ir labi izplatīta un devusi pat nelielu
financiālu atlikumu.
Sekmīgi izplatīta arī DV CV izdotā prof. E. Andersona grāmata
"Latvijas bruņotie spēki un to priekšvēsture".
Prezidijs iepazinās ar A. Liepiņas, DV filmas kārtotājas
informāciju un A. Kauliņa uzstādīto aprēķinu par 30 minūšu filmas
izgatavošanu. Tas gan ir bāzēts uz pašreizējiem materiāliem, jo vēl
iztrūkst materiālu no DVF, ASV un Austrālijas. Iespējams, ka
izsludinās rakstveida sēdi šai jautājumā.
DV priekšnieks ziņoja par PBLA pasākumiem, kuŗiem ir
pieteikts DV atbalsts:
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a) simpozijai par latviešu nacionāliem partizāņiem, kur no DV
puses darbotos G. Rode un J. Leitītis.
b) bojā gājušo latviešu apzināšanā, ar praktisko darbu uz
vietām, savācot materiālus un liecības.
Prezidijs ir ieskatos, ka katra vienība ar zināmu kapitāla iemak
su Latvijas Brīvības fondā būtu tiesīga uz pārstāvi fonda pārvaldē.
DV R. Vācijas valde ierosinājusi nākošās DV globālās dienas
pārlikt no 1985. gada uz 1986. gadu Vācijā, prezidijs nolēma
jautājumu pārrunāt DV CV sēdē.
Pieņēma zināšanai, ka DV CV jaunatnes nozares referente Astra
Vilkina, Austrālijā kārto "Ierosinājumu DV jaunatnes darbībai" 2.
izdevuma iespiešanas jautājumu.
DV CV jaunatnes nozares referents Olafs Brūvers š.g. martā aprīlī viesosies Anglijā un apmeklēs nodaļas ar referātiem.
Nosūtīta brošūra "Latvia and Latvians" 200 eks. uz Zviedriju un
100 eks. PBLA inf. biroja vadītājam J. Kadelim.
DV CV sekretārs G. Tamsons piedalījies LAK EC sēdē, ABN 40
gadu darbības atceres demonstrācijā pie Padomju Savienības
sūtniecības Londonā, vadījis Apspiesto tautu 20 gadu atceres sarīkojumu Bradfordā, kuŗā piedalījās arī britu parlamenta locekļi. Pēdējais
sarīkojums atzīmēts laikrakstos, radio un televīzijā.
DV CV Ārējās informācijas nozare pasūtījusi 200 eks., DV
Kanadā Ārējās inf. daļas izdoto brošūru "Genocide", kas piesūtīta
Eiropas parlamenta locekļiem un sabiedriskiem darbiniekiem ar
lūgumu iestāties par Baltijas valstu jautājuma pacelšanu Apvienotās
nācijās.
Prezidijs akceptēja DV ģenerālsekretāra uzstādīto 1985. gada
DV CV budžeta projektu, ko izsūtīs DV zemju valdēm atsauksmēm.
Vanadžu priekšniece A.Liepiņa devusi piekrišanu kandidēt Vanadžu
priekšnieces vēlēšanās.
Ar šo gadu Zviedrijā vanadžu referente ir Astrīda Teriņa.
Vanadžu priekšniece pag. gada beigās un š.g. sākumā viesoju
sies Kanadā, kur tikusies ar vanadžu darba vadītājām, zemes valdes
locekļiem, piedalījusies inf. darbinieku sanāksmē apmeklējusi
"Latvija Amerikā" redakciju.
Janvārī starptautiskā polītiskā sanāksmē, Londonā referējusi par
vajāšanām Latvijā.
DV zemju nod./apv. delegātu sapulcēs izraugāmi kandidāti DV
priekšnieka amatam saskaņā ar DV priekšnieku vēlēšanu instrukciju.
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Vanadžu saimēm, savukārt, tāpat saskaņā ar vēlēšanu instruk
ciju jāizrauga kandidātes Vanadžu priekšnieces amatam.
Svētceļojums uz Lommeles Brāļu kapiem šogad notiks 3. jūnijā.
Šī gada jūlija beigās un augusta sākumā Minsterē risināsies Pasaules
brīvo latviešu Dziesmu dienas ar plašu un vērtīgu programmu. Šiem
svētkiem tautiešos ir liela atsaucība.
Aktīvo dalībnieku būs ap 1.000.
Daudziem mūsu tautiešiem tā būs, pēc izceļošanas, pirmā
atgriešanās Eiropā.
Dziesmu dienu laikā iznāks speciāls laikraksts, kuŗā būs iespēja
ievietot apsveikumus un sludinājumus.
28./29. jūlijā, Minsterē sanāks DV centrālā valde uz savu
kārtējo sēdi ilggadīgā DV priekšnieka Jāņa Frišvalda vadībā.
30. jūlijā, plkst. 17.00, "Wienburg" restorānā notiks DV drau
dzības vakars.
1945. gada 8. maijā dzimtenes cīņu laukos latviešu kaŗavīri
piedzīvoja lielāko traģēdiju. Iznīcībā aizgāja kaujās rūdītā 19. latviešu
divīzija un vairāki atsevišķi bataljoni, kopā apm. 14.000 latviešu
kaŗavīru. Bolševiku terroram par upuri krita apm. 1/2 miljons
latviešu, kas tai laikā atradās Kurzemē.
Daudzi no viņiem meklēja glābiņu mežā, cerēdami uz kādu
polītisku pagriezienu, kas dotu arī Latvijai brīvību. Šī cīņa ar katru
gadu kļuva bezcerīgāka. Visa pasaule mierīgi uz to tikai noskatījās.
Mēs, rietumos patvērumu atradušie latvieši, nevaram palikt
mierīgi un vienmēr no jauna atgādinām nenokārtoto Baltijas valstu
jautājumu.
Mēs nevaram aizmirst 1945. gada 8. maiju, kas pakļāva visu
Latviju padomju okupācijas patvaļai.
Š. g. 19. martā 74 gadu vecumā mūžīgā mierā aizgājis Volde
mārs Aparjods, ilggadīgais DV ASV priekšnieka vietnieks un DV
apvienības Milvokos priekšnieks, sabiedrisks darbinieks un Latviešu
leģiona cīnītājs.
Š.g. 3. aprīlī, Stokholmā miris Latvijas armijas un Latviešu leģi
ona pulkvedis Aleksandrs Plensners, 92 gadu vecumā.
Paklausot daudzajiem lūgumiem DV priekšnieks Jānis Frišvalds
ir piekritis kandidēt š.g. rudenī notiekošās DV priekšnieka vēlēšanās.
"Piemini Latviju" ir Pasaules brīvo latviešu dziesmu dienu
sauklis š.g. vasarā Minsterē. Tie ir mūsu rakstnieka Jāņa Jaunsudrabiņa vārdi.
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"No Dikļiem līdz Minsterei" saucās kopkoŗa koncerts 3.
augustā, kas, kā vienmēr, ir kulminācija visiem dziesmu svētkiem.
ASV nodibināta jauna DV kopa Floridā K. Augstkalna vadībā.
DV apgādā Kanādā iznākusi, komponista Imanta Saksa
sakārtojumā, kaŗavīru dziesmu grāmata "Latviešu kaŗavīru
dziesmas". Tajā sakopotas 63 dziesmas. Vāku zīmējis E. Dzenis.
Turpinot represijas pret latviešu tautu, Padomju Savienība pa
ziņojusi, ka ar 1984. g. 1. augustu vairs neizsniegs licences saiņiem uz
okupēto Latviju. Tas nozīmē, ka saiņu sūtījumiem vairs nevarēs
samaksāt šeit, rietumos, muitu un citus izdevumus.
Š. g. 11. martā notika DV CV prezidija sēde Londonā, kas
veltīta vienīgi DV filmas jautājumiem. Tajā A. Liepiņa informējusi
prezidiju par DV filmas lietā paveikto.
Par filmas gatavošanu lems DV CV sēdē Minsterē, bet
starplaikā vāks materiālus.
1984. g. 6. maijā, DVF lauku īpašumā "Straumēni" notika DV
CV prezidija paplašinātā sēde.
Sēdē piedalījās: DV priekšnieks J. Frišvalds, prezidija locekļi G.
Tamsons un A. Tauriņš, vanadžu priekšniece A. Liepiņa un DV CV
jaunatnes nozares referents I. Kažociņš.
Sēdes galvenie lēmumi un atzinumi:
Sasauks DV centrālās valdes sēdi 1984. g. 28./29. jūlijā
Minsterē.
Ielūgs kā goda viesus: V. Hāzneru, arch. A. Lūsi, Mariju Ķeņģi,
vplkv. A. Silgaili, Dr. O. Pavlovski, A. Cipuli, A. Šildi un J. Ranku.
Pirmdien, 30, jūlijā pl. 14.00 apmeklēs plkv. V. Januma kapu.
Pievakarē, pl. 17.00 DV draudzības vakars, kuŗu kuplinās ar dzies
mām divi jaunieši no Anglijas-Dagnija Balode un Andris Bankovskis.
A. Liepiņa ziņoja par DV filmas priekšdarbiem, materiālu
apzināšanu. Saņemti materiāli no DVF. Pārrunāja par iespējām filmu
izgatavot video technikā. A. Liepiņa vēl pirms DV CV sēdes izsūtīs
sēdes dalībniekiem pārskatu filmas lietā.
A. Liepiņa satikusies ar grāmatas "Baltic Countdown" autori
Pegiju Bentoni, lūdzot atbalstīt iespēju BBC radio raidījuma izkār
tošanai.
Viņa sūta materiālus "Brīvības raidītājam" (Radio Liberty), kas
izmantoti.
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DV jaunatnes sekcija nooroganizēta ar 24 dalībniekiem pie DV
apv. Ņujorkā, ko vada Uldis Grava.
Austrālijā DV CV uzdevumā 2. izdevumā iespiesti
"Ierosinājumi DV jaunatnes darbam".
Š.g. 3. jūnijā, Lommelē, tradicionālā svētbrīdī no DV CV
piedalīsies DV CV 2. priekšsēža vietnieks un DV R. Vācijā valdes
priekšsēdis Dr. J. Platais, kas noliks kopējo DV organizācijas vaiņagu.
Grāmata "Latvijas bruņotie spēki un to priekšvēsture" ir
gandrīz jau izpārdota.
DV CV sekretārs G. Tamsons speciālā akcijā izsūtījis PBLA
materiālus AN un Eiropas parlamenta locekļiem un valdībām.
Tulkojis, sagatavojis un pavairojis attiecīgās petīciju lapas sakarā ar
"Amnesty International" parakstu vākšanas akciju par visu, sirds
apziņas un reliģiskās pārliecības dēļ apcietināto atbrīvošanu.
DVF Anglijā organizē vēstuļu akciju, sakarā ar š.g. jūnijā notie
košām Eiropas parlamenta locekļu vēlēšanām. Tās piesūtīs uzstā
dītiem kandidātiem, prasot iedzīvināt šī parlamenta lēmumu attie
cībā uz Baltijas valstīm.
Uz I. Kažociņa ierosinājumu nolēma nosūtīt vēsturniekam H.
P. Taylor'am grāmatu "These Names Accuse".
DV centrālās valdes sēdei pieteikti jau visi lielo DV zemju
tiešie, vai pārdeleģētie pārstāvji.
DV CV prezidijs aicina sēdē piedalīties arī skaitliski mazo DV
zemju pārstāvjus, solot financiālo atbalstu.
Rakstniekam Arnoldam Apsem š.g. 26. maijā, Francijā iesvēta
kapa piemiņas plāksni.
DV CV plāksnes iesvētīšanā pārstāvēs DV Francijas nodaļas
valdes priekšsēdis A. Krūmiņš.
Prezidijs pieņem zināšanai, ka DV priekšnieka amatam
uzstādīti sekojošie kandidāti: J. Frišvalds (Anglija, Vācija, Zviedrija,
Beļģija); A. Kalupnieks (Kanada, ASV); J. Leitītis (Austrālija, Vācija,
Zviedrija, Beļģija.)
Vanadžu priekšnieces amatam uzstādītas:
1. Breikša Ilga (Kanada un ASV), bij. vanadžu priekšniece
Kanadā.
2. Liepiņa Austra (ASV, Kanada, Anglija, Zviedrija, Vācija,
Beļģija), pašreizējā vanadžu priekšniece.
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DV priekšnieka un Vanadžu priekšnieces vēlēšanas jāizkārto
laikā no 1. oktobŗa līdz 1. novembrim 1984. g.
DV CV uz savu kārtējo sēdi sanāca 1984. gada 28./29. jūlijā,
Minsterē, JKS telpās.
Sēdē piedalījās: DV priekšnieks J. Frišvalds, vanadžu
priekšniece A. Liepiņa, DV CV prezidija locekļi G. Tamsons un A.
Tauriņš, DV priekšnieka 1. vietnieks A. Spārniņš (ASV), DV pr-ka 2.
vietnieks Dr. J. Platais (Vācija), DV CV statistiskās nozares vadītājs J.
Lācis (ASV), R. Britāls (Kanada) ar A. Kalupnieka pilnvaru, E.
Šmugājs (Austrālija) ar V. Aufmaņa pilnvaru, DV CV Sporta nozares
vadītājs M. Kadiķis (Zviedrija), DV CV Jaunatnes nozares vadītājs A.
Kursietis, DV CV Ideoloģiskās nozares vadītājs J. Leitītis un DV
ģenerālsekretārs A. J. Bērziņš.
Sēdē piedalījās arī vplkv. A. Silgailis, daļēji: DV R. Vācijā
valdes locekļi O. Baltputnis un S. Spurdziņš, rev. komisijas loceklis I.
Balodis, bij. rev. kom. pr-dis A. Mežals, DV Francijā nod. valdes
pr-dis A. Krūmiņš.
Sēdi atklāja un sēdes dalībniekus apsveica DV priekšnieks J.
Frišvalds. Ar klusuma brīdi pieminēja pag. gadā mirušos DV biedrus
un darbiniekus.
DV priekšnieks savā uzrunā uzsvēra, ka sēdē klāt ir DV vadītāji
no daudziem kontinentiem, lai kopējā domu izmaiņā risinātu
organizācijas problēmas. Ir pag. 40 gadi no sabiedroto invāzijas
Eiropā, kas ienesa lielas pārmaiņas visā kontinentā.
Vēl nevaram saskatīt Latvijas rītausmu. Tāpēc neatlaidīgi
jāstrādā tālāk. Šai cīņā DV jābūt priekšzīmei.
Uzrunu noslēdza Latvijas himna.
Mutiski sēdi sveica: PBLA valdes pr-dis O. Pavlovskis, Latvijas
pārstāvis Vācijā A. Šilde, LAK EC pr-dis J. Ranka, LAAJ prezidijs
pr-dis J. Ritenis, LCK pr-dis A. Cipulis, ALA vārdā G. Meierovics,
vplkv. A. Silgailis, Latviešu ģimnāzijas Minsterē direktrise I. Grava,
A. Liepiņa - no vanadzēm, A. Spārniņš - no DV ASV, R. Britāls - DV
Kanadā, M. Kadiķis - DV Zviedrijā, E. Šmugājs - DV Austrālijā, A. J.
Bērziņš - DV Vācijā, A. Kursietis - DV Beļģijā, J. Leitītis - DV
Holandē, I. Balodis - rev. komisijas.
Rakstiski sveicieni: DV goda priekšnieka V. Hāznera, Vanadžu
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goda priekšnieces M. Ķeņģes, DV goda biedra A. Lūša, DVF valdes,
pr-ža Dr. L. Rumbas, DV Dānijas valdes pr-ža V. Kiršteina, DV CV
kultūras nozares vad. A. Kalupnieka, I. Kažociņa.
Sēdi vadīja DV priekšnieks J. Frišvalds, protokolēja DV
ģenerālsekretārs A. J. Bērziņš.
Sēdes laikā darbojās:
- redakcijas komisija: A. Spārniņš, G. Tamsons, E. Šmugajs.
- plkv. V. Januma fonda: J. Lācis, R. Britāls, A. Kursietis.
Pārskati liecināja, ka darbs DV organizācijā arī 1983. gadā
risinājies sekmīgi. Biedru kopskaits ir 9627, samazinājies par 81, bet
vietām tas ir arī audzis.
Kulturālā plāksnē, stāvoklis visumā palicis iepriekšējais: koŗi 18, teātŗa kopas - 16, bibliotēkas - 46 ar 42.000 grāmatām, sporta
kopas - 34, tautas deju kopas - 13, dažādas sekcijas - 83. Notikuši: 215
akti, 95 priekšlasījumi, 75 koncerti, 36 teātra izrādes, 565 citi
sarīkojumi. Izdoti: 35 zemju valžu apkārtraksti 5.960 eksemplāros un
265 nod./apv. - 76.735 eksemplāros.
Īpašumu skaits palicis līdzšinējais. Līdzekļi visumā pieauguši.
Vairāk līdzekļu izdots: Latvijas Brīvības fondam, Minsteres Latviešu
ģimnāzijai, jaunatnes vajadzībām, polītiskās informācijas darbam,
Latviešu nacionālam fondam, aprūpei Vācijā.
Latvijas Brīvības fondā no jauna iestājušās 16 DV vienības, kop
skaitā sasniedzot 106.
1983. gadā materiāli atbalstīts Patiesības fonds, komponista H.
Pavasara plates izdošana, invalīdu mītne Bērzaine.
Plkv. V. Januma fonda balva 1983. gadā piešķirta: $500, latviešu skautiem un $500, - gaidām.
DV organizācija izlietojusi jaunatnei un tās izglītībai no
kopējiem pabalstu līdzekļiem apm. 1/3 daļu.
Izdota prof. E. Andersona grāmata "Latvijas bruņotie spēki un
to priekšvēsture", kas pilnīgi izpārdota.
Neredzīgo skaņu lenšu bibliotēkai DV devums ir 95% no
kopējā.
Nosūtīti 52 palīdzības saiņi uz dzimteni kopvērtībā par DM
30.349,65.
Notikušas neklātienes globālās šaušanas sacensības ar 57 dalīb
niekiem.
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DV Centrālās valdes sēdes svarīgākie lēmumi un atzinumi:
I. Nacionālpolītiskā laukā:
1) Pētīs iespējas izdot polītisko propagandas marku kā
turpinājumu sērijai "Russia get out of Baltic states".
2) Uzklausot M. Graudiņa paskaidrojumus, nolemj principā
atbalstīt akciju "Baltiešu brīvības un miera kuģis 85" un piešķiŗ no
DV CV līdzekļiem pagaidām $500,-.
3) 1984. gadā aprit 65 gadi kopš Latvijas atbrīvošanas cīņu
gaitām, kas izveidoja Latvijas armiju, nodibināja Kaŗa skolu un
notika izšķirīgās kaujas atbrīvošanas cīņas. DV CV aicina organi
zāciju savās darbības vietās šai gadā Lāčplēšu dienu un Latvijas valsts
svētkus atzīmējot, piemērotā veidā uzsvērt augšminētos notikumus.
4) Pie DV CV Ārējās informācijas nozares radīt referenta
posteni, kas organizē, saskaņo un paplašina DV organizācijas
devumu radio raidījumiem uz okupēto Latviju, tā stiprinot tur esošo
tautiešu morāli.
5) DV nodaļu/apvienību Ārējās informācijas vadītāju
pienākums ir katrā DV nod./apv. darbības vietā, kur bez latviešiem
mīt un darbojas citi baltieši vai pārējo apspiesto tautu locekļi,
izveidot baltiešu apspiesto tautu komitejas kopīgam polītiskam
darbam uz vietas.
6) DV CV ierosina DV zemju Ārējās informācijas nozarēm
/daļām iegādāties filmu par baltiešu traģēdiju - "The Baltic Tragedy".
7) DV Centrālā valde uzklausīja BATUN pārstāvja Imanta
Grosa pārskatu par BATUN darbību Eiropā un uz BATUN priekšsēža
lūguma pamata nolēma atbalstīt viņa darba pagarināšanu Eiropā vēl
uz 6 mēnešiem ar $2.000,-, ko sazīmēs no DV CV un lielāko DV
zemju līdzekļiem.
8) Ievērojot, ka turpinās apsūdzības pret mūsu tautiešiem par
event. nodarījumiem Otrā pasaules kaŗa laikā, DV CV atzīst, ka
"Patiesības fonds" atbalstāms ar līdzekļiem.
II. Kultūras laukā:
1) Uz Minsteres latviešu ģimnāzijas direktrises I. Gravas
priekšlikumu nolēma atbalstīt ar $3.000, - trīs ģimnāzijas abiturientus
viņu tālākai izglītībai ASV un Kanadā.
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2) Rūpēties, lai visās DV darbības vietās atzīmētu Kr. Barona
150. dzimšanas dienu 1985. gadā.
3) Lai veicinātu latviešu valodas dialektu saglabāšanu, DV
zemju Kultūras nozaru/daļu ierosmē un vadībā uzsākama to
ieskaņošana skaņu lentās. Tādējādi mēs veicinātu mūsu valodas vēr
tību saglabāšanu nākamajām paaudzēm.
4) Nākošās - 5. DV globālās dienas rīkos Vācijā, Freiburgā,
1986. gadā, laikā no 17. līdz 23. jūnijam.
III. Jaunatne:
1) Piešķīra plkv. V. Januma fonda balvu 1985. gadam $1.000,- apmērā Beverīnas vasaras skolai ASV.
2) DV Austrālijas valdes jaunatnes nozares vadītājas un DV
CV jaunatnes nozares referentes A. Vilkinas izstrādāto aptaujas lapu
jauniešiem izsūtīs jaunatnes noz./daļu vadītājiem DV zemēs
izlietošanai savas zemes jauniešu aptaujām.
3) DV CV Jaunatnes nozarei rūpēties un darīt iespējamo, lai
jaunatnes pasaules kongresos, kā arī katras zemes jaunatnes sagaitās
piedalītos jauni DV darbinieki un tur popularizētu DV organizāciju,
tās mērķus un darbību.
IV. Aprūpe:
1) Attiecībā uz lūgumiem aprūpes līdzekļu piešķiršanai, DV
CV norāda, ka pieprasījumi, kas tiek piesūtīti nodaļām/apvienībām
no personām vai institūtiem ārpus viņu darbības rajona, ir jāpārrunā
ar savas zemes valdes aprūpes noz./daļas vadītāju. Ja šādi piepra
sījumi nāk no citām zemēm, konsultēšanas izdarāma ar DV CV.
2) Ir jāmeklē un jāatrod jaunas iespējas kā materiāli sniegt
palīdzību tautiešiem Latvijā.
V. Dažādi:
1) DV CV Iekšējās informācijas nozares vadītājam izstrādāt
priekšlikumu DV balvai jaunajiem žurnālistiem par darbu preses
laukā.
2) DV CV atgādina pag. gada CV sēdes lēmumu, ka pie DV
CV darbojas Ideoloģiskā nozare un pie DV zemju valdēm referenti,
bet nav domāta atsevišķu darbinieku izraudzīšana nodaļās/
apvienībās un kopās. Šai sakarībā DV CV ar šo atceļ DV centrālās
valdes 1979. gada sēdes attiecīgo lēmumu.
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3) DV centrālā valde atgādina DV zemju delegātu sapulcēm
ievērot vispār pieņemto kārtību, ka delegātu sapulču vadībā ievēlami
delegāti, kas nav zemes valdes vai revīzijas komisijas locekļi.
4) Attiecībā uz DV filmu DV CV nolēma kopējo Daugavas
Vanagu organizācijas filmu negatavot, bet DV zemju valdēm gādāt ar
savu zemju saimju darbības dokumentēšanu filmās, video lentās,
diapozitīvos un foto uzņēmumos.
30. jūlija pēcpusdienā DV centrālā valde, DV biedri un citi tau
tieši apmeklēja DV organizācijas 1. priekšnieka un Goda priekšnieka
plkv. V. Januma kapu Minsteres Meža kapos.
DV priekšnieks J. Frišvalds un DV zemju pārstāvji ar ziediem
un vārdiem godināja pulkveža piemiņu.
30. jūlija pievakarē Minsterē notika DV draudzības vakars.
Daugavas Vanagu priekšnieka J. Frišvalda Daugavas Vanagu
organizācijas 1984. g. Darbības gada apskats.
(saīsināts)
Uz 1984. g. 1. janvārī 12 zemēs, 130 nodaļās/apvienībās un
kopās bija apvienoti 9.627 biedri, tajā skaitā 3.082 vanadzes un
jaunāki par 35 gadiem bija 915biedri.Vanadžu skaits palielinājies par
31 un biedru skaits DV Brazilijas nodaļā par 15. Likvidējušās:
Baltimoras kopa, ASV, biedriem pievienojoties Vašingtonas
apvienībai un Eslingenas kopa, R. Vācijā. 1984. g. martā, ASV,
nodibinājusies DV kopa Floridā, kas jau oktobrī kļuvusi par
apvienību. DV organizācijas goda biedrs ir Latvijas ev.-lut. baznīcas
trimdā archibīskaps Arnolds Lūsis.
1984. g. oktobrī notikušajās vēlēšanās par DV priekšnieku
ievēlēts Jānis Frišvalds un vanadžu priekšnieci Austra Liepiņa, kas
jauno amatu 3 gadu periodam sākuši š.g. 1. janvārī. DV centrālās
valdes locekļu pārvēlēšanas noslēgsies š.g. aprīlī - CV š. g. sēde
notiks 2./3. maijā, Toronto, DV Kanadā 35 gadu darbības jubilejas
laikā.
CV Jaunatnes nozare publicējusi otrā izdevumā 1.000 eks.
"Ierosinājumus DV jaunatnes darbam" - CV gadskārtējo plkv. Viļa
Januma fonda balvu $1.000,- apmērā piešķirta Beverīnas vasaras
vidusskolai, ASV. Fonda mērķis ir atbalstīt latvisko izglītību un
audzināšanu. - Ar $3.000,- atbalstīta 3 Minsteres Latviešu ģimnazijas
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abiturientu tālākā izglītība ASV un Kanadā. - Minsteres Latviešu cen
tra DV organizācija līdz 1985. gadam devusi pāri par DM 120.000,-,
bet vēl summas izstāv solījumos. Pēdējā gadā lielākās summas
devušas: DVF Līdsas nod. £2.000,-; DVF Halifaksas nod. - £1.000,-,
DV ASV valde - $1.000,- Minsteres nod. vanadzes - DM 1.000,-,
jaunā Kanbēras nod. - A $300,-, Adelaides nod. $300,- u.c.
Ienākušas DM 15.964,-, kas ar iepriekšējo atlikumu deva DM
45.985,-. Nosūtīti 42 saiņi par DM 31.186,-. Atlikums uz š.g. 1. janvārī
- DM 14.799,-. Visā darbības laikā (kopš 1955.g.) nosūtīti pavisam
3.642 saiņi par DM 1.011.200,-. CV pēdējā sēdē lēma, ka līdzekļu
sagāde jāturpina un jāmeklē ceļi turpmākai palīdzībai, kas daļēji jau
arī atrasti.
Organizācija turpinājusi atbalstīt Latvijas Sarkanā Krusta Nere
dzīgo kopas fonētisko bibliotēku, E. Retigam šo darbu koordinējot.
Pērn no visiem ieskaņojumiem DV devums bijis 88%, kas salīdzi
nājumā ar agrākajiem gadiem nedaudz samazinājies.
Turpināts atbalstīt arī PBLA Latvijas Brīvības fondu. To
atbalstījušas 106 DV vienības un kopējā iemaksa sastādījusi aptuveni
$53.000,-. Atbalsts LBF jāturpina, jo līdzekļi kalpo mūsu galvenās
pārstāvniecības darbam Latvijā labā.
1976. g. oktobrī nodibināja Patiesības fondu, kuŗu inkorporēja
sekojoša gada janvārī. Fonda mērķis: līdzekļiem palīdzēt aizstāvēt,
likumu robežās, legālās un civīltiesības personām, kas dzimušas
Latvijā, vai ir latviskas izcelsmes, apsūdzētām sakarā ar notikumiem
Otrā pasaules kaŗa laikā, ieskaitot aizstāvjus un c. izdevumus tiem,
kas paši nespēj tos segt, un vākt šiem mērķiem līdzekļus. 1984. gadā
izdevumi daļēji maksāti 4 gadījumos. Parasti apsūdzības sākas kā
civilprocesi, apsūdzot personas par nepareizu ziņu sniegšanu
ieceļojot ASV. Civilos procesos apsūdzētiem jāsedz sava daļa tiesas
izdevumu. CV atkārto savu aicinājumu: DV atbalstīt Patiesības
fondu.
Sekmīgi noslēgusies, CV 1983. g. martā izdotās, propagandas
markas "Russia get out of the Baltic States" izplatīšana. CV nolēma
izdot jaunu sēriju. 1985. g. janvāŗa beigās izdota 2. marka ar
mākslnieka V. Sarkana pieckrāsainu zīmējumu (sk. Pamarkas).
CV pērnā sēdē par Baltiešu miera un brīvības kuģa iecerēto
braucienu referēja Māris Graudiņš (DV apv. Milvokos biedrs un
polītisko zinību doktorands). CV nolēma ieceri atbalstīt. Cik pārska
tāms, patreiz organizācijas kopējais atbalsts sastāda ap $6.000,-.
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Februārī M. Graudiņš griezies pie CV ar lūgumu: DV atbalstīt attie
cīgas propagandas markas izdošanu, kas reklamētu ieceri un dotu
īstenošanai papildus līdzekļus.
Pērn divas nodaļas pārdevušas savus namus: DV Melburnas
nodaļa, jo pastāv pašvaldības aizliegums tajā rīkot publiskas
sanāksmes, un apvienība Milvokos, jo pilsētas rajons nonācis
sabiedriskām vajadzībām neizmantojamā stāvoklī.
DV Mēnešrakstu iespiež 3.000 eks., abonentu ir 2.700. Propor
cionāli biedru skaitam to abonē: Anglijā - 18,5%, ASV - 26,7%,
Austrālijā - 36,2%, Kanādā - 36,2%, R. Vācijā - 36%, Zviedrijā 42,5%, Francijā - 55%. Jāatgādina vietējo informācijas darbinieku uz
devums periodiski sniegt ziņas chronikas daļai.
1984. g. decembrī iznāca organizācijas vēsturiskā apcere "Laiks,
Telpa, Ļaudis" 4. grāmata, par darbību no 1973.-82. gadam, DV
ģenerālsekretāra A. J. Bērziņa redakcijā. Grāmatai 936 lpp., 457 uzņē
mumi un tajā minēti 2.815 personu vārdi. Izdošana izmaksājusi
pagaidām DM 65.206,-.
Ģen.sekretāra Bērziņa un plkv. V. Kukaiņa redakcijā nobeigts
manuskripts grāmatai "Latviešu kaŗavīri pēc Otrā pasaules kaŗa", kas
būs 9. sērijā, kuŗas pirmās 8 grāmatas ir par latviešu kaŗavīriem Otrā
pasales kara laikā. J. Leitītis strādā pie manuskripta grāmatai par
pirmo DV priekšnieku un vēlāko Goda priekšnieku Vili Janumu.
DV Bērzainē, Freiburgā, p.g. rudenī uzstādīts piemineklis Pateicības akmens - ar tekstu: "Mēs pateicamies tiem, kas savas
dzīvības atdevuši par Latvijas brīvību." Ideja pieder Bērzaines pār
valdniekam un kaŗa invalīdam Sirdsvaldim Spurdziņam, kas arī
gādājis par tās īstenošanu; paprāvos līdzekļus devusi DV Zviedrijas
saime.
Tradicionālais svētbrīdis Lommeles kaŗavīru kapsētā notiks
svētdien 9. jūnijā.
Ievērību pelna vanadžu priekšnieces Austras Liepiņas ierosinā
jums un aicinājums: 1985. g. atzīmēt Krišjāņa Barona 150. dzimšanas
dienu ar vanadžu izkārtotu sacensību - bērniem un jaunatnei, rakstu
darbos un zīmējumos par latvju dainu temām. Tās domātas 4 vecu
ma grupām no 8-18 g. Tās nobeidzamas līdz š. g. 1. maijam.
5. globālās DV dienas notiks 1986. g. no 17.- 23. jūnijam, Frei
burgā (sk. DV Globālās dienas).
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CV 1984. g. budžets bija sabalansēts DM 32.310 apmērā; faktiski
ienākušas DM 36.416 un izdotas DM 35.837. 1986. g. budžeta
projekts arī sastādīts ar DM 32.310 ienākumos un izdevumos.
Šogad aprit 45 g. kopš Padomju savienības okupācija iznīcināja
Latvijas un reizē pārējo Baltijas valstu brīvību. Lai sekojam PBLA
vadības aicinājumiem gan ar materiālu atbalstu, gan piemērotu rīcī
bu zemēs un uz vietām - sekmējot kopējās ieceres un pašiem piemē
roti rīkojoties. Lai atgādinam pasaulei un ienaidniekiem latvju tautas
tiesības un taisnīgās prasības!
Notinghamā, 1985. g. 6. martā
1985. darbības gads
DV CV prezidija sēdē 1984. g. 8. decembrī, DVF īpašumā
"Straumēnos" piedalās DV priekšnieks J. Frišvalds un prezidija lo
ceklis A. Tauriņš.
Sēdes ievadā DV priekšnieks piemin 26. novembrī mirušo
ilggadīgo DVF valdes locekli Imantu Pālīti.
Prezidijs, pēc saņemtām DV CV locekļu atsauksmēm, nolēma
izdot 2. propagandas marku, pasūtinot 4.000 lapas (ā 25 markās) un
tās piesūtīt: ASV- 500, Austrālijai - 1.000, Anglijai - 1.000, Kanādai 1.000, paturot 500 rezervē.(sk. pamarkas).
Pieņēma DV CV 1986. gada budžeta projektu, ko izsūtīs DV
zemju valdēm apstiprināšanai.
Prezidijs aicina DV zemju valdes, nodaļas, apvienības atbalstīt
"Patiesības fondu".
Pēc atsauksmju saņemšanas prezidijs atsauc savu ieteikumu
iegādāties video lentu "The Baltic Tragedy".
Prezidijs ieteic visās DV zemēs turpināt apzināt padomju izsūtītos un
nogalinātos tautiešus Izteica pateicību J. Treijam, Kanadā par 1984.
gadā izkārtotām Globālām šaušanas sacensībām.
DV Zviedrijā valde piesūtījusi DV priekšniekam zviedru autora
Ekholma 2 grāmatas zviedru valodā par latviešu leģionāru izdošanu
krieviem. Grāmatas nodotas CV padomniekam I. Kažociņam.
A. Tauriņš sazināsies ar preses darbiniekiem un lūgs viņus
talkā noteikumu izstrādāšanā balvai žurnālistikas un preses jauniem
darbiniekiem.
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Prezidijs atgādina DV zemju valdēm pārrunāt jautājumu par
LKOK un veco strēlnieku uzņemšanu DV organizācijā par Mūža
biedriem.
DV CV sekretāra un CV Iekšējās informācijas nozares vadītāja
pienākumus uzņēmies Sigurds Lindiņš, ko DVF p.g. rudens delegātu
sapulcē ievēlēja DVCV.
Otru CV prezidija locekli DVF nodaļas delegāti ievēlēs savā
š.g. marta sapulcē.
DV CV Ārējās informācijas nozares vadītāja pienākumus līdz
turpmākam pildīs G. Tamsons un DV CV kasiera - A. Tauriņš.
Ar 1985. gadu DV Austrālijā valdes sēdeklis pāriet uz Adelaidi.
Par jauno DV Austrālijas valdes priekšsēdi ievēlēts Alfrēds Baltiņš.
Ir iznākusi V. Hāznera atmiņu grāmatas "Varmācības torņi" II
daļa, ar apakšvirsrakstu "Kaŗa noziedznieka stāsts". Tas ir vienreizējs,
dokumentēts stāstījums par Hāznera tiesāšanu. To ieteicams izlasīt
visiem, kas viņu materiāli un morāli atbalstīja tiesāšanas laikā.
Pirmā DV CV prezidija sēde 1985. gadā notiek 27. janvārī, DVF
īpašumā "Straumēni".
Sēdē piedalās: DV priekšnieks J. Frišvalds, DV sekretārs S.
Lindiņš, vanadžu priekšniece A. Liepiņa un DV CV padomnieks
jaunatnes jautājumos I. Kažociņš.
Ar klusuma brīdi piemin š.g. 5. janvārī mirušo DV Austrālijā
valdes priekšsēža vietnieku Ojāru Jefimovu.
DV CV prezidijs nolemj sasaukt DV CV sēdi 1985.g. 2./3. maijā,
Toronto, Kanadā, DV Kanadā saimes 35 gadu jubilejas ietvaros.
Otrās sērijas propagandas markas 4.000 loksnes (ā 25) ir gatavas
izplatīšanai.
Pārrunāja Kr. Barona 150 gadu atceres atzīmēšanu, kuŗā sevišķi
iesaistījusies vanadžu priekšniece A. Liepiņa.
Prezidijs lūdz DV zemju iekšējo informāciju vadītājus rūpēties,
lai laikraksts "Latvija Amerikā" regulāri saņemtu informāciju par DV
darbību visās zemēs.
Vanadžu goda priekšniecei Marijai Ķeņģei š.g. 28. martā
piepildās 80 dzīves gadi. DVF vanadžu daļas vadītāja Ē. Sarkanbārde
un vanadžu saime Anglijā, kārto šī gadījuma atzīmēšanu Latviešu
mājā, Almēlijā, š. g. 30. martā.
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Sakarā ar Kurzemes cietokšņa atceres 40 gada dienu, notiks divi
lieli sarīkojumi: 4./5. maijā, Minsterē un 26. maijā, Freiburgā, kur
"Bērzainē" iesvētīs arī kritušo kaŗavīru pieminekli.
DV CV prezidija sēde notiek 1985. g. 10. martā, DVF namā,
Londonā.
Sēdi vada DV priekšnieks J. Frišvalds, protokolē DV sekretārs S.
Lindiņš, piedalās DV CV loceklis Alfons Lindens un vanadžu
priekšniece A. Liepiņa.
DV CV prezidijā 1985. gadā ir DV priekšnieks J. Frišvalds,
sekretārs un Iekšējās informācijas nozares vadītājs S. Lindiņš un
kasieris un Ārējās informācijas nozares vadītājs Alfons Lindens.
Ģenerālsekretārs A. J. Bērziņš un V. Kukainis sagatavojuši manu
skriptu. Spiestuve "Amber" paskaidrojusi, ka nevarot grāmatu
"Latviešu kaŗavīrs pēc Otrā pasaules kaŗa" iespiest. DV CV prezidijs
lūdz DV ģenerālsekretāru grāmatas iespiešanu izkārtot Vācijā.
"Baltic Peace and Freedom Cruise" pārstāvis M. Graudiņš
ierosina un lūdz DV CV izdot propagandas marku sakarā ar šo
pasākumu. DV priekšnieks sazinājies ar CV locekļiem un zemju
valdēm, kas visi šim ierosinājumam piekrituši un CV prezidijs
nolemj marku izdot. Izmaksa (iespiešana un zīmējums) - £936,05 3000 loksnītēm. 1000 loksnītes nodos rīkotājiem, bet 2000 izplatīs DV
zemēm: Anglijai - 500 loksnītes, ASV - 500, Kanadai - 400, Austrālijai
- 300, Zviedrijai - 100, Vācijai - 100 un pārējiem - 100.
Event. peļņu nodos kuģa brauciena rīcības komitejai.
CV prezidijs ierosina šīs propagandas markas piedāvāt arī
igauņu un lietuviešu organizācijām.
DV CV prezidija sēde notika 1985. g. 30. martā, Latviešu mājā,
Almelijā, Herefordas apgabalā, Anglijā.
Sēdē piedalījās: DV priekšnieks J. Frišvalds, DV CV prezidija
locekļi S. Lindiņš, vanadžu priekšniece A. Liepiņa, vanadžu goda
priekšniece M. Ķeņģe un viesi - PBLA valdes loceklis Aug. Abakuks
un LNPL vicepriekšsēdis N. Bisenieks.
DV priekšnieks apsveica vanadžu goda priekšnieci M. Ķeņģi
viņas 80 gadu dzimšanas dienā un N. Bisenieku ar 70 gadiem.
DV propagandas markas turpmāk pārzinās CV Ārējās infor
mācijas nozares vadītājs A. Lindens.
DV organizācija atbalsta materiāli un morāli "Brīvības un miera
kuģa" braucienu š.g. vasarā, Baltijas jūŗā, paskaidrojot, ka DV
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organizācija nav ne likumīgi, ne financiāli atbildīga par šo pasākumu
un ar to saistīto.
DV priekšnieks J. Frišvalds aicināts piedalīties braucienā kā
goda viesis.
DV organizācijas Vanadžu goda priekšnieces Marijas Ķeņģes 80
mūža gadu atzīmēšana notika sestdien 30. martā, Latviešu mājā
Almēlijā, Anglijā, klātesot dzīves biedram LKOK V. Ķeņģim un
citiem tuviniekiem.
Svinības organizēja DVF vanadžu daļas vadītāja E. Sarkanbārde
ar DVF nodaļu vanadžu palīdzību. Bija pulcējušies ap 60 suminātāju,
to vidū DV priekšnieks J. Frišvalds, vanadžu priekš-niece A. Liepiņa,
CV prezidija locekļi S. Lindens, PBLA valdes loceklis Aug. Abakuks,
LNPL priekšsēža vietnieks N. Bisenieks, DVF valdes priekšsēdis L.
Rumba un citi. Svinības ievadīja prāvesta R. Mužika vadīts svētbrīdis.
Iespiestas "Brīvības un miera kuģa" propagandas markas, tās
pašreiz tiek izsūtītas zemēm.
Š. g. 15. aprīlī, DV CV apgāda vadītājs A. J. Bērziņš nodevis
iespiešanai H. Sönksen spiestuvei, Plönā, V. Kukaiņa un A. J. Bērziņa
manuskriptu grāmatai "Latviešu kaŗavīrs pēc Otrā pasaules kaŗa",
devītai sērijā par latviešu kaŗavīriem.
Saturā: vēl nepublicēti apraksti par latviešu kaŗavīru gūstu
dažādās zemēs, nacionāliem partizāņiem, latv. sardžu un darba
vienībām, latviešu kaŗavīriem brīvās pasaules valstu militārā dienestā
un dažādi papildinājumi, labojumi, recenzijas par agrāk iznākušām
sērijas grāmatām.
Notikušajās nodaļu/ apvienību delegātu sapulcēs par DV CV
locekļiem ievēlēti:
ASV - Andrējs Spārniņš un Alfrēds Puķīte,
Vācijā - Jēkabs Leitītis;
Kanadā - Arvīds Kalupnieks;
Zviedrijā - Mārtiņš Kadiķis.
DV CV kārtējā sēde notika š.g. 2./3. maijā, Toronto, Kanadā,
DV Toronto nodaļas namā.
Sēdē piedalījās: DV priekšnieks J. Frišvalds, vanadžu priekš
niece A. Liepiņa, DV CV prezidija locekļi S. Lindiņš un A. Lindens
(Anglija), A. Spārniņš un A. Puķīte (ASV), A. Kalupnieks (Kanada),
A. Baltiņš (Austrālija). Iztrūka: J. Leitītis (Vācija), M.Kadiķis (Zvied75

rija) un DV ģenerālsekretārs A. J. Bērziņš. J. Leitītis bija pilnvarojis
G. Brikmani un M.Kadiķis - J.Treiju.
CV sēdē pieņēma DV vēstījumu:
"8. maijā paiet 40 gadu kopš Otrā pasaules kaŗa beigām Eiropā,
un kopš Latvija ir varmācīgi iekļauta padomju impērijā. Latvija ir
okupēta zeme. Okupanti mērķtiecīgi iznīcina latviešu tautu kā fizisku
un etnisku kopību. Aizvien lielākā skaitā Latvijā ieplūdina
sveštautiešus. Padomju vara apzināti veicina pārkrievošanu. Latviešu
jaunatnes apziņā ieaudzina marksistiskās dogmas un pret brīvo
pasauli vērstu militārismu. Latvijā nepastāv nedz vārda, nedz ticības
brīvība. Helsinku nolīgumus un solījumus Padomju Savienība
neievēro.
Savu tēvu zemi cauri gadu simtiem latvieši mīl par visu vairāk.
Par to runā 2.000.000 tautas dainu. Par to savas dzīvības ir atdevuši
Latvijas atbrīvošanas kaŗa cīnītāji un latviešu leģionāri pēdējā kaŗā.
Par to liecina tautas un polītiskās trimdas pretestība okupantiem.
Daugavas Vanagu organizācija piemin un godina visus brīvības
cīnītājus.
Daugavas Vanagu organizācijas darbība vērsta nākotnē, smeļot
spēku patriotismā. Tā dziļi izjūt tēvu zemes mīlestību un pienākuma
apziņu pret savu tautu.
Latvieši brīvajā pasaulē! Jūs esat nozīmīga mūsu tautas daļa.
Apzinieties: kamēr pastāvēs padomju vara, mūsu tauta būs vergu
važās. Mūsu katra pienākums ir palīdzēt šīs važas saraut. Tas var
prasīt daudz laika un pacietības. Tomēr, kā vējš un ūdens saplēš
klintis, tā neatlaidīga darbība pret tautas okupantiem saraus vergu
važas. Daugavas Vanagu organizācija aicina visas paaudzes
iesaistīties šajā darbā brīvās Latvijas labā."
Brīvības kuģa braucienā oficiālā DV CV pārstāve būs Elma
Miniate, nākotnes darbības plānošanas vadītāja Kanadā.
DV CV aicina DV vienības pie saviem namiem un mītnēm, nacionāli
nozīmīgos gadījumos izlikt Latvijas karogu.
DV CV aicina latviešu organizācijas atturēties no iesniegumu
rakstīšanas savām un citu kontinentu valdībām, iepriekš nesazinoties
ar savu zemju centrālām latviešu pārstāvniecībām.
Atceroties Kurzemes cietokšņa 40 gadus, DV CV ziedo invalīdu
atpūtas namam Bērzainē DM 3.000,-.
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DV CV Ārējās informācijas nozarei uzdod sagatavot izdevumu
par Latviju angļu valodā.
DV CV Jaunatnes nozares vadītājs ierosināja vēstuļu akcijas
iedzīvināšanu attiecībā uz Padomju savienībā izsūtītiem un ieslo
dzītiem tautiešiem.
Jaunatnes piesaistīšanai DV organizācijai nolēma iespiest
5.000 eks. skrejlapu par DV (kas ir DV organizācija?). Nolēma
palielināt uz $4.000, - "Krusttēvu" programmas atbalstu Latviešu
ģimnāzijas Minsterē 4 audzēkņiem.
"Plkv. V. Januma fonda" balvu piešķīra:
- Eiropas latviešu vasaras skolai
- $500
- Toronto latvisko zinātņu semināram - $300
- Latviešu skolai Montreālā
- $200
PBLA projektam, sabiedrisko zinātņu institūta jautājumā, DV
CV aicina zemju valdes izraudzīt kandidātus, tos finansējot savu
iespēju robežās.
DV CV nolemj aktivizēt sporta nodarbības, aicinot atbalstīt
sporta sarīkojumus.
DV CV izteic vēlēšanos, lai DV Mēnešraksts vairāk izceļ
jaunatnes sasniegumus un aktivitātes, tā padarot to interesantāku
jaunatnei.
DV CV uzskata, ka DV organizācijas vēsturiskam apcerējumam
"Laiks, Telpa, Ļaudis" jābūt katras nodaļas/apvienības/kopas īpa
šumā.
Vplkv. A. Silgailis lūdz $20.000, - aizdevumu viņa grāmatas par
Latviešu leģionu izdošanai angļu valodā. DV CV uzskata par vēlamu
šo grāmatu izdot un lūdz DV zemju atbalstu grāmatas izdošanai.
Radīs fondu Viļa Plūdoņa dzeju izlases izdošanai.
Zemju iekšējās informācijas daļu/nozaru vadītājiem ir jārū
pējas, lai zemes latviešu laikrakstā būtu attiecīgi raksti noteiktajām
piemiņas dienām.
5. DV Globālās dienas notiks 1986. gadā no 17.-23. jūnijam
Freiburgā, Vācijā.
Rīcības komiteja ierosinājusi rīkot demonstrācijas pie Eiropas
parlamenta, ja tas tai laikā darbotos.
Nākošā DV CV sēde -1986. gadā 20./21. jūnijā, Freiburgā.
"Baltiešu brīvības un miera brauciena" no š.g. 25. līdz 31.
jūlijam atbalstam DV organizācija ir izdevusi propagandas marku ar
mākslinieka V. Sarkana daudzkrāsainu zīmejumu, kas rāda kuģi ar
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Baltijas valstu karogiem. No kuģa atskan sauciens "Brīvību Baltijas
valstīm!"
DV CV aicina atbalstīt gan piedalīties braucienā, gan ziedojot
un markas iegādājoties šo mūsu prasību pēc brīvības!
DV CV prezidija sēde notika 1985. g. 29. jūnijā, DVF īpašumā
"Straumēni".
Sēdē piedalījās: DV priekšnieks J. Frišvalds, CV prezidija
locekļi - S. Lindiņš un A. Lindens un Vanadžu priekšniece A. Liepi
ņa. Daļēji arī N. Bisenieks, LNPL vicepriekšsēdis.
Ar klusuma brīdi pieminēja 16. maijā Zviedrijā mirušo bij. CV
locekli Robertu Šmitmani.
Vanadžu priekšniece A. Liepiņa piedalīsies Baltiešu tribunālā
Kopenhāgenā, A. Lindens kārto brošūras "Kas ir DV" angļu valodā
jautājumus.
DV CV mudinājusi DV lielākās zemes sūtīt studentus uz
Sabiedrisko zinātņu institūtu, kas š.g. oktobrī sāks darboties
Minsterē.
DV organizācija atbalstīs ar materiāliem A. Zaļinska iecerētās
grāmatas "Neuzvarētais leģions" izdošanu.
ASV armijas rez. plkv. V. Kukainis aicina apzināt latviešu
kaŗavīrus, kas sastāv rietumu zemju bruņotos spēkos. Prezidijs
ierosinājumu pieņem.
DV CV Sporta nozares vadītājs M. Kadiķis proponējis J. Treiju
(no Kanadas) apstiprināt par nozares referentu.
CV uzdevumā CV loceklis J. Leitītis Latviešu ģimnāzijas Minsterē š.
g. izlaidumā DV biedriem-abiturientiem: Ievai Cellei (ASV), Dainim
Mjartānam (Vācija) un Anitai Zaķei (Anglija) pasniedzis "Laiks,
Telpa, Ļaudis" IV grāmatu.
A. Liepiņa informēja prezidiju par demonstrācijām Otavā 8.
maijā, bet A. Lindens par Lommeles kapu apmeklējumu.
DV CV Saimnieciskās nozares vadītāja A. Baltiņa ziņojumus:
DV Organizācijas sekmīgai darbībai ir nepieciešama zināma
materiāla bāze. 40 gadu laikā DV ir iegādājušies un arī mantojuši
daudzus īpašumus un varējuši uzkrāt naudas līdzekļus, ko vajadzības
gadījumos, mēs varēsim izlietot latviešu tautas labā.
Lai apzinātu DV organizācijas īpašumu un kapitāla kopvērtību,
lūdz visas DV zemju valdes sakopot ziņas par savas zemes

78

īpašumiem, atbildot uz zemāk minētiem jautājumiem, tos piesūtot
līdz š.g. 1. novembrim.
DV CV prezidija sēde 1985. g. 24. augustā DVF Koventrijas
nodaļas īpašumā "Mūsmājas".
Sēdi vadīja DV priekšnieks J. Frišvalds, protokolēja DV
sekretārs S. Lindiņš, piedalījās: DV CV kasieris A. Lindens, DV CV
loceklis Kanadā A. Kalupnieks, DV R. Vācijā valdes loceklis un 5. DV
globālo dienu rīcības komitejas priekšsēdis O. Baltputnis, vanadžu
goda priekšniece M. Ķeņģe, vanadžu priekšniece A. Liepiņa, DVF
Koventrijas nodaļas valdes priekšsēdis D. Krūmiņš un vanadžu
vadītāja B. Krūmiņa.
Ar klusuma brīdi pieminēja š.g. 9. jūlijā Zviedrijā mirušo plkv.
K. Lobi, Almu Vasariņu (mirusi 27. jūlijā, Kanadā) un nelaiķa
Latvijas sūtņa Kārļa Zariņa dzīves biedri Henrieti Zariņu (mirusi 23.
jūlijā, Anglijā).
A. Liepiņa ziņoja par Baltiešu Tribunālu Kopenhāgenā un
"Brīvības kuģa" braucienu. Par to ziņoja rakstiski arī DV pārstāve
abos pasākumos E. Miniate.
DV CV prezidijs ļoti atzinīgi vērtē baltiešu, sevišķi latviešu
trimdas un jaunatnes polītiskās akcijas š.g. jūlijā un izsaka pateicību
DV zemju valdēm, nodaļām, apvienībām, kopām un biedriem par
materiālo atbalstu un dalību ieceres īstenošanā."
5. DV Globālo dienu rīcības komitejas priekšsēdis O.
Baltputnis ziņoja, ka ir paredzēta plaša programma, lai rastu
līdzekļus, rīcības komiteja rīko loteriju. Izplatītas 9.000 lozes.
CV prezidijs lūdz DV zemju valdes jau sākt organizēt kopēju
braucienu uz 5. DV. Globālām dienām.
CV padomnieks I. Kažociņš ir sagatavojis manuskriptu par
latviešu kaŗavīriem PBLA vajadzībām.
Prezidijs pieņēma tekstu jaunatnes informācijas lapai, ko
iespiedīs 5.000 - 6.000 eks.
Uzņemti sakari ar "Latviešu institūtu" sakarā ar dialektu ieska
ņošanu. Ieskaņotās lentas nodos "LI" izvērtēšanai. PBLA atbalsta šo
projektu ar $3.000,-. Ir apzināti 20 valodnieki.
DV organizācijas goda priekšnieks Vilis Hāzners piesūtījis
sirsnīgu pateicību visai DV organizācijai - apsveikumiem un
bagātīgajām veltēm viņa 80 gadu jubilejā.
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1985. g. 28. decembrī paies 40 gadi kopš rietumos nokļuvušie
bijušie latviešu kaŗavīri gūstekņu nometnē - Cēdelgēmā, Beļģijā,
nodibināja Daugavas Vanagu organizāciju. DV CV prezidijs aicina:
"Domāsim laikus par mūsu organizācijas piemērotu jubilejas
atzīmēšanu visās zemēs un vietās, kur darbojas Daugavas Vanagi, kas
laika tecējumā kļuvusi par lielāko, visus latviešu trimdiniekus aptve
rošu organizāciju".
DV CV apgādā iznākusi grāmata "Latviešu kaŗavīrs pēc Otrā
pasaules kaŗa" un uzsākta tās izsūtīšana.
Grāmata aptveŗ 511 lpp. ar 199 foto uzņēmumiem.
CV ir ienākuši ierosinājumi izdot grāmatu par 2. pasaules kaŗā
kritušiem latviešu kaŗavīriem.
DV rīcībā Vācijā ir nepilnīga kartotēka par apmēram 35.000
kritušiem un bez vēsts pazudušiem.
Lai ķertos pie šāda kapitāldarba izdošanas ir nepieciešama
sekojoša informācija:
1) Cik lasītāju būtu ieinteresēti šādu grāmatu iegādāties?
2) Cik lasītājiem būtu ziņas un informācija par kādu kritušo?
Atbildes nosūtīt DV CV Ideoloģiskās nozares vadītājam A.
Puķītem.
1986. g. ar saukli "Kaut izkaisīti pasaules tālēs, Daugavas
Vanagi ir vienota saime" DV saime Rietumvācijā aicina visus uz 5.
DV Globālām dienām.
Pēc Globālām dienām iecerētas "latviešu dienas Romā", sakarā
ar 800 gadu kristietības ievešanu Latvijā.
Vērojot Globālo dienu rīcības komitejas priekšsēža O.
Baltputna un viņa tuvāko palīgu enerģisko rīcību, nav šaubu, ka viss
iecerētais arī izdosies.
Noslēgušās Kr. Barona 150 gadu atceres sacensības, par ko
vanadžu priekšniece A. Liepiņa informē:
"Ar gandarījumu varu ziņot, ka Kr. Barona 150 gadu atceres
zīmē izsludinātajā bērnu un jauniešu rakstu darbu sacensībā
piedalījušies, pēc man piesūtītās informācijas, pavisam 176
dalībnieki: Austrālijā: 94, ASV - 52, Kanadā - 16, Anglijā - 12, Vācijā 2. Par pārējām zemes trūkst ziņu. Cik man bija iespējams iepazīties
ar sacensību darbiem, tie izpildīti apzinīgi, ar labu izdomu un
izpratni. Kāds mazs sacensību dalībnieks raksta "Cik labi, ka dzīvoja
Krišjānis Barons; citādi mums nebūtu dziesmu, ko dziedāt!" Ja arī
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tikai šī atziņa paliek bērnu un jauniešu prātā, tad sacensībām veltītās
pūles ir attaisnotas.
Paldies visiem sacensību dalībniekiem, vecākiem, audzinātā
jiem, ikvienai vanadzei, kas nāca talkā šo lielo darbu izkārtot, un jo
sevišķi tām, kas uzņēmās darbu izvērtēšanas pienākumus.
Būtu jauki, ja varētu sacensību darbus parādīt arī citu zemju
DV saimēm kā uzmudinājumu turpmākam darbam To varētu
panākt, ja sacensību darbus izliktu apskatei 5. DV globālajās dienās
Freiburgā. Lūdzu vanadžu vadītājas par to parūpēties. Paldies arī
visiem, kas ziedoja grāmatas un naudu dalībnieku apbalvošanai."
Radusies iespēja nosūtīt medikamentus tautiešiem dzimtenē.
Iesniegumi adresējami DV ģenerālsekretāram Minsterē, pievienojot
saņēmēja vārdu, uzvārdu, adresi un recepti no Latvijas.
Iznācis sienas kalendārs 1986. gadam.
DV organizācija materiāli un idejiski atbalstīja Latviešu centru
Minsterē, kam spāru svētki notiks š.g. 16. novembrī, apvienoti ar
Valsts svētku sarīkojumiem jaunceltnē un MLĢ telpās. Pieminot DV
organizācijas dibināšanu pirms 40 gadiem, DV CV prezidijs raksta:
1985. gada 28. decembrī mūsu pašu dibinātai un izveidotai
organizācijai - Daugavas Vanagiem piepildīsies 40 pastāvēšanas gadi.
Tas ir ilgs laiks, kuŗā nākušas klāt jaunas paaudzes. Ir daudz strādāts
un paveikts.
No cīnītāju dibinātāju kodola, gadu gājumā izveidota visu to
latviešu kopība, kas par savu tēvu zemi uzskata brīvu Latviju un cīnās
par tās atbrīvošanu no okupantu varas.
Latviskās sabiedrības saglabāšana un jaunatnes piesaistīšana
nacionālai kopībai, saites ar dzimteni un palīdzības darbs ir
Daugavas Vanagu līdzekļi ticības Latvijai uzturēšanai svešumā.
DV CV prezidija pēdējā sēde 1985. gadā notika 26. oktobrī,
Līdsā, DVF Līdsas nodaļas namā.
Tajā piedalījās: DV priekšnieks J. Frišvalds, vanadžu
priekšniece A. Liepiņa, DV CV prezidija locekļi - S. Lindiņš un A.
Lindens un DVF Līdsas nodaļas valdes priekšsēdis J. Pētersons.
Prezidijs konstatēja, ka š.g. oktobrī iznākusi grāmata "Latviešu
kaŗavīrs pēc Otrā pasaules kaŗa". Tā guvusi lielu atsaucību lasītājos.
Prezidijs apstiprināja galīgā redakcijā jaunatnes informācijas
lapu, par kuŗas iespiešanu un izplatību rūpēsies DV CV jaunatnes
nozares vadītājs A. Kursietis.
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A. Kursietis Jaunatnes dziesmu svētkos Montreālā sveicinājis
no DV organizācijas.
Prezidijs pārrunāja DVM satura un ārējo ietērpu. Ar š.g. DVM
darbojas līdzi mākslinieks V. Sarkans.
I. Kažociņš sagatavojis manuskriptu "Tēvzemei un brīvībai" PBLA
vajadzībām.
Konstatēja, ka "Brīvības un miera kuģa" atbalstam izdotās DV
CV propagandas markas ienesušas DM 4.736,-, kas nosūtītas rīcības
komitejai. Bez tam CV 1.000 markas nodevusi rīcības komitejai.
CV prezidijs lūdz DV zemju valdes jautājumu par dialektu
ieskaņošanu lentās kārtot intensīvi, lai šo darbu paveiktu drīzā laikā.
Izdarītā aptauja rāda, ka ierosinātai grāmatai par kritušiem
latviešu kaŗavīriem ir ļoti maza interese. Jautājumu vēl pārrunās
nākošajā CV sēdē.
Prezidijs iepazinās ar 5. DV globālo dienu rīcības komitejas
informāciju un atzina to par labu.
Ir iecerēts, pēc Globālām dienām, kopējs brauciens uz Romu,
kur notiks 800 gadu kristietības ievešanas Latvijā atzīmēšanas,
svinības. DV priekšnieks J. Frišvalds aicināts svinību goda prezidijā.
CV prezidijs lūdz DV zemju valdes rūpēties, lai Globālās dienās
piedalītos no katras zemes kāds DV jaunietis, sedzot, ja nepieciešams
arī viņa ceļa un uzturēšanās izdevumus.
Plkv. Lobes dažādie atstātie materiāli Zviedrijā (militāras
grāmatas, ordeņi un c.) nodoti Latviešu leģiona archīvam Minsterē.
DV centrālās valdes sēde paredzēta 1986. g. 16./17. jūnijā,
Freiburgā, DV mītnē Bērzainē.
PBLA informācijas birojs informē, DV CV prezidiju, ka 1986. g.
15. aprīlī, Šveicē, Bernē sāksies Helsinku konference turpinājuma
sanāksme par cilvēku, institūciju un organizāciju kontaktu attīstību
starp valstīm, kuŗas parakstījušas Nobeiguma aktu.
Paredzams, ka sevišķi vērību pievērsīs jautājumam par cilvēku
kontaktiem un kārtējām satikšanās iespējām radu starpā, par šķirtu
ģimeņu apvienošanu, laulību atvieglojumiem dažādu zemju pilsoņu
starpā, ceļošanu, jauniešu satikšanās iespējām, sportistu izmaiņu un
vispārēju kontaktu uzlabošanu.
Tamdēļ PBLA aicina visus latviešus, kuŗi vēlas izmantot iespēju
Bernes ekspertu sanāksmē meklēt iespējas minēto problēmu atri
sinājumam, ziņot par to PBLA.
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Ģimeņu apvienošanās lietās nepieciešami sekojoši dati:
1) Izceļošanu pieprasītājas personas vārds, uzvārds un nodarbošanās,
tas pats par visiem ģimenes locekļiem un adrese.
2) Kopš kura laika iesniegti pieprasījumi izceļošanai, vai tamdēļ
radušās kādas nelabvēlīgas sekas utt.
3) Ja iespējams fotogrāfijas.
4) Ziņotāja vārds, uzvārds, adrese un radniecības pakāpe ar personu,
kas vēlas izceļot.
Citos jautājumos, kā piemēram par ceļošanas ierobežojumiem,
vīzas noraidīšanu, grūtībām laulību izkārtošanā un citos gadījumos
ar konkrētiem datiem.
Raksti iesniedzami vēlākais līdz 1986. g. 1. februārim.
DV CV sporta nozares vadītājs M. Kadiķis, saziņā ar Globālo
dienu rīcības komiteju, lūdz DV zemju sporta nozaru vadītājus jau
savlaicīgi pieteikt sportistus Rīcības komitejai un kādos sporta veidos
katrs piedalīsies.
1986. gada darbība
Ievadot jauno 1986. darba gadu, ģenerālsekretārs A.J. Bērziņš
pirmajā Apkārtrakstā raksta:
"1985. gads aizgājis, kā daudzi citi svešuma gadi. Pavirši skato
ties, liekas, ka tie būtu itkā lieki dzīvoti gadi. Esam gan daudz strādā
juši, bet tie itkā būtu veltīti svešu zemju labklājībai."
Ir tiesa, ka dienišķo maizi esam pelnījuši dažādu zemju admi
nistrācijās un uzņēmumos, bet tai pat laikā esam neatlaidīgi veidojuši
un uzturējuši savu latvisko identitāti, daudz pūļu veltīdami savas
tautas pastāvēšanai un tās brīvības centienu veicināšanai.
1985. gads, kā visa latviešu sabiedrība atzīst, ir bijis ražīgs
latvisko aktivitāšu gads.
Esam skandējuši tautas dziesmas, kā vēl nekad, pieminēdami
diženo vācēju Krišjāni Baronu, ir starptautiski apsūdzēta Padomju
Savienība kā mūsu tēvu zemes okupētāja un latviešu tautas
iznīcinātāja, Brīvības kuģis peldējis Baltijas jūŗā, atgādinādams
Baltijas tautu verdzināšanu svešā jūgā; visās iespējamās vietās
atgādinātas latviešu tautas tiesības uz brīvību; jaunatne pulcējusies
savos dziesmu svētkos, DV savās gadu atceres dienās un daudzajos
sīkākajos sarīkojumos u n darbības izpausmes veidos, visur
apliecinādami savu latvisko dzīves ziņu un noteikto prasību pēc
latviešu tautas brīvības.
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Visur ir bijis jūtams Daugavas Vanagu atbalsts un darbs.
Mēs zinām, ka Daugavas Vanagu saime ir stipra un vienota ne
tikai savā organizācijā, bet arī kopējā apziņā, ka tikai ar visiem
tautiešiem kā svešumā, tā dzimtenē varam cerēt uz pastāvēšanu
nākotnē.".
Baltiešu leģionāru izdošanas 40 gadu atcere notiks 1986. g. 25.
janvārī, Treleborgā, Zviedrijā ar dievkalpojumu un sekojošo lāpu
gājienu uz Treleborgas ostu, kur notiks piemiņas akts ar ziedu
kaisīšanu ostā, vietā, no kuŗas "Beleostrov" aizveda mūsu leģionārus
verdzībā.
DV vēsturiskās apceres "Laiks, Telpa, Ļaudis" IV daļa izplatīta
pa zemēm: ASV - 220, Kanadā - 140, Vācijā - 75, Anglijā - 63, Austrā
lijā - 54, Zviedrijā - 28, Beļģijā - 5, kopā 585 eks., no tiem samaksāti
458 eks., sedzot apmēram pusi no visiem grāmatas līdzšinējiem
izdevumiem.
DV CV prezidija pirmā 1986. g. sēde notika 19. janvārī, DVF
īpašumā "Straumēnos".
Sēdē piedalījās DV CV prezidijs, vanadžu priekšniece A.
Liepiņa, CV padomnieks I. Kažociņš un daļēji DVF priekšsēdis L.
Rumba.
Sēdes ievadā ar klusuma brīdi pieminēja mūžībā aizgājušos
DVF biedrus: Voldemāru Cukuru (pirmās Anglijā dibinātās DVF
Česterfīldas nodaļas priekšsēdi) un Voldemāru Tomsonu.
Prezidijs izsludina DV CV sēdi 1986. g. 16./17. jūnijā, DV
īpašumā "Bērzainē", Freiburgā, Vācijā.
Romā polītisko un diplomātisko aktivitāti kārtos PBLA infor
mācijas birojs. Eventuāli sarīkojumu Romā un ceļojumu uz Romu
kārtos Globālo dienu rīcības komiteja.
Latviešu delegāciju Romā vadīs archibīskaps A. Lūsis.
DV CV no saviem līdzekļiem koncertu izdevumu segšanai
atvēlēja DM 1.000,-.
Latviešu memorandu pāvestam un presei iesniegs PBLA.
Prezidijs apstiprina 1987. gada budžeta projektu.
CV ārējās informācijas nozares referenta P. Vasariņa atsūtīto
tekstu brošūrai "Daugavas Vanagi", kas angļu valodā paredzēta
sveštautiešu informēšanai, prezidijs lūdz I. Kažociņu pārstrādāt līdz
nākošajai CV sēdei.
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Konstatēja, ka grāmatas "Latviešu kaŗavīrs pēc Otrā pasaules
kaŗa" izplatība veicās labi, kamēr "Laiks, Telpa, Ļaudis" IV daļas
pārdošana neapmierina.
Kavējas CV jaunatnes nozares iecerētās "jaunatnes lapas"
iespiešana.
Iekšējās informācijas nozares vadītājs S. Lindiņš lūdzis DVM
apgāda vadītāju A. Ancānu sazināties ar mākslinieku E. Dzeni,
Kanadā, par DVM vāka jaunu metu.
DV priekšnieks J.Frišvalds informēja par OSI prasību ieskatīties
Huvera institūtam nodotajos DV materiālos. Saziņā ar advokātu I.
Bērziņu, ASV, atļauja nav dota.
DV Zviedrijā valdes priekšsēdis Z. Dzelme ir piesūtījis CV
prezidijam video lentas par plkv. Lobes 90 gadu jubileju un arī par
viņa bērēm.
DV CV prezidijs ir vīlies Barry Callaghan'a rakstā par "Brīvības
kuģa" braucienu žurnālā "Canadian Life". Minētais žurnālists brauca
līdzi kā novērotājs un preses korespondents.
Visas DV vienības lūgtas piesūtīt savus biļetēnus un
apkārtrakstus Latviešu bibliotēkai Austrālijā, 3 Dickens Street,
Elwood, Vic.
1986. gadā paiet 45 gadi kopš 14. jūnija aizvešanām. Viens no
mūsu svarīgākiem uzdevumiem trimdā ir pastāvīgi atgādināt brīvajai
pasaulei mūsu tautas likteni, uzsvaru liekot ne tikai uz notikumiem
pirms 45 gadiem, bet uz faktu, ka tas bija sākums centieniem
iznīcināt latviešu un pārējās baltiešu tautas, kas turpinās vēl šodien.
DV Kanadā valdes ārējās informācijas nozares vadītājs P.
Vasariņš ierosina iespēju robežās:
a) Stāties sakaros ar vietējām igauņu un lietuviešu organizācijām un
nodibināt kopēju Baltiešu 14. jūnija rīcības komiteju.
b) Kopēju baltiešu vai atsevišķu dievkalpojumu 13. jūnijā.
c) Kopēju gājienu uz baznīcu, vai kādu nozīmīgu vietu pilsētā ar
aizdedzinātām svecītēm rokās.
d) Nakts sardzi ar svecītēm baznīcās vai arī kādā nozīmīgā vietā pil
sētā. Sardzes laikā varētu lasīt aizvesto un apcietināto vārdus vai arī
tos parādīt plakātos. Sardzi var izvest pastāvīgā gājiena veidā baz
nīcas priekšā, lai to parādītu presei.
e) Bada streiku uz 24 stundām: no 13. jūnija saulrieta līdz 14. jūnija
saulrietam. Varētu savākt arī streikotāju parakstus, ko vēlāk iesniegtu
mūsu centrālām organizācijām.
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f) Par visiem pasākumiem iepriekš un atkārtoti jāinformē vietējā
prese, radio, televīzija.
g) Lasītāju vēstules laikrakstos 14. jūnijā.
Saprotams, ka visus augšminētos ieteikumus visās vietās nevarēs
realizēt, tāpēc ieteic rīkoties pēc vietējām iespējām.
DV Austrālijā Adelaides nodaļa meklē iztrūkstošās kaŗavīru krūšu
nozīmes mūzejam "Latviešu kaŗavīrs".
1986. g. 6. aprīlī, Notinghamā, notika DV CV prezidija sēde.
Sēdē piedalījās DV priekšnieks J. Frišvalds un abi CV prezidija
locekļi - S. Lindiņš un A. Lindens.
Ar klusuma brīdi pieminēja mūžībā aizgājušos: DVM atb.
redaktoru R. Čaku un PBLA informācijas vadītāju J. Kadeli.
Pieņēma DV CV 1986. gada sēdes darba kārtību.
Lūgs Pāvilu Brūveri izkārtot atreferējumu par 5. DV globālām
dienām un CV sēdi "Radio Liberty", kur viņš ir nodarbināts.
Uz svinībām Romā dosies DV priekšnieks J. Frišvalds un prezidija
loceklis A. Lindens.
Prezidijs lūdz DVM atbildīgā redaktora pagaidu amata
izpildītāju S. Ancāni, saziņā ar DV zemju valdēm, izraudzīt DVM
pārstāvjus.
Tā kā pašreizējais DVM apgāda vadītājs A. Ancāns atteicies,
viņa vietā aicināts Ēvalds Višķeris, kas stāsies amatā pēc 5. DV
globālajām dienām.
"Noteikumi DV darbībai" ir iespiesti 3.000 eks. un izmaksājuši
Ca $694,05.
Iespiesta arī "jaunatnes lapa" 5.000 eks., kas izmaksājusi
$293,19. Sadali pa zemēm kārtos CV jaunatnes nozares vadītājs A.
Kursietis.
Vanadžu priekšniece A. Liepiņa ziņo, ka 5. DV GD vanadžu
sanāksmē referēs Tonija Krūka par tēmatu "Latviešu sieviete svešā
zemē".
Par DV globālo dienu norisi runāja 1986. g. 19./20. aprīlī,
Bērzainē, DV Vācijā DV novadu un kopu delegātu gada sapulcē.
Rīcības komitejas priekšsēdis O. Baltputns sniedza pārskatu. Jau 15.
jūnijā Freiburgā ieradīsies pirmie viesi.
Pilsapulcē izvilka arī lielās loterijas lozes. Bija pārdotas pavi
sam 8.476 lozes.

86

Galveno laimestu: 2 personām lidojumu u n viesnīcu ar pilnu
pansiju 7 dienām Spānijā, Majorkā, laimēja vanadze Ārija Līvena no
Memingenas Vācijā.
Otru lielāko laimestu - 2 personām 7 dienas Bērzainē ar pilnu
pansiju u n dzelzceļa biļeti R. Vācijā ieguva DV Zviedrijas valdes
valdes priekšsēdis Zemvairis Dzelme.
Pārējo laimestu (gleznu, skaņu plašu un grāmatu) ložu numuri
publicēti presē.
Ar šīs loterijas ienākumiem financēs 5. DV GD. Globālo dienu
laikā notiks arī plašas sporta sacensības.
Grāmata "Latviešu kaŗavīrs pēc Otrā pasaules kaŗa" resp. sērijas
9. grāmata ir izpārdota.

Daugavas Vanagu Globālās šaušanas sporta 1985. gada rezultāti.
Sacensībās piedalījās: Austrālija, Anglija, ASV u n Kanāda.
Kopējais dalībnieku skaits 51.
Visi šaušanas sporta dalībnieki ir iedalīti klasēs, vadoties pēc
noteikumiem u n izteiktiem vēlējumiem.

A. Meistaru klase. Trīs šaušanas stāvokļi. Iespējami 600 punkti

1. Pēteris Grauds, Toronto, Kanada

Guļus
196

No celi
186

Stāvus
175

Kopā
557

2. Mārtiņš Kalniņš, Milvoki, ASV

196

186

163

545

3. Andrejs Eglīte, Linkolna, ASV

178

174

156

508

B. ekspertu klase. Iespējami 600 punkti.
1. Kalvis Jaunalksnis, Sidneja, Austr.

182

167

150

2. Ivars Švānfelds, Čikāga, ASV

186

159

149

499
494

3. Raimonds Kalns, Sidneja, Austr.
4. Kārlis Jansons, Sadberija, Kanada

183
182

148
157

149
138

480
477

5. Arnolds Krauklis, Milvoki, ASV

172

168

134

474

6. Viktors Zālītis, Milvoki, ASV

183

151

138

472
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C. Snaiperu klase. Iespējami 600 punkti.
Guļus

No celi

Stāvus

Kopā

1. Ivars Kalns, Sidneja, Austr.

186

170

143

499

2. Guntis Loja, Toronto, Kanada

186

154

152

492

3. Georgs Malčānovs, Sidneja, Austr.

179

165

136

480

4. Arnis Kalmanis, Kalamazū, ASV

182

158

136

476

5. Ivars Dambenieks, Londona, Kanada

173

144

147

464

6. Arvīds Kalns, Sidneja Austr.

179

159

125

463

7. Arvids Bebris, Sidneja, Austr.

183

153

122

458

8. Ints Mucenieks, Linkolna, ASV

170

147

129

446

9. Vold. Miķelsons, Londona,Kanada

169

117

101

387

D. Strēlnieku klase. Iespējami 600 punkti
1. Evalds Viškers, Toronto, Kanada

173

145

148

466

2. Laimons Ozols, Toronto, Kanada

173

145

141

459

3. O.Lepše, Toronto, Kanada

172

152

122

446

4. Alfrēds Grava, Milvoki, ASV

171

157

115

443

5. Alberts Apaļais, Sidneja, Austr.

178

127

103

408

6. Eriks Vītiņš, Česterfīlda, Anglija

169

117

94

380

7. Alfreds Minka, Kalamazū, ASV

177

131

65

373

8 Arvids Beitāns,Londona,Kanada

157

125

86

368

9. OjārsZers, Londona, Kanada

147

119

85

351

10. Mārtiņš Dišlers, Čikāga, ASV

147

112

73

331

11. Bruno Boriss, Čikaga, ASV

137

70

39

246

88

E. Veterānu klase. Iespējami 600 punkti

1. O. Zvirgzdgrauds, Toronto, Kanada

Guļus
193

No celi
165

Stāvus
165

Kopā
523

2. Aleks. Kalniņš, Druva, Kanada
3. Kārlis Jirgens, Sadberija, Kanada
4. Roberts Dumpis, Sadberija, Kanada

179
184
182

164
143
145

118
125
122

461
452
449

5. Žanis Neimanis, Sadberiija, Kanada
6. Alfons Freimanis, Donkastera, Angl.
7. Juris Puriņš, Sidneja, Austrālija

164
171
174

159
166
142

101
72
89

424
409
405

8. Arturs Paegle, Sidneja, Austrālija
9. Pēteris Vītiņš, Česterfīlda, Anglija

168
180

118
121

103
69

389
370

166
114

113
123

74
82

351
319

10. Verners Rinkuss, Kalamazū, ASV
11. Richards Rollis, Kalamazū, ASV

F. Jauniešu klase no 15 līdz 18 gadu vecumam. Iespējami 400 punkti.
1. Tādis Soplets, Toronto, Kanada
2. Jānis Serafimovs, Kalamazū, ASV
3. Valdis Kaugars, Kalamazū, ASV

147
143
127

69
67
39

216
210
166

G. Jauniešu klase, vecumā no 10 līdz 15 gadiem.
Šaušana guļus no atbalsta, iesp. 200 punkti.
1. Andris Galviņš, Sidneja, Austrālija
187
2. Žanis Soplets, Toronto, Kanada
171
3. Eriks Mellers, Toronto, Kanada
4. Eriks Šmidchens, Kalamazū, ASV

166
127

187
171
166
127

H. Dāmu klase. Šaušana guļus, iespējami 200 punkti.
1. Vija Nikolajs, Sidneja, Austr.
2. Patricia Russ, Česterfīlda, Anglija
3. Aina Janitēna, Sadberija, Kanada

189
185
171

189
185
171

4. Aija Grase, Sadberija, Kanada

136

136

89

Vieta
Pirmā
Otrā
Trešā

Komandu vietas:
Vienība
Toronto nodaļa Kanadā
Sidnejas nodaļa Austrālijā
Londonas nodaļa Kanadā

Punkti
2038
1958
1570

DV CV uz savu kārtējo sēdi sanāca 1986. gada 16. un 17. jūnijā,
DV īpašumā Bērzainē, Freiburgā, Vācijā.
Sēdē piedalījās: DV priekšnieks J. Frišvalds, vanadžu
priekšniece A. Liepiņa, DV CV prezidija locekļi S. Lindiņš un A.
Lindens, DV pr. 1. vietnieks un CV Statistiskās nozares vadītājs A.
Spārniņš (ASV), DV priekšnieka 2. vietnieks un CV Aprūpes nozares
vadītājs J. Leitītis (Vācija), CV Ideoloģiskās nozares vadītājs A. Puķīte
(ASV), CV Kultūras nozares vadītājs A. Kalupnieks (Kanada), Fr. Sala
(Austrālija) ar A. Baltiņa pilnvaru, Z. Dzelme (Zviedrija) mirušā CV
locekļa M. Kadiķa vietā, DV ģenerālsekretārs A. J. Bērziņš un preses
pārstāvis, DV R. Vācijā valdes sekretārs O. Mazarkevics, virsplkv. A.
Silgailis.
Ar pārtraukumiem piedalījās: DV R. Vācijā valdes locekļi S.
Spurdziņš un O. Baltputnis, DV Stokholmas nodaļas valdes priekš
sēdis E. Ragovskis u.c.
DV priekšnieks J. Frišvalds, atklājot sēdi, norāda, ka sēde
notiek latviešu tautas liktenīgo dienu atcerē un 5. DV Globālo dienu
zīmē un piemin visus pagājušā gadā mirušos DV biedrus un
darbiniekus.
Uzrunu noslēdz ar "Dievs, svētī Latviju".
Mutiski CV sveica: klātesošie DV Kanādā, Zviedrijā, Austrālijā
un ASV zemju valžu priekšsēži un pārstāvji.
Rakstiski sveic DV goda priekšnieks V. Hāzners, vanadžu goda
priekšniece M. Ķenģe, Latvijas sūtniecības vadītājs P. Reinhards, lat
viešu pareizticīgo baznīcas pārstāvis A. Černijs u.c.
Sēdi vadīja DV priekšnieks J. Frišvalds, protokolēja DV ģene
rālsekretārs A. J. Bērziņš.
Redakcijas komisijā ievēlēja: A. Puķīti, S. Lindiņu un A.
Liepiņu, "Plkv. V. Januma fonda" komisijā: A. Kalupnieku, A. Spārniņu, F. Salu.
Visus pārskatus, ziņojumus, ierosinājumus DV ģenerālsek
retārs bija piesūtījis jau savlaicīgi visiem CV sēdes dalībniekiem.
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Pārskati liecināja, ka darbs DV organizācijā arī 1985. gadā
risinājies ar sekmēm. Biedru kopskaits gan samazinājies par 51, kaut
vanadžu skaits pieaudzis par 47.
Arī 1985. gadā organizācijā darbojušies: 22 koŗi, 14 teātŗa
kopas, 48 bibliotēkas ar 43.000 grāmatām, 55 sporta kopas, 12 tautas
deju kopas un 37 dažādas sekcijas.
Notikuši: 237 akti, 105 priekšlasījumi, 78 koncerti, 20 teātra
izrādes, 785 dažādi sarīkojumi.
Izdoti: 37 zemju valžu apkārtraksti apmēram 6.000 eks.,
nodaļu/apvienību 260 apkārtraksti - 61.560 eks.
Īpašumu skaits palicis iepriekšējais - 21. Līdzekļi pieauguši.
Latvijas Brīvības fondā iemaksāts DM15.000,-; LNF - DM15.550,-;
Patiesības fondam - DM36.400,-; informācijas darbam - DM76.290,-.
Aprūpes darbam izdots - DM63.530,-; Latviešu centram
Minsterē - DM30.730,-; Bērzainei - DM48.980,-.
Izglītībai un jaunatnei - DM162.280,-; sportam - DM18.920,-.
Kulturāli-sabiedriskam darbam un dažādi - DM40.510,-.
"Plkv. V. Januma fonda" 1985. gada balva $1.000, - piešķirta un
izmaksāta Beverīnas Vasaras vidusskolai ASV.
Ar ievērojamiem līdzekļiem atbalstīts "Brīvības kuģa" brau
ciens, izdodot tā financēšanai arī speciālu propagandas marku.
Izdota 2. DV propagandas marka 4.000 loksnes. Izkārtota Kr.
Barona atceres gadā bērnu un jauniešu darbu sacensība visās zemes,
kuŗā sevišķu aktivitāti parādījušas vanadzes.
Ar $4.000, - atbalstīti 5 Minsteres Latviešu ģimnāzijas abitu
rienti izglītības papildināšanai ASV un Kanadā.
Iznākusi grāmata "Latviešu kaŗavīrs pēc Otrā pasaules kaŗa",
kas 6 mēnešu laikā pilnīgi izpārdota.
Sekmīgi turpināta skaņu lenšu ieskaņošana mūsu neredzīgiem.
Turpinājis iznākt laikraksts "Latvija Amerikā", DV Mēnešraksts, DV
sienas kalendārs.
Notikušas DV globālās šaušanas sacensības ar 51 dalībnieku.
DV Centrālās valdes sēdes svarīgākie lēmumi un atzinumi:
I Nacionāl-polītiskā laukā:
1.
Pieņēma CV ideoloģiskās nozares izstrādāto "DV Aicinājumu":
"Daugavas Vanagi, metot spārnus pāri kontinentiem, pulcē
jušies DV 5. globālajās dienās Freiburgā, aicina:
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1) Neaizmirst un pieminēt latviešu tautā cirstās brūces pirms
45 gadiem, kad padomju vara izveda pirmās masveida izsūtīšanas
okupētā Latvijā, aizvedot uz Sibiriju 15.250 pilsoņus, bērnus un
sievietes ieskaitot.
2) Vēstures priekšā atcerēties patiesību, ka šis izsūtīšanas un
citas necilvēcības radīja tautā neizdzēšamu naidu pret okupantiem
un deva leģionāriem izmisīgu cīņas sparu, aizstāvot savu zemi pret
otrreizēju pakļautību, līdz ar to dodot daļai tautas iespēju paglābties
svešumā.
3) Jaunās patriotiskās paaudzes, mēs jūs sveicam par jūsu
izdomu cīņas veidos. Mēs apbrīnojam jūsu drosmi, pretestības
plānus īstenojot, okupētā Latvijā un trimdā.
4) Mūsu tautas lielākā daļa atrodas okupētā Latvijā. Mēs
izjūtam jūsu pazemojuma sāpes, panesot okupāciju, bet no jūsu
garīgā pretošanās spēka stiprināsim ticību nākotnei.
5) Ir tikai viena latviešu tauta un, to saprotot, cīnīsimies ik
katrs savā vietā ar mums pieejamiem cīņas veidiem, lai īstenotu
mūsu visu ilgu piepildījumu - brīvu Latviju!
2.
DV Centrālā valde, sakarā ar masu deportācijām okupētā
Latvijā, lūdz PBLA apelēt pie internacionālām organizācijām un
patvēruma zemju valdībām, norādot, ka dabīgās un fiziskās normas
prasa:
nosodīt internacionālā forumā padomju okupācijas varu par
noziedzīgo un varmācīgo rīcību, iznīcinot un deportējot Latvijas
pilsoņus;
- pieprasīt polītisko un sirdsapziņas cietumnieku atbrīvošanu;
- pieprasīt pilnu kompensāciju atbrīvotiem vai viņu piederīgiem.
3.
DV Centrālā valde atzīst, ka okupētās Latvijas pārkrievināšana
un kolonizācija ir Maskavas izplānota polītika, lai apgrūtinātu
neatkarīgās Latvijas valsts atjaunošanu. DV organizācija uzskata, ka
šāda veida varmācība ir nosodāma mūsu apsūdzībās un iesniegumos
brīvās pasaules polītiķiem un valdību iestādēm.
4.
Ārējās informācijas laukā DV CV aicina DV saimi aktīvi
darboties nacionālpolītiskos pasākumos:
- PBLA izsludinātā Latvijas brīvības cīnītāju gada akcijā;
- miljonu parakstu vākšana peticijai Apvienotām Nācijām, prasot
novērotāja statusu Baltijas valstīm pie AN, un Baltijas jautājuma
pacelšanu šajā organizācijā;
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- melnās lentas akcijā 1986. g. 23. augustā sakarā ar Hitlera un
Staļina draudzības pakta parakstīšanas gada dienu;
- melno balonu palaišanā 1986. g. decembrī, ar latviešu ieslo
dzīto vārdiem, atzīmēja internacionālo cilvēku tiesību dienu;
- baltiešu interešu pārstāvēšanā Vīnē, 1986. g. no 4.-10. novem
brim, Helsinku pakta konferences ietvaros.
DV CV uzdod DV zemju valdēm raudzīties, lai nodaļās un
apvienībās tiktu izraudzīts ārējās informācijas nozares vadītājs, kas
pieaicinātu līdzstrādniekus. Vēlams, lai vadītājs nāktu no jaunākās
paaudzes un būtu nodaļas, apvienības valdes loceklis, kas tomēr
nebūtu uzskatāms par priekšnoteikumu.
DV CV uzdod un lūdz DV CV Ārējās informācijas nozares
referentu piesūtīt CV prezidijam visām zemēm pieņemamu
paskaidrojumu lapas tekstu angļu valodā, kas atspogļotu lielās DV
organizācijas vēsturisko un tagadējo nozīmību trimdā.
5.
Izdot disidentu propagandas markas brīvības cīnītāju gadā.
6.
Izdodama brošūra par Latviju angļu valodā, izmantojot jau ag
rāk izdoto, to labojot un papildinot.
7.
DV CV aicina DV turpināt atbalstīt Patiesības fondu un būt
nomodā savās patvēruma zemēs par Maskavas atbalstīto aktīvistu
mēģinājumiem apvainot par "kaŗa noziedzniekiem" baltiešu etniskās
grupas. DV CV no saviem līdzekļiem atvēlēja DM3.000, - Patiesības
fondam.
8.
DV Centrālā valde uzdod DV Ārējās informācijas nozares
vadītājam apzināt izcilākos "Lasītāju vēstuļu" iesūtītājus patvēruma
zemju presē un izteikt viņiem DV vārdā gandarījumu par viņu pūlēm
Latvijas vārda un likteņa daudzināšanā.
9.
DV CV atkārtoti norāda, ka tikai pie DV CV pastāv Ideoloģijas
nozare, kuŗa kārto organizācijas ideoloģiskos jautājumus, saziņā ar
DV CV prezidiju, DV CV un zemju valdēm.
10. DV CV apsveic Eiropas latviešu laikrakstu "Latvija" un
"Londonas Avīze" apvienošanos kopējā izdevumā."
II. Kultūras laukā:
1.
Kritušo kaŗavīru grāmatas jautājumā DV CV lūdz kartotēkas
pārzinātājus sakārtot kartotēku un nākt ar priekšlikumu, lai nākošajā
CV sēdē varētu izšķirt kādā techniskā apdarē to publicēt.
2.
DV CV no saviem līdzekļiem ar $2.000,- atbalstīs A. Silgaiļa
"Latviešu leģions" angļu valodā izdošanu.
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3.
DV CV ar atzinību vērtējot mirušā DV Mēnešraksta atbildīgā
redaktora R. Čaka sekmīgo darbību, aicina DV zemju valdes rūpēties
par DVM popularizēšanu un abonenetu skaita palielināšanu.
Par DVM atbildīgo redaktrisi apstiprina līdzšinējo redakcijas
kolēģijas locekli Silviju Ancāni.
Par DVM apgāda turpmāko vadītāju apstiprina E. Višķeri.
III. Jaunatne:
1.
Apstiprināt Māri Graudiņu (ASV), par DV CV Jaunatnes
nozares vadītāju.
Izteica pateicību Andrim Kursietim par darbu Jaunatnes nozares
vadībā.
2.
"Plkv. V. Januma" fonda balvu 1987. gadam piešķīra:
- prof. Dr. J. Priedkalnam, Austrālijā - $500,-;
- Dr. V. Muižniekam, ASV - $500,-.
3.
Piešķīra atbalstu DM500,- Eiropas latviešu padsmitnieku
apvienībai, kuras sanāksme notika 5. DV globālo dienu laikā, Freiburgā.
4.
Sazīmēja $5.000,- Minsteres Latviešu ģimnāzijas abiturientu
"krusttēvu" akcijai, izglītības papildināšanai ASV un Kanadā.
5.
Ieteica DV zemēm, rīkojot nodaļu/apvienību delegātu
sapulces, aicināt arī DV jauniešus uz savu darba sēdi, atbalstot viņus
arī materiāli.
6.
DV CV aicina DV zemju valdes atbalstīt jauniešu studijas PBLA
sabiedriskā institūtā Minsterē.
7.
Atzina, ka MLĢ materiālais un morāliskais atbalsts turpināms.
IV. Aprūpe:
1
DV īpašums "Bērzaine" ir dzīvs piemineklis latviešu cīnītājiem
un kā tāds tas ir uzturams, lai darbotos iecerētam mērķim.
DV organizācijai ir jārūpējas, lai ar piemaksām un bezpro
centu aizdevumiem īpašumu uzturētu, saziedojot regulāro materiālo
atbalstu.
2.
DV CV turpinot aprūpes darbu atgādina, ka Vācijā vēl aizvien
ir reģistrēti 1088 aprūpējamie.
V. Dažādi:
1.
DV CV vanadžu nozare ierosina atzīmēt izcilās rakstnieces
Annas Brigaderes 125. dzimšanas dienu, veltot viņas dzīvei un dar
biem attiecīgus sarīkojumus.
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2.
DV CV atgādina, ka Daugavas vanagiem jākārto savas
organizācijas lietas savā starpā, negriežoties pie personām vai
iestādēm ārpus DV organizācijas.
3.
Apstiprināja DV Austrālijā statūtus angļu valodā ar ieteikumu
turpmāk angļu tekstam pievienot tulkojumu latviešu valodā.
4.
DV CV lūdz visas DV zemju valdes piesūtīt savus apkārtrakstus
visiem CV locekļiem.
5.
Apstiprināja Z. Dzelmi Zviedrijā par CV sporta nozares
vadītāju un J. Treiju Kanadā par sporta nozares referentu un DV
globālo šaušanas sacensību vadītāju.
6.
5. DV globālo dienu rīcības komiteja bija izkārtojusi dažādas
sporta sacensības.
Šaušanas sacensību komandām, nupat mirušā CV sporta
nozares vadītāja M. Kadiķa piemiņai, CV bija dāvinājusi piemiņas
kausu vienreizējai izcīņai, un to izcīnīja DV Minsteres nodaļas
komanda.
7.
DV CV aicina Dv apvienības /nodaļas turēt DV izdevumus
rezervē un attiecīgos gadījumos tos izlietot kā dāvanas DV
organizācijas popularizēšanai. Sevišķi tas attiecināms uz "Laiks,
Telpa, Ļaudis".
8.
Pieņēma zināšanai, ka izdoti "Noteikumi DV organizācijas
darbībai" 3.000 eks. Izteica pateicību A. Ancānam, Kanadā, par šī un
jaunatnes lapas iespiešanu un izsūtīšanu.
9.
DV CV izteica gandarījumu, ka izdevums Archīvs XXV sējums
veltīts latviešu kaŗavīriem un DV organizācijai.
10. Paklausot DV Zviedrijā valdes aicinājumam nolēma 1987. gada
CV sēdi sasaukt Zviedrijā.
CV sēdi noslēdza ar DV dziesmu.
5. DV globālo dienu laikā notika vairākas DV CV nozaŗu darba
sēdes:
1.
18. jūnijā iekšējās informācijas nozares referāti un debates:
a) "DV un trimdas sabiedrību" - A. Puķīte,
b) "Par DV nākotni domājot" - A. J. Bērziņš.
Vadītājs: S. Lindiņš.
2.
19. jūnijā - vanadžu salidojums vanadžu priekšnieces A. Liepi
ņas vadībā ar visu lielāko zemju vanadžu priekšnieču piedalīšanos,
pārskatu sniegšanu un referātu tematu: "Latviete svešā zemē (trīs
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paaudžu skatījumā). Referēja: T. Krūka (Kanada), A. Teriņa
(Zviedrija), A. Pauzere (Vācija). Deklamēja: E. Gekiša.
3.
19. jūnijā - Ārējās informācijas nozares paneļa diskusijas ar
referātu "Trimda un latvieši okupētajā Latvijā" referēja P. Brūvers.
Vadītājs - P. Strante.
4.
20. jūnijā - aprūpes nozares referāti:
a) aprūpes jautājumi (pensijas - Z. Indriksons),
b) neredzīgo aprūpe - E. Retigs,
c) aktuālais aprūpē - A. Burmeisters.
Vadītājs - O. Mazarkevics.
5.
21. jūlijā - kultūras nozares referāti:
a) "Kur esam un kur ejam" - A. Kalupnieks,
b) "DV kultūras nozares nākotnes uzdevumi" - A. Krūmiņš.
Deklamēja E. Gekiša. Vadītājs- A. J. Bērziņš.
Pēc 5. globālajām dienām Freiburgā, apmēram 300 latvieši
devās tālākā ceļojumā uz Romu, lai kopīgi ar pāvestu Jāni Pāvilu II

Latviešu tautas kristenizācijas 800 gadu aprisē, 1986.g. 26.jūnijā,
pieņemšana Vatikānā, pie Pāvesta Jāņa Paula II: Pāvests sasveicinās
ar DV pr-ku J.Frišvaldu; vidū prāv. Dr.P.Cirsis
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atzīmētu kristietības ievešanas 800 gadu atceri senajā Latvijā. Latvijas
kristianizēšanas atceres svinības ar pāvesta piedalīšanos notika 26.
jūnijā, pl. 12.00, Vatikāna SV. Klementa zālē, kur pulcējās apmēram
300 latvieši speciālā audiencē, klātesot Latviešu ev. lut. baznīcas
archibīskapam A. Lūsim, igauņu archibīskapam, latviešu katoļu un
luterāņu garīdzniekiem.
Pāvesta vadībā notika oikumēniskais pateicības dievkalpojums,
ko ievadīja pāvests, uzrunājot klātesošos latviešu valodā. Pāvests
svētīja Latvijas karogu un visi vienojās Latvijas himnā "Dievs, svētī
Latviju".
Atvadoties pāvests katram sniedza roku.
Pl. 18 Svētā Pētera bazilikā (domā) notika pāvesta vadītā svētā
Missa, kur klāt bija archibīskaps A. Lūsis, vairāki kardināli, bīskapi,
latviešu katoļu un luterāņu garīdznieki, pie Vatikāna akreditētais
diplomātiskais korpuss un apmēram 500 latvieši no visām pasaules
malām.

Latviešu tautas kristenizācijas 800 gadu aprisē, 1986.g.26.jūnijā,
pieņemšanā, Vatikānā pie Pāvesta Jāņa Paula II: Latvijas Ev.lut.
Baznīcas trimdā archibīskaps un DV org. goda biedrs A.Lūsis
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Skanēja dziesmas un lūgšanas latīņu un latviešu valodās no
speciāli izgatavotām brošūrām. Pāvests pats izsniedza svēto
vakarēdienu lielai latviešu grupai.
Abos notikumos piedalījās DV priekšnieks J. Frišvalds, kas bija
aicināts goda komitejā, vanadžu priekšniece A. Liepiņa, kas pāvestam
pasniedza latvisku spilvenu, DV CV prezidija loceklis A. Lindens, CV
loceklis A. Puķīte, DV ģenerālsekretārs A. J. Bērziņš,un daudzi DV
zemju valžu locekļi un darbinieki.

DV Vanadžu priekšniece Austra Liepiņa pasniedz Pāvestam Jānim
Paulim II latviskiem rakstiem rotātu spilvenu, DVF Lesteres nodaļas
vanadzes L.Krievas darinājumu Aizmugurē, vidū, Prelāts Dr. K.Ručs

Abos notikumos bija ieradušies latviešu interešu pārstāvis
Vācijā A. Šilde, konsuli E. Dēliņš un E. Upenieks, PBLA valdes
priekšsēdis Dr. O. Pavlovskis un citi.
27. jūnijā, pl. 9.00 latvieši pulcējās svinīgā aktā Domus Mariae
viesnīcā, kur archibīskaps A. Lūsis, prāvests A. Brumanis, DV
priekšnieks J. Frišvalds un citi uzrunāja klātesošos.
Koncerta daļā: bass-baritons J. Kļaviņš un vijolniece Rasma
Lielmane. Koncertu atbalstīja DV CV ar DM1.000,-.
98

24. u n 25. jūnijā Romā, Laterāna universitātē risinājās
vēsturnieku studiju dienas par Latvijas evaņģelizāciju, kur varēja
piedalīties arī citi.
Notikumi Romā bija plaši atreferēti Vatikāna laikrakstā
"L'Obseratore Romano", 27. jūnija numurā, arī ar pāvesta teikto
latviešu tekstu.
Pārrunājot lūgumus medikamentu nosūtīšanai uz Latviju, bez
Latvijā rakstītās receptes, norādīja, ka jāpievieno slimības apraksts,
slimības pazīmes, jo bieži Latvijā rakstītās receptes nav salasāmas, vai
arī tādas zāles te nav dabūjamas, un kas atvietojamas ar citām
slimībai piemērotām. Iesniegumam arī noteikti vajadzīgs saņēmēja
vārds, uzvārds, adrese.
1986. g. 25. jūnijā Minsterē mirusi plkv. V. Januma atraitne
Līna Januma. Apbedīta 1. jūlijā blakus savam dzīves draugam,
Minsteres Meža kapos.
Romas norišu rīcības komitejas priekšsēdis Dr. A. Būmanis
piesūtījis DV priekšniekam J. Frišvaldam pateicības vēstuli par DV
organizācijas ievērojamo atbalstu, kas veicināja latviešu dienu
izdošanos Romā, š. g. jūnijā.
Vēl papildus ziņas par norisēm Romā:
Par Latviešu dienām Vatikāna radio ir ziņojis vairāk kā 30
valodās, Vatikāna laikraksts 2 dienas pēc kārtas atreferēja notikumus,
pievienojot foto attēlus. Laikraksts "Corriere della sera" 5 plašos
rakstos apskatīja stāvokli Baltijas zemēs, rakstā par Latviju (ilustrēts ar
foto uzņēmumiem) pieskaŗoties demogrāfiskam jautājumam. Raksti
parādījās arī vācu (Frankfurter Allgemeine Zeitung - 2 reizes) un
amerikāņu (The Wall Street Journal) presē.
Pusdienas dievkalpojums bija tieši pieslēgts Vatikāna radiofona
raidījumam uz Latviju. Vakara dievkalpojums visai Eiropai 5 valodās.
Pāvests 29. jūnijā Sv. Pētera laukumā latviešus sveica latviešu valodā:
"Sveicu dārgos latviešus, kas pēc svinībām vēl ir Romā, no visas sirds
dodu svētību jūsu tautai un zemei. Lai Dievs svētī Latviju!".
Vatikāna televīzijas centrs ir uzņēmis pusstundu gaŗu video
filmu par abiem dievkalpojumiem 26. jūnijā.
DV Centrālās valdes prezidija sēde notika 1986. g. 13.
septembrī, DVF īpašumā "Straumēni", Anglijā.
Sēdē piedalījās DV priekšnieks J. Frišvalds, prezidija locekļi S.
Lindiņš un A. Lindens, vanadžu priekšniece A. Liepiņa, un DV
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Austrālijā valdes priekšsēdis un CV loceklis A. Baltiņš, DVF valdes
priekšsēdis L. Rumba un CV Jaunatnes nozares referents I. Kažo
ciņš.
Ar klusuma brīdi pieminēja mirušos DV organizācijas biedrus,
Līnu Janumu (mirusi 25.6.86), Teodoru Sīli (15.6.86) un Rūdolfu
Britālu (5.8.86).
A.Baltiņš sveicināja no DV Austrālijā un pasniedza M.
Stīpnieces gleznu.
Sēdē pieņēma zināšanai, ka PBLA priekšsēdim Dr. O.
Pavlovskim paziņoti CV sēdes lēmumi, ar ko lūdz PBLA apelēt pie
internacionālām organizācijām un zemju valdībām sakarā ar okupētā
Latvijā notikušām deportācijām un citiem cilvēku tiesību pārkāpu
miem.
Pieņēma zināšanai PBLA protesta iesniegumu Černobīļas lietā.
Kanadā "melnās lentas" diena (23. aug.) izdevusies labi. Citur, laika
trūkuma dēļ, tā nav izkārtota.
1986. g. decembrī zemēs kārtos "melno balonu" akciju, lai
vērstu pasaules sabiedrības uzmanību par cilvēku tiesību neie
vērošanu Padomju Savienībā.
Vīnes kongresā š.g. 4.-10. novembrim prezidijs lūgs P. Vasariņu
pārstāvēt DV organizāciju.
Vistuvākā laikā izdos 3 latviešu disidentu markas.
Prezidijs lūdz DV R. Vācijā valdi rūpēties par priekšdarbu veikšanu
iecerētai grāmatai par kritušiem un bez vēsts pazudušiem latviešu
kaŗavīriem II. pasaules kaŗā.
CV Jaunatnes nozares vadītājs M. Graudiņš rakstiski paziņojis
par pienākumu uzņemšanos.
"Eiropas latviešu padsmitnieku apvienības" valdes priekšsēdis
Jānis Pāvuls pateicās par piešķirtām DM500.Atsaucoties uz DV Brazilijā nodaļas lūgumu sazīmēt līdzekļus
Dainai Paeglei latvisko zinātņu institūta Minsterē apmeklēšanai,
iemaksāti: DVF Anglijā - $900,-, DV ASV - $900,-, DV Kanadā $500,-, un DV CV $450,-.
Prezidijs pieņem zināšanai, ka Arames Ebdens (beidzis latv.
zinātņu institūtu Minsterē) saņemis no DV CV DM1.000, - Pasaules
Latviešu jaunatnes kongresa apmeklēšanai š.g. vasarā Otavā, Kanadā.
DV CV Sporta nozares vadītājs Z. Dzelme ir izsūtījis visu DV
zemju sporta nozaru vadītājiem apkārtrakstu, kuŗā viņš iepazīstina ar
nākotnes vēlmēm sportā.
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A. Braunfeldam, kas pārstāvēs DV organizāciju PBLA sēdē š.g.
decembrī Austrālijā, ceļa naudu $1.500,- apmērā sazīmēja DV saimes
Anglijā, ASV un Kanadā $500,- katra.
Maija Balode no Zviedrijas lūgusi atbalstu Latviešu studiju
centra pie R. Mičiganas universitātes apmeklēšanai. DV ASV valde
piešķīrusi viņai $500,- un ALA $600,-.
Prezidijs atgādina, ka līdzekļi aprūpei aiz dzelzs aizkara vēl
vienmēr vajadzīgi un lūdz DV zemju valdes iemaksāt DV CV kasē
attiecīgus līdzekļus.
DVM atbildīgā redaktrise S. Ancāne ziņo, ka DVM pārstāvis
ASV turpmāk būs Vilis Kalniņš, bij. DV apv. Detroitā priekšsēdis un
DV ASV valdes loceklis. Chronikas daļas redaktrise ar š.g. 1.
novembri būs Irēna Karule. CV prezidijs minētās personas
apstiprina.
DVM apgāda vadītājs tagad ir E. Višķeris.
Protestējot pret tāda veida konferencēm, kādas notika Latvijā
Lielupē š.g. septembrī DV CV prezidijs pieņēma sekojoša protesta
tekstu:
"DV CV prezidijs uzskata, ka ASV amatpersonu piedalīšanās
Lielupes konferencē 1986. g. septembrī nesaietas ar ASV valdības un
kongresa deklarēto polītiku attiecībā uz Latvijas nelegālo okupāciju.
Latvieši tēvu zemē būs pārsteigti par rietumu demokrātijas pārstāvju
sadarbību ar tautas apspiedējiem Latvijas teritorijā. Maz ticams, ka
konferencē runātais palīdzēs Latvijas atbrīvošanas centieniem.
Maskavas propaganda ar saviem meliem centīsies iegalvot, ka
latviešu tauta pati vēlas nebrīvību, saimniecisku izmantošanu un
Latvijas kolonizāciju ar krievu ieceļotājiem.
Ja Latvijas jautājums tiktu pacelts, tad īstā vieta ir Apvienotās
nācijas starptautisku konferenču forumos un rietumu valstu
parlamentos".
Šo protestu piesūtīja visiem latviešu laikrakstiem un
radioraidītājiem rietumos.
Prezidijs lūdz DV ASV valdi izkārtot 6. DV globālās dienas
1989. gadā, ASV.
Latviešu centra Minsterē atklāšanā DV CV loceklis un DV R. Vācijā
valdes priekšsēdis J. Leitītis pasniedza DM500,- čeku no CV
līdzekļiem.
Vanadžu priekšniece A. Liepiņa ziņo ka vanadzes iecerējušas
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sagatavot un izdot brošūras par pareizu tautas tērpu valkāšanu; un
rīkos rakstniecei Annai Brigaderei veltītus sarīkojumus.
Š. g. oktobrī iznāks DV CV un lielāko DV zemju financētā A.
Silgaiļa grāmata "Latvian Legion" angļu valodā. Tā aptvers 256 lpp.
ar 167 fotogrāfijām.
1986. gadā Tautas balva piešķirta DV goda priekšniekam Vilim
Hāzneram, izcilam latviešu kaŗavīram, jaunatnes audzinātājam,
grāmatu autoram, polītiskam un sabiedriskam darbiniekam.
DV CV prezidija sēde notika 1986. g. 30. novembrī, DV
īpašumā "Straumēni", Anglijā.
Sēdē piedalījās: DV priekšnieks J. Frišvalds, prezidija locekļi S.
Lindiņš un A. Lindens, vanadžu priekšniece A. Liepiņa un CV
jaunatnes nozares referents I. Kažociņš.
DV CV prezidija galvenie lēmumi un atzinumi:
DV CV ārējās informācijas nozares vadītājs A. Lindens ziņo, ka
iespiež 5.000 eks. latviešu disidentu propagandas markas ar 5
personu attēliem un vārdiem.
"Latvia and Latvians" jauno manuskriptu sagatavos Juris Sinka.
Prezidijs apstiprina par DVM korektrisi Andu Liberi.
PBLA kultūras fonda Goda diploms piešķirts Daugavas Vanagu
organizācijai par nacionāli nozīmīgu grāmatu izdošanu.
DV priekšnieks ir pateicies rakstiski ASV komisijai par tās stāju
"Lielupes-Rīgas" apspriežu laikā.
Vanadžu priekšniece A. Liepiņa ziņoja, ka nākošajās vanadžu
priekšnieces vēlēšanās viņa vairs nekandidēs.
CV iekšējās informācijas nozares vadītājs S. Lindiņš informē
par DV ASV valdes Jaunatnes un Iekšējās informācijas vadītājas I.
Cāzeres ierosinājumu izgatavot video filmu par DV darbību, gal
venokārt jaunatnes vajadzībām. DV ASV valde jau šo ierosinājumu ir
atbalstījusi. DV CV prezidijs ieteic arī citiem jaunatnes iekšējās
informācijas vadītājiem nākt ar jaunām realizējamām idejām savā
darbā.
Ierosināts, lai nākošajās DV zemju nodaļu/apvienību delegātu
sapulcēs pārrunātu DV CV Jaunatnes nozares vadītāja ievēlēšanu no
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visiem DV organizācijas biedriem, kas jaunāki par 35 gadiem, arī
pašam vadītājam nākot no jauniešu vidus.
N o DV Austrālijā valdes jaunatnes nozares vadītājas
pienākumiem atlūgusies Astra Vilkina un no DV CV Statistiskās
nozares referents V. Kārkliņš Kanadā.
1987. darbības gads
Ievadot jauno 1987. darba gadu DV Centrālā valde pateicās tām
daudzajām čaklajām rokām mūsu organizācijā, kas nesavtīgi tur
pinājušas darbu 1986. gadā.
Vanadžu priekšniece Austra Liepiņa aicina vanadzes apzināt
pilnīgi vai pa daļai redzi zaudējušos tautiešus (arī ne DV), kas vēlētos
saņemt LSK Neredzīgo kopas sagatavotās skaņu lentas un viņu vārdus
un adreses paziņot vai nu Neredzīgo kopas pārstāvim I. Porukam vai
arī savas zemes Vanadžu vadītājai.
Sirsnīgs paldies visām vanadžu saimēm par mūsu izcilās
rakstnieces Annas Brigaderes pieminēšanu sakarā ar viņas 125 gadu
dzimšanas dienu.
DV CV iekšējās informācijas nozares vadītājs Sigurds Lindiņš
lūdz pievērst vairāk vērības DV CV apkārtrakstiem, jo visiem
biedriem būtu jāzin kā organizācija darbojas.
PBLA informācijas birojs ziņo, ka 1986. g. 27. novembrī
iznākušajā "Dzimtenes Balsī", ko Rietumu lasītāji saņēmuši šajās
dienās, ievietota "Aptaujas lapa", ko itkā izsūta Latvijas valsts Univer
sitātes demogrāfisko pētījumu grupa. Ja kāds uz savu roku Latvijā,
bez speciālas atļaujas, izplatītu tamlīdzīgu aptaujas lapu, to
nekavējoties sauktu pie kriminālatbildības, apsūdzot uz krimināl
kodeksa Nr. 59 pamata spiegošanā un dzimtenes nodevībā. Latvijā
neizdod tautas skaitīšanas datus apkopotus par vienu tautību,
piemēram, latviešiem. Ne par latviešiem Latvijā, ne latviešiem "pla
šajā dzimtenē". Vēl mazāk var ticēt, ka kādam atļautu izdot datus par
"trimdas latviešu spirgto saimi".
No jautājumu rakstura nav grūti uzminēt, ko jautātāji grib
noskaidrot: kā latvieši sadalās pa dažādām patvērumu zemēm; cik
trimda ir fiziski spēcīgs organisms, resp., kāda ir vecumu proporcija,
dzimstības/mirstības attiecība, pieaugums, utt., kādas ir trimdas
izredzes saglabāt latvietību; cik spēcīga ir gaidāma jaunā mūsu
cīnītāju paaudze; trimdas caurmēra izglītības (un tā tad ari situētības
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sabiedrībā) līmenis; cik lielu % no trimdas ir izredzes "pārķert"
Latvijas apciemojumu laikā. Iespējams no aptaujas iegūt arī citu
informāciju.
Ievērojot, ka dati par trimdu, acīm redzami, nav domāti
latviešu informēšanai par latviešu tautas patieso stāvokli, ka ievāktos
datus izmantos kā kritēriju un izejas bāzi plānojot jaunas čekas akci
jas pret mums, piedalīšanās aptaujā nav vēlama. Lūgums DV bied
riem šo norādījumu ievērot.
Prezidijs informē, ka pensijas no Vācijas pēc 65. dzīves gada
sasniegšanas var saņemt ASV, Kanadas un vairāku citu valstu
pavalstnieki (ieskaitot bijušos DP ar Latvijas pavalstniecību), ja ar
dokumentiem jeb lieciniekiem pierāda darba un pensijas apdro
šināšanas laikus pie UNRA/IRO, MSO/LS vienībām vai vācu firmām.
Saskaņā ar ASV-Vācijas savstarpējo sociālās apdrošināšanas
nolīgumu, kas ir spēkā kopš 1.12.79., ASV dzīvojošiem pensijas
maksā jau pēc 18 mēnešiem apdrošināšanas laika. Pensijas aprēķina
atpakaļejoši par 4 gadiem no pieprasīšanas gada. Kaŗa invalīdiem
pensijas aprēķina ar pieprasīšanas mēnesi. Tuvākus norādījumus un
palīdzību pensiju izkārtošanā sniedz Ž. Indriksons, Vācijā.
DV CV, Notinghamas nodaļas izkārtojumā, izdevusi pamarkas
tagadējo latviešu brīvības cīnītāju godināšanai. Izvēlēti pieci cīnītāji,
kas rietumos pazīstamākie un kuŗi vēl atrodas padomju vergu nomet
nēs. Tie ir: Gunārs Astra, Gunārs Freimanis, Lidija Lasmane-Doroņina, Jānis Rožkalns un Žanis Skudra.(sk. Pamarkas).
Neredzīgo skaņu lenšu bibliotēkai 1986. gadā DV organizācijas
devums ir bijis 94,75% no kopējā.
Pirmā 1987. gada DV CV valdes prezidija sēde notika 23.
februārī, DVF īpašumā "Straumēni".
Sēdē piedalījās DV priekšnieks J. Frišvalds, prezidija loceklis S.
Lindiņš un A. Lindens, vanadžu priekšniece A. Liepiņa un CV
jaunatnes nozares referents I. Kažociņš.
Ar klusuma brīdi pieminēja mirušos: Antonu Pumpišu - DVF
Mančesteras nodaļas valdes priekšsēdi; Valentīnu Rolavu - bijušo DV
Austrālijā valdes priekšsēdi un CV locekli; Miķeli Miezi - DV
Asutrālijā Adelaides nodaļas valdes priekšsēdi; Kārli BērenduLatvijas lietvedi Francijā un DV Francijā nodaļas goda priekšsēdi.
DV CV 1987. gada sēde notiks 1987. g. 31. jūlijā un 1. augustā,
Minsterē, Vācijā.
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DV Mēnešrakstā par korektrisi turpmāk A. Liberes vietā
darbosies Skaidrīte Pūpēde un redakcijas kolēģijā CV ideoloģijas
nozares vadītājs A. Puķīte. DVM pārstāvja pienākumus Vācijā uzņ
ēmies Žanis Indriksons.
Saņemta informācija, ka visi trīs Minsteres Latviešu ģimnāzijas
abiturienti, kas ar DV stipendijām atrodas ASV, studē un ir labi
iekļāvušies latviešu sabiedrībā. Šogad, cik paredzams, būs tikai viens
kandidāts, kas nāk no 9 bērnu ģimenes un viņa atbalstam būtu
vēlami $2.000,-.
DV CV jaunatnes nozares vadītājs M. Graudiņš ziņo, ka gan
drīz visu š.g. pavadīs Eiropā: Minchenē, Ulmā, Minsterē, Ķīlē, Hamburgā un Stokholmā.
5. DV globālo dienu rīcības komiteja informē, ka DV globālās
dienas noslēgušās ar DM18.000,- atlikumu.
CV saņēmusi no DVF īpašuma "Straumēni" £500,- "Latvia and
Latvians" izdošanai un £500,- "Plkv. V. Januma" fondam.
Latvijas lietvedi Francijā un DV Francijas nodaļas goda
priekšnieku Kārli Bērendu š.g. 11. februārī uz pēdējo dusu izvadīja
prāvests R. Mužiks, Brukvudas kapos, Londonas tuvumā, Anglijā. DV
vārdā no viņa atvadījās vanadžu priekšniece A. Liepiņa un CV
prezidija loceklis A. Lindens.
Svētceļojums uz Lommeles kapiem šogad notiks 21. jūlijā.
DV CV prezidijs aprīlī atgādina cīņas Kurzemē.
"Latgales vairs nav. Vidzemes vairs nav. Zemgales tikpat kā
vairs nav. Un nu vairs nav arī Rīgas - Latvijas sirds. Ir atlicis tikai
viens mūsu zemes stūrītis - Kurzeme, visu bēgļu māte, mūsu pēdējā
cerība un patvērums. Mēs esam patvērušies viņā kā cietoksnī,
cīnāmies, upurējam, strādājam, izpalīdzam un ciešam, turklāt labi
zinādami, ka šī cīņa nevar būt mūžīga."
Tā laikraksts "Tēvija" raksta 1944. g. 17. oktobŗa numurā, kad
tas pēc Rīgas krišanas sāka no jauna iznākt Liepājā. Šī cīņa turpinājās
gan ne vairs Kurzemē, cietoksnī, bet visur, kur latvieši mīt - tēvu
zemē un izkaisīti visā pasaulē.
Šī Kurzemes cietokšņa cīnītāju ticība mums vajadzīga vēl
arvien, jo tikai ticībā Latvijas rītdienai spēsim dzīvot un pastāvēt."
Sakarā ar nākamo DV CV sēdi, prezidijs ziņo:
Dziesmu dienu laikā Minsterē, š.g. 5. augustā, pl. 14.00
Wienburg restorānā, Kanalstr. 237 notiks DV darbinieku sanāksme.
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Tajās pašās telpās š.g. 6. augustā, p. 16.00 notiks DV drau
dzības saiets ar kopējām vakariņām.
Valija Bērziņa, DV R. Vācijā vanadžu daiļamatnieču kopas
vadītāja iecerējusi š.g. 6. augustā, plkst. 9.00, Minsterē, Latviešu
centrā, DV centrālās valdes birojā, pārrunas par tautas tērpu sagata
vošanu un nēsāšanu, par latvisko rakstu (ornamentu) pielietošanu un
izstāžu rīkošanu.
DVM 1987. g. 1. Nr. ir mākslinieka Ed. Dzeņa zīmētā tituļlapa
Leģiona archīva vajadzībām lūdz atsaukties sekojošos Latviešu leģio
nāru piederīgos, draugus un kaŗa biedrus:
serž. Dzeņa Jāņa,
19. div. 43. P. I Btl.
Ltn. Pīterāna Vilhelma, 19. div. 43. P. I Btl.
maj. Laumaņa Ernesta, 19. div. fizilieru Btl. komandiera,
kapt. Ozola Jāņa,
19. div. Art. P. III div.,
Ziņas nepieciešamas Leģiona archīvam.
1987. g. beigās ir jāievēl jauna organizācijas vadība. Līdz š.g.
15. maijam jāuzstāda DV priekšnieka un Vanadžu priekšnieces amata
kandidāti un jāpaziņo DV ģenerālsekretāram.
DV Centrālās valdes prezidija sēde notika 1987. g. 17. maijā,
DVF īpašumā "Straumēni".
Sēdē piedalījās: DV priekšnieks J. Frišvalds, prezidija locekļi S.
Lindiņš un A. Lindens, DV CV Jaunatnes nozares referents I.
Kažociņš.
Ar klusuma brīdi pieminēja mirušos: bij. DVM apgāda vadītāju
Aleksandru Ancānu, miris 20. martā, bij. 19. div. mācītāju un DV
Austrālijā valdes locekli Verneru Voitkus, miris 15. aprīlī un DVF
"Straumēnu" nodaļas biedru Hugo Bergmani.
CV prezidijs konstatēja, ka DV priekšnieka vēlēšanām uzstādīti
2 kandidāti: Guntars Brikmanis no Kanadas un Jānis Frišvalds no
Anglijas. Vanadžu priekšnieces amatam: Anita Hāznere-Utināne, no
ASV.
DV CV Ārējās informācijas nozares vadītājs A. Lindens
iepazīstināja prezidiju ar propagandas pastkartēm "Restore
independence to the Baltic States". Tās iespiestas 15.000 eks.
Prezidijs aicina Eiropas DV saimes atbalstīt materiāli Eiropas
latviešu vasaras skolu.
Latviešu skautu un gaidu kustības vadība lūgusi DV priekšnieku
J. Frišvaldu 5. lielās nometnes "Darba lokā" goda komitejā. DV pr-ks
šo lūgumu pieņēmis.
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DV Kanādā nodaļu delegātu sapulce ierosinājusi uzņemt par
DV organizācijas goda biedru rakstnieku un nacionālo cīnītāju
Andreju Eglīti. DV CV prezidijs apsveic šo priekšlikumu. Iesniegu
mam vajadzīgo visu DV zemju valžu atzinumu uzdeva izkārtot DV
ģenerālsekretāram.
Par DV CV locekli Zviedrijā un DV Zviedrijā valdes priekšsēdi
ievēlēts Zemvairis Dzelme.
Dziesmu dienu laikā Minsterē, bez DV CV sēdes izkārtots:
1987. gada 2. augustā, plkst. 10 bij. DV priekšnieka plkv. V.Januma kapa apmeklējums.
3. augustā, pl. 18.30 DV jaunatnes sanāksme, DV CV Jaunatnes
nozares vadītāja M. Graudiņa vadībā.
5. augustā, pl. 14, DV zemju, nodaļu/apvienību valžu, piekšsēžu
vai viņu pilnvaroto sanāksme. Referēs DV priekšnieks J. Frišvalds,
CV Ideoloģiskās nozares vadītājs A. Puķīte un CV Jaunatnes nozares
vadītājs M. Graudiņš.
6. augustā, pl. 9.00 vanadžu daiļamatnieču sanāksme, Valijas
Bērziņas vadībā.
6. augustā, pl. 16.000, DV Draudzības saiets, Wienburg
restorānā. Kopējas vakariņas, "Čikāgas piecīšu" priekšnesumi.
PBLA loceklis Imants Freimanis informē:
PBLA valde aicina visus Minsteres svētku dalībniekus pēc svēt
kiem doties uz Berlīni. Pasaules skati šogad ir vērsti uz šo sadalīto
pilsētu. Apsveiksim berlīniešus 750 gadu jubilejā. Novēlēsim viņiem
nojaukt kauna - Berlīnes mūri, pavērt ceļu uz apvienotu Vāciju un
arī brīvu Latviju.
Pieņem zināšanai, ka Padomju Savienība ir informējusi visas
valstis, ka muitas zīmes, kas pievienojamas saiņiem uz Padomju
Savienību sākot ar š.g. 1. maiju jāizpilda krievu vai franču valodā.
Katra sūtāmā priekšmeta apraksts jāsāk jaunā līnijā un jāuzdod
priekšmeta vērtība. Vispārējie apzīmējumi vairs nav pieņemami
(piem. drēbes, apavi, kosmētika un līdzīgi.)
Saskaņā ar DV priekšnieka un Vanadžu priekšnieces vēlēšanu
instrukciju, izziņo uzstādītos kandidātus:
DV priekšnieka amatam:
1) Brikmanis Guntars, dz. 1927. g. 18. jūnijā, Medņu pag. Bijis
gaisa izpalīgos, vēlāk prettanku strēlnieku rotā "Rīga". Pēc gūsta
Eslingenā nobeidz Latvijā iesākto ģimnāzijas izglītību. Izceļo uz
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Kanadu, kur darbojas jaunatnes organizācijās, LNAK, bet lielāko
tiesu DV organizācijā jau kopš 1952. gada. Viņa darbība DV sākas
DV Londonas (Kanadā) nodaļā, kur pilda nodaļas valdes amatus,
ieskaitot 5 gadus arī nodaļas valdes priekšsēža, DV Kanadas valdē
(priekšsēdis 1974.-1977. un sākot no 1983. g. un laikā no 1974.-1977.
ir arī DV CV loceklis - CV kultūras nozares vadītājs. Darbojās arī
kanadiešu organizācijās. 1977. gadā apbalvots ar DV nozīmi zeltā.
DV priekšnieka amatam uzstādīts Kanadā un ASV.
2) Frišvalds Jānis, dz. 1923. g. 10. jūnijā, Bauskas apriņķa
Codes pagastā kā lauksaimnieka dēls. Beidzis Mežotnes lauksaim
niecības vidusskolu. 1943. g. rudenī iesaukts Latviešu leģionā 15. div.
prettanku bataljonā un piedalījies šīs vienības cīņās. Ir kaŗa invalīds.
1947. g. ieceļojis Anglijā. 1949. g. piedalījies DVF Notinghamas no
daļas dibināšanā, kur pilda kasiera, sekretāra un valdes priekšsēža
amatus. 1954. g. ievēlēts DVF valdē, kur pildījis informācijas daļas
vadītāja, priekšsēža vietnieka un valdes priekšsēža amatus. Bijis DV
CV Informācijas nozares vadītājs, DV priekšnieka 1. vietnieks un
kopš 1973. gada DV priekšnieks. 1960. gadā apbalvots ar DV nozīmi
zeltā. DV priekšnieka amatam uzstādīts Anglijā, Vācijā, Austrālijā un
Zviedrijā.
Vanadžu priekšnieces amatam:
Hāznere-Utināne Anita, dz. 1945. g. 15. oktobrī, Vācijā. DV
organizācijā no 1971. gada. Laikā no 1973.-80. g. bijusi DV organi
zācijas ASV vanadžu priekšniece. Ģimenes apstākļu dēļ (audzina 3
bērnus) nav vairāk kandidējusi. 1980. gadā apbalvota ar DV nozīmi
zeltā. Vanadžu priekšnieces amatam uzstādīja: ASV, Kanādā, Austrā
lijā, Anglijā, Vācijā un Zviedrijā.
Kā DV priekšnieka, tā vanadžu priekšnieces vēlēšanas izkār
tojamas laikā no 1987. g. 1. oktobra līdz 1. novembrim.
DV CV uz savu kārtējo sēdi sanāca 1987. gada 31. jūlijā un 1.
augustā, Minsterē, Wienburg viesnīcas telpās.
Sēdē piedalījās: DV priekšnieks J. Frišvalds, vanadžu priekš
niece A. Liepiņa, DV CV prezidija locekļi S. Lindiņš un A. Lindens
(abi Anglija), DV pr.-ka 1. vietnieks CV Statistiskās nozares vadītājs
un DV ASV priekšnieks A. Spārniņš (ASV), DV pr-ka 2. vietnieks, CV
aprūpes nozares vadītājs un DV R. Vācijā valdes priekšsēdis J. Leitītis
(Vācija), CV Ideoloģiskās nozares vadītājs A.Puķīte (ASV), CV Kultū
ras nozares vadītājs un DV Kanadā valdes pr-ža vietn. A. Kalupnieks
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(Kanāda), CV Sporta nozares vadītājs un DV Zviedrijā valdes
priekšsēdis Z. Dzelme, DV ģenerālsekretārs A. J. Bērziņš, arī ar DV
Austrālijā valdes priekšsēža un CV Saimnieciskās nozares vadītāja A.
Baltiņa pilnvaru.

DV CV sēdes, 1987.g.31.jūlijā/1.augustā, Minsterē, dalībnieki CV
darbinieki: 1.r.no kr.:J.Frišvalds, A.Puķīte, A.Liepiņa, A.Spārniņš,
A.J.Bērziņš, S.Lindiņš; aizmugurē no kr.: Z.Dzelme, A.Kalupnieks,
A.Lindens, J.Leitītis, M.Graudiņš, I.Kažociņš.

CV sēdē piedalījās arī CV Jaunatnes nozares vadītājs M.
Graudiņš un referents I. Kažociņš, CV Ārējās informācijas nozares
referents P. Vasariņš, DV R. Vācijā valdes pr-ža vietnieks A. Burmeisters un sekretārs O. Mazarkevics un DV Minsteres nodaļas
valdes priekšsēdis R. Daniševskis.
DV CV sveica R. Vācijā valdes priekšsēdis J. Leitītis, to atklāja
DV priekšnieks J. Frišvalds, apsveicot klātesošos latviešu organizāciju
vadītājus, jo sevišķi Rolandu Silaraupu un pieminēja arī 1986. gadā
mirušos 16 DV organizācijas darbiniekus. Viņš uzsvēra mūsu darba
kāpināšanu, lai palīdzētu latviešu tautai pārdzīvot grūtos laikus.
Sēdi sveica: PBLA valdes priekšsēdis Dr. O. Pavlovskis, latviešu
interešu pārstāvis pie R. Vācijas valdības A. Šilde, LCK priekšsēdis
Vācijā A. Cipulis, "Helsinki 1986" dalībnieks R. Silaraups, dziesmu
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DV CV 1987.g.31.jūl./31.aug. Sēdes, Minsterē, dalībnieki. Starp DV
Vanadžu pr-ci A.Liepiņu un DV pr-ku J.Frišvaldu no Latvijas
izraidītais jaunietis R.Silaraups, J.Frišvaldam pa kr. PBLA valdes
priekšsēdis Dr.O.Pavlovskis

dienu rīcības komitejas priekšsēdis J. Muchks, prof. Priedkalns no
DV Austrālijā valdes priekšsēža A. Baltiņa, LAK EC prezidija priekš
sēdis J. Ranka, Vanadžu priekšniece A. Liepiņa, arī no vanadžu
Goda priekšnieces M. Ķeņģes, Austrālijas latviešu pārstāvis Voitkuns,
DV ASV priekšnieks A. Spārniņš no DV ASV valdes un vanadžu
priekšnieces S. Priedulājas, DV Kanadā valdes pr-ža vietnieks A.
Kalupnieks, nododot sveicienus arī no DV Kanadā valdes priekšēža
G. Brikmaņa un vanadžu vadītājas N. Pulciņas.
Rakstiski sveicināja: DV Goda priekšnieks V. Hāzners,
archibīskaps A. Lūsis, vplkv. A. Silgailis, DVF valdes priekšsēdis L.
Rumba, DV Brazilijas nodaļas valdes priekšsēdis P. Lavāns, DV
Beļģijas nodaļas valdes priekšsēdis E. Ozols, DV Holandes nodaļas
valdes priekšsēdis K. Gūtmanis un DV darbinieks Kanadā O.
Kļavenieks.
Sēdi vadīja DV priekšnieks J. Frišvalds, protokolēja DV
ģenerālsekretārs A. J. Bērziņš.
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Redakcijas komisija A. Puķīte, A. Liepiņa un S. Lindiņš. "Plkv.
V. Januma" fonda balvas komisijā - M. Graudiņš, A. Kalupnieks un
A. Spārniņš.
Pārskati liecināja, ka darbs DV organizācijā arī 1986. gadā bijis
rosīgs. Diemžēl biedru skaits samazinājies par 109.
DV organizācijā 1986. gadā darbojušies: 26 k o r i , 13 teātra
kopas, 46 bibliotēkas ar 49.780 grāmatām, 56 sporta kopas, 11 tautas
deju kopas, 61 dažāda sekcija.
Notikuši 229 akti, 103 priekšlasījumi, 82 koncerti, 20 teātra
izrādes, 754 dažādi citi sarīkojumi.
Izdoti 28 zemju, 288 n o d a ļ u apvienību apkārtraksti, kopā
95.000 eks. DV organizācijai pieder 24 īpašumi.
Atbalstīti: Latvijas Brīvības fonds ar D M 5.830,-, LNF - DM
9.930,-, Patiesības fonds - DM 21.540,-. informācijas darbam izdotas
- DM 82.620,-. Aprūpes darbam - DM 140.130,-, Latviešu centram
Minsterē - DM 8.000,-, Bērzainei - DM 7.120,-.
Minsteres Latviešu ģimnāzijai - D M 19.140,-, izglītībai un
jaunatnei - DM 100.050,-, sportam - DM 21.690,-.
Kulturāli-sabiedriskam darbam - DM 60.990,-, dažādiem - DM
49.350,-. "Plkv. V. J a n u m a " fonda balva piešķirta u n izmaksāta:
$500,- Eiropas vasaras skolai, $300,- Toronto latv. zinātņu seminā
ram, $200, - Montreālas latviešu skolai.
Ar $5.000, - atbalstīti 3 Minsteres Latviešu ģimnāzijas abitu
rienti izglītības papildināšanai ASV.
Ar prāviem līdzekļiem atbalstīti studenti Sabiedrisko zinātņu
institūtā Minsterē, Latviešu studiju centrā pie Rietumu Mičigānas
universitātes, dažādās vietējās skolas, jauniešu braucieni uz sanāks
m ē m , kursiem.
Izdotas propagandas markas ar 5 latviešu disidentu attēliem.
Notikušas 5. DV globālās dienas Freiburgā ar plašu programmu.
T u r p i n ā t a s k a ņ u lenšu ieskaņošana m ū s u neredzīgiem.
Notikušas DV globālās šaušanas sacensības ar 56 dalībniekiem.
DV CV sēdes svarīgākie lēmumi un atzinumi
I. Nacionāl-polītiskā laukā:
1. Pieņēma Vēstījumu:
"Pēdējā laika notikumi okupētajā Latvijā apstiprina pārliecību
par latviešu tautas gribu izturēt un atgūt tai varmācīgi nolaupīto
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brīvību. Pēc "Helsinki 86" ziņām latviešu tautas pastāvēšana kā
etniskai vienībai ir apdraudēta. Tādēļ Daugavas Vanagu organizācija
atzīst par savu vissvarīgāko uzdevumu darīt visu iespējamo, lai šo
mūsu tautai traģisko norisi apturētu. Daugavas Vanagu mērķis ir
Latvijas valsts un latviešu tautas brīvības un neatkarības atgūšana,
kam priekšnoteikums ir latviešu tautības iedzīvotāju vairākums
Latvijā.
Daugavas Vanagi uzsver, ka brīvās pasaules latviešiem ar
vislielāko modrību jāvēršas pret Latvijas okupantu centieniem
mazināt trimdas latviešu darba nozīmīgumu, gan mēģinot radīt
trimdas saimē savstarpēju neuzticību, gan arī radot šķelšanos
sabiedrībā, tā kaitējot organizētās polītiskās trimdas sekmīgai
darbībai. Ar taktisku rīcību jāpanāk, lai latvieši, kuŗiem izdodas
saņemt padomju iestāžu atļauju izbraukt uz brīvo pasauli,
atgriežoties okupētajā Latvijā, kļūtu par brīvās pasaules vēstnešiem,
paužot par latviešu trimdas saimes darbību un centieniem polītiskā
un kultūras laukā. Ir ļoti svarīgi vākt un sakopot materiālus, kas
liecinātu par mūsu tautas etnisko iznīcināšanu, padomju varai
ierobežojot latviskās kultūras, mākslas un izglītības iespējas. Šie
materiāli izmantojami starptautiskās polītikas forumos mūsu tautas
dzīvības interešu aizstāvēšanai.
Daugavas Vanagi aicina latviešu centrālās organizācijas pievērst
vislielāko vērību, savas nākotnes darbības plānojot, latviešu tautas
dzīvības interešu aizstāvēšanai."
2. Ideoloģiskos jautājumos:
a) Tautai Latvijā draud etniska iznīcināšana, tādēļ cīņa par
tautas dzīvību ir jāizvirza priekšplānā. Mūsu galveniem centieniem
jākoncentrējas:
- atbalstīt okupētās Latvijas nacionālo inteliģenci kultūras pa
sākumos;
- atbalstīt morāli un financiāli latviešu pagrīdi;
paust Rietumu presei par notikumiem okupētā Latvijā.
b) Jāpanāk, lai kultūras sakari nāktu mums par labu, kā tas ir
pēdējā laikā izvērties, sevišķi ASV un Kanadā, ar uzņemtām koŗu,
teātŗu un citām vienībām.
c) Nolemj izveidot komisiju, lai pārbaudītu vai mūsu
darbības vadlīnijas nav jāpadara laikmetīgākas. Komisija darbību
uzsāks pēc notikušām DV CV vadības vēlēšanām nākamā gada
sākumā.
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d) DV ir jāpopularizē sava darbība un organizācija.
3. DV CV atkārtoti uzsver, ka Daugavas Vanagi nav tikai
bijušo kaŗavīru, bet gan visu nacionāli domājošu latviešu organi
zācija.
4. DV CV aicinās DV zemju valdes izkārtot no okupētās Latvi
jas izbraukušā Rolanda Silaraupa viesošanos Anglijā, ASV un
Kanadā, ja to nedarīs PBLA. R. Silaraups ir "Helsinki 86" loceklis un
piedalījās DV CV sēdes atklāšanā.
5. Nolēma atbalstīt Latviešu nacionālo fondu ar DM 1.000,-.
6. Nolēma atbalstīt Patiesības fondu ar DM 1.000,-.
II. Kultūras laukā:
1) Ar DV Kanadas valdes atbalstu iespiež Viļa Plūdoņa kopo
tos rakstus.
2) Konstatē, ka dialektu projekta ietvaros ienākušas 25 lentas,
kas būs labs materiāls augstākām valodas studijām.
3) DV CV atgādina DV zemju, nodaļu/apvienību vadībām, ka
jāvāc materiāli par DV darbību, sākot ar 1983. gadu, kas nepiecie
šami nākošam "Laiks, Telpa, Ļaudis" sējumam, laika posmam 1983.
-92.
4) DV Mēnešraksta abonēšanas maksa sākot ar 1988. g. 1.
janvāri tiek paaugstināta caurmērā par $2,-.
5) DV sienas kalendārs iznāks līdzšinējā apdarē un tā cena
paliek līdzšinējā - US $2,75 gab.
6) Grāmatai "Kas ir Daugavas Vanagi" angļu valodā manu
skripts gatavs. Lūgs kādu lietpratēju dot savu atsauksmi.
7) Strādās pie plānotā "Latviešu kaŗavīrs..." 10. sējuma, kas pa
redzēts ar augstāk apbalvoto izcilo cīnītāju biogrāfijām un kritušo
kaŗavīru sarakstiem. Sevišķi lielu darbu prasīs kritušo sarakstu
pārbaude un sastādīšana.
8) J. Leitītis turpina darbu grāmatai par plkv. Vili Janumu.
9) J. Sinka uzrakstījis manuskriptu brošūrai "Latvia and Latvians".
10) Konstatēja, ka vplkv. A. Silgaiļa grāmata par Latviešu leģi
onu angļu valodā atradusi atsaucību kā latviešu, tā cittautiešu
aprindās.
11) DV CV aicina DV saimi iegādāties CV izdotās pastkartītes
ar polītiskiem motīviem.
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III. Jaunatne:
1) Jācenšas likvidēt negatīvos uzskatus, kas pastāv jaunatnē
par Daugavas Vanagiem.
2) DV CV aicina ievērot iecietību atbalstot jaunatnes pasāku
mus, kur programmā paredzēts uzklausīt plaša polītiska spektra
domas.
3) "Rokmūzika" ir pasaules jaunatnes vienotāja. To var
izmantot polītiskiem mērķiem.
4) Sabiedriska doma ir svarīga mūsu laikmetā, tādēļ vairāk
būtu izmantojamas demonstrācijas,
5) Izmantot DV nākamās Globālās dienas ar pareizu interpre
tāciju Molotova un Ribentropa pakta 50 gadu atzīmēšanā,
6) DV CV apstiprina Ēriku Kronīti no ASV par DV CV Jau
natnes nozares vadītāja palīgu.
7) Piešķīra "Plkv. V. Januma" fonda balvu $1.000, - apmērā
Minsteres Latviešu ģimnāzijas direktrisei Ilgai Gravai par Izciliem
nopelniem latviskā audzināšanā.
IV. Vanadžu darbs:
1) Vanadzes galveno vērību pievērsīs aprūpes darbam dzimte
nē;
2) Tuvākajā laikā izdos brošūras par tautas tērpiem;
3) Iecerējušas 1988. gadu izsludināt par "Aspāzijas gadu",
veltot referātus un sarīkojumus mūsu izcilai dzejniecei tās 120 gadu
dzimšanas atcerei;
4) Aicinās DV saimi sastādīt katram savas dzimtas rakstus.
V. Dažādi:
1) Lai gūtu pareizu ieskatu par DV organizācijas materiālo bā
zi, jāsastāda iespējami precīzi saraksti par visiem DV īpašumiem.
2) Statistiskie skaitļi rāda, ka DV organizācija mūsu patvēruma
zemēs šodien ir ļoti populāra.
3) DV CV aicina DV zemju nodaļas/apvienības valdes pēc sa
vām iespējām un vietējiem apstākļiem atbalstīt sporta nodarbības.
4) Pieņēma pārstrādātos DV Globālo šaušanas sacensību no
teikumus.
5) Nolēma nākošo DV CV sēdi sasaukt Anglijā, Straumēnos
1988. gada maijā.
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6) Nākamās DV globālās dienas paredzētas 1989. gadā laikā
no 13.-18. jūnijam, Čikāgā.
7) Par DV organizācijas goda biedru uzņēma dzejnieku un iz
cilo nacionālo cīnītāju Andreju Eglīti.
8) Pārrunāja invalīdu mītnes Bērzaines jautājumus.
9) Iespēju robežās zemes apzinās bijušo kaŗavīru kapus.
2. augusta rītā, CV sēdes dalībnieki un apmēram 60 tautieši
apmeklēja DV Goda priekšnieka Viļa Januma un viņa dzīves biedres
kapu Minsteres "Lauheides" kapos. Svētbrīdi vadīja māc. Juris
Ozoliņš, DV priekšnieks J. Frišvalds nolika DV organizācijas vārdā
ziedus.
3. augustā notika DV jaunatnes sanāksme DV CV jaunatnes
nozares vadītāja M. Graudiņa vadībā. Diemžēl, dalībnieku skaits bija
mazs.
5. augustā uz DV zemju/nodaļu/apvienību valžu priekšsēžu vai
viņu pārstāvju sanāksmi pulcējās 49 darbinieki, noklausoties DV
priekšnieka J. Frišvalda, CV jaunatnes nozares vadītāja M. Graudiņa
un CV ideoloģiskās nozares vadītāja A. Puķītes īsreferātus. Sekoja
dzīvas debates.
6. augusta rītā kuplā skaitā pulcējās vanadzes daiļamatnieces,
bet pēcpusdienā DV draudzības saietā apmēram 150 apmeklētāji
pavadīja kopā vairākas stundas. Sanāksmē dziedāja "Čikāgas Piecīši".
Pēc Dziesmu dienām apmēram 350 tautiešu devās uz Berlīni,
lai noliktu vainagu kritušiem brīvības meklētājiem komūnista
upuriem - un, demonstrējot Berlīnes ielās atgādinātu Latvijas okupā
ciju. Braucienā piedalījās DV priekšnieks J. Frišvalds, CV ideo
loģiskās nozares vadītājs A. Puķīte un DV ģenerālsekretārs A. J.
Bērziņš.
Kārtējā DV CV prezidija sēde notika 1987. g. 18. septembrī,
DVF īpašumā "Straumēni".
Sēdē piedalījās: DV priekšnieks J. Frišvalds, prezidija loceklis
A. Lindens, vanadžu priekšniece A. Liepiņa un CV jaunatnes nozares
padomnieks I. Kažociņš. Iztrūka prezidija loceklis S. Lindiņš.
Pagājušā gadā DV Sidnejas nodaļā Austrālijā uzņemti 57 jauni
biedri, pie kam 38 no tiem jaunāki par 35 gadiem.
DV CV Sporta nozares vadītājs Z. Dzelme piedalījās š. g. 6.
augustā Minsterē latviešu sporta darbinieku sanāksmē.
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Brošūras "Latvia and Latvians" manuskripts, ko sagatavojis J.
Sinka, nodots spiestuvei nocenošanai. Vāka zīmējumu sagatavos
mākslinieks I. Laugalis.
DV CV aicina atbalstīt Latvijas cilvēktiesību aizstāvēšanas grupu
"Helsinki 86", kuŗas pašreizējais vadītājs ir Jānis Barkāns, Rēzeknē,
Latvijā.
DV ģenerālsekretārs ziņo, ka tuvākajās dienās gaidāma divu
ģimeņu ierašanās Vācijā no Latvijas: Jāņa Rožkalna - 4 personas - un
Ojāra Ģintera - 3 personas. DV CV prezidijs piešķir katrai ģimenei
DM 500,- pabalstu no CV attiecīgiem līdzekļiem.
DV CV prezidija sēde notika 1987. gada 6. decembrī, DVF
īpašumā "Straumēni".
Sēdē piedalījās: DV priekšnieks J. Frišvalds, DV CV sekretārs S.
Lindiņš, vanadžu priekšniece A. Liepiņa un CV jaunatnes nozares
padomnieks I. Kažociņš; nevarēja ierasties prezidija loceklis A.
Lindens.
Ar klusuma brīdi piemin mirušos: DVF ilggadīgo valdes lo
cekli Genriju Rītiņu un vecāko DV organizācijas biedru, 103 g. v.
Eduardu Līci.
DV CV prezidijs principā piekrīt, ka ir izdodamas markas
Latvijas neatkarības 70 gadu atcerei.
Pie kritušo un bez vēsts pazudušo latviešu kaŗavīru kartotēkas
sakārtošanas un sarakstu izgatavošanas strādā A.J. Bērziņš. Ievāktas
ziņas par 4.500 kaŗavīriem. Darbs prasīs vēl vismaz gadu, līdz
publicēšanai grāmatā.
Sabiedrisko zinātņu institūtā Minsterē 7 studenti pateikušies par
DV atbalstu.
No okupētās Latvijas izraidītais Rolands Silaraups iestājies DV
Minchenes nodaļā.
Vanadžu priekšniece A. Liepiņa sveikusi vanadžu salidojumu
Vācijā, vanadžu kopas Anglijā un citās zemēs kā arī J. Rožkalna un
O. Ģintera ģimenes. Viņas ierosinājums attiecībā uz ģimeņu dzimtsrakstu sastādīšanu gūst atsaucību.
Viņa iesūtījusi lasītāju vēstuli laikrakstam "The Sunday Telegraph" sakarā ar notikumiem Latvijā, kas ievietota izcilā vietā. Arī
"The Daily Telegraph" ievietojis viņas vēstuli ar informāciju par
šiem notikumiem. Internacionālam PEN klubam sniegtas ziņas par
padomju varas apcietinātiem latviešu rakstniekiem.
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Daudz pūļu un līdzekļu DV saimes veltījušas 1987. gadā n o
o k u p ē t ā s Latvijas izraidītiem "Helsinki 86 g r u p a s " cīnītāju J.
Rožkalna, O. Ģintera u n E d m u n d a Cirveļa ģimenēm u n Heinim
Lāmam, kopā 14 personām.
Vīnē atrodas Jānis Barkāns ar savu tēvu, kas dosies uz Zviedriju
un Bitenieks, kas brauks uz Vāciju.
Pirmās nedēļas atbraucēji pavadīja Latviešu centrā Minsterē,
bet vēlāk visiem sagādāti dzīvokļi.
Ģederts Melngailis pārvests n o psichiātriskās slimnīcas Sibirijā uz
Rīgu tiesāšanai par pretvalstisku darbību. Viņa m ā t e Marta Melngaile no lieliem pārdzīvojumiem, š.g. 1. decembrī pēkšņi mirusi.

Noslēgušās 1987. gada DV globālās šaušanas sacīkstes, kuŗās uzvarējuši:
Punkti
Klase
566
1. Meistaru klasē (A) Atāls Ēriks, Gēteborga, Zviedrija - līdz ar to
kļūstot par DV 1987. g. šaušanas meistaru.
499
2. Ekspertu kl. (B): Kalns Raimonds, Sidneja, Austrālija
450
3. Snaiperu kl. (C): Apalais Alberts, Sidneja, AustrAlija
4. Strēlnieku kl. (D): Mucenieks Ints, Linkolna, ASV
(1.-4. kl. no iespējamiem 600 punktiem)
5. Jauniešu kl. (E): Ābols Bernchards, Sidneja, Austrālija
(15- 18 g.v.) (iesp. 400 p.)
6. Jauniešu kl. (F): Galviņš Andris, Sidneja, Austrālija
(10- 15g.v.) (iesp. 200 p.)
7. Dāmu kl. (G): Pļaviņa Irēna, Sadberija, Kanada
(iesp. 400 p.)
8. Komandu sacensībās:
-DV Toronto nod., Kanadā

397
342
194
300

2.056
(no iesp. 2.400 p.)

-DV Sidnejas nod., Austrālijā
-DV Sadberijas nod., Kanadā

1.989
1.765

DV CV piešķīrusi uzvarētājiem balvas.
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DV priekšnieka vēlēšanu rezultāti 1987. gadā
Nodotas balsis
Zeme
Nodoto balsu Balstiesīgo
par
par
%
atturējušies
G. Brikmani J. Frišvaldu
1biedru skaits
skaits
395
Anglija
223
1.15 7
1.392
1.787
77,9

nederīgas
12

66,2

3
1.073

8
1.076

1
1.105

49,4
86

183
2

586
17

786
3

15
12

533
100

1

8
11

7
8

19
19

33
19

63,6
100

11
2

8
17

14

Kanada

933

1.398

66

605

319

465

9

Vācija
Zviedrija

596
264

754
301

79
87,7

120
37

474
222

158
37

2
5

6.208

9.179

68

2.260

3.903

2.971

45

Arģentīna
ASV

11
2.166

12
3.271

91,6

Austrālija
Belģija

769
19

1.555
22

Brazīlija
Dānija

8
12

Francija
Holande

Kopā:

Vanadžu priekšnieces vēlēšanu rezultāti 1987. gadā
Zeme
Nodoto
Balstiesīgo
balsu
biedru
%
skaits
skaits
Anglija
394
521
75,6
Arģentīna
3
3
100
ASV
893
1.266
70,5
Austrālija
245
401
61

par
A.
Hāzneri
382
3
814
245

Nodotas balsis
pret
atturējušies
A.
Hāzneri
8
127

nederīgas

56

23

373
156

Belģija
Brazīlija

3
7

3
7

100
100

3
7

Dānija
Francija

4
7

4
13

100
54

4
7

6

Holande
Kanada

7
319

7
472

100
67,6

7
310

153

Vācija

166
92

209
111

79,4
82,8

163
91

46
19

2.140

3.017

71

2.036

880

Zviedrija
Kopā:
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17

4

9
1
73

28

DV Centrālās valdes (pēc 1987./88. g. notikušajām pārvēlēšanām)
amatu sadalījums.
- DV priekšnieks un CV priekšsēdis.
J. Frišvalds
A. Hāznere

- DV organizācijas vanadžu priekšniece.

A. Spārniņš

- CV priekšsēža 1. vietn. un Statistiskās nozares
vadītājs.

O. Mazarkēvics

- CV priekšsēža 2. vietn. un Aprūpes nozares
vadītājs.

Jūl. Počs

- CV sekretārs un Iekš. informācijas nozares
vadītājs.

A Lindens

- CV kasieris un Ārējās informācijas nozares
vadītājs.

A. Kalupnieks

- Kultūras nozares vadītājs.

Z. Dzelme

- Sporta nozares vadītājs.

Fr. Sala

- Saimnieciskās nozares vadītājs.

A. J. Bērziņš

- DV organizācijas ģenerālsekretārs, Latviešu
leģiona archīva pārzinis, DV CV apgāda
vadītājs.
- (pieaicināts) CV jaunatnes nozares vadītājs

M. Graudiņš
I. Kažociņš

- DV padomnieks un Latviešu leģ. archīva
referents.

S. Lindiņš

- CV padomnieks.

A. Liepiņa

- CV Ārējās informācijas nozares referente
(radioraidījumu lietās).

P. Vasariņš

- CV Ārējās informācijas nozares referents.

I. Purva

- CV Kultūras nozares referente.

J. Treijs

- CV Sporta nozares referents, DV globālo
sacensību šaušanā vadītājs.
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DV centrālās valdes 1987. gada budžets
Ienākumi:
DV zemju iemaksas:
a) Anglija
DM
b) ASV
"
c) Austrālija
"
d) Kanada
"
e) Vācija
"
f) Zviedrija
"
g) Arģentīna
"
h) Belģija
"
i) Brazīlija
"
k) Francija
"
l) Holande
"
Kopā: DM

Izdevumi:
1. Plkv. V. Januma fonds
2. Administratīvie izdevumi
3. DV CV prezidija izdevumi
4. Ģenerālsekretariāta pasta izdevumi
5. Ģenerālsekretariāta biroja izdevumi
6. Biroja apkurināšana, apgaismošana
7. Informācijai:
a) Ārējās informācijas nozarei
b) Iekšējās informācijas noz.
8. Ideoloģiskai nozarei
9. Jaunatnes nozarei
10. Sporta nozarei:
a) Globālām šaušanas sacīkstēm
b) Globālām šacha sacīkstēm
11. Ideoloģiskai un nacionālai aprūpei
12. Dažādi izdevumi
Kopā:

DM
"
"
"
"
"

7.760,13.530,6.470,5.410,3.170,1.180,40,90,90,100,40,37.880,-

2.700,9.360,3.500,1.200,1.200,1.200,-

DM 5.000," 1.000,- 6.000,500,"
"
1.000,DM 1.200,"
300,- 1.500,"
7.400,2.370,37.930,DM

1988. darbības gads
Ar 1988. gada 1. janvāri uz 3 gadiem DV priekšnieka pienāku
mus atkal uzņemas Jānis Frišvalds, bet Vanadžu priekšnieces darbā
pirmo reizi stājas Anita Hāznere.
DV CV izsaka sirsnīgāko pateicību aizejošai DV vanadžu
priekšniecei Austrai Liepiņai par izcili veiksmīgu darbu aizvadītos
deviņos gados.
Aizvadītā gadā DV organizācija ar ievērojamiem līdzekļiem
(apm. DM17.000)atbalstījusi bez jau agrāk minētām 14 personām vēl
13, kopā 27 personas.
Pateicības vēstulē tie saka:
Šodien, kad esam šķirti no dzimtenes un sirmās Rīgas, šeit sve
šumā no sirds pateicamies Dievam, brīvajai pasaules daļai un mūsu
tautiešiem tajā, kas pratuši mums sakurt mājīgu un siltu ugunskuru
šeit.
Sevišķu atsaucību un mīlestību mums parādīja organizācija, kas
nes mūsu tautai daudznozīmīgos un sirdij tuvos vārdus: "Daugavas
vanagi".
Mēs, šodien Minsterē dzīvojošie 1987. gada 14. jūnija mani
festācijas dalībnieki, visas pasaules tautiešu priekšā izsakām jums, kas
godam nesat šos dižos, simboliskos vārdus, dziļu un sirsnīgu
pateicību.
Lai pāri okeāniem, robežām un visām jūŗām aizskan un lat
viešu sirdis skar kvēlā uzaicinājuma vārdi: Daugavas vanagi - sasauk
simies!
Minsterē, 1987. gada 23. decembrī
DV Centrālās valdes prezidija sēde notika 1988. gada 25. febru
ārī Notinghamā.
Sēdē piedalījās: DV priekšnieks J. Frišvalds, CV prezidija
locekļi S. Lindiņš un A. Lindēns.
Ar klusuma brīdi pieminēja DV darbinieku K. Benconu, kas
miris 1.1.88. Toronto.
DV CV prezidijs sasauc DV centrālās valdes sēdi 1988. g.
16./17. maijā, DVF īpašumā "Straumēni", Anglijā.
Brošūru "Latvia and Latvians" iespiedīs 20.000 eks.
Prezidijs uzskata, ka PBLA ir jākoordinē nacionālās pretestības
līdzekļu vākšana un sadale.
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DV priekšnieks J. Frišvalds pārrunāja ar J. Rožkalnu iespēju, kā
izplatīt Latvijā informāciju par DV nacionāli polītiskā darba
veikumiem svešumā.
Pieņēma zināšanai, ka R. Bitenieks un H. Lāma iestājušies DV.
Prezidijs piešķīra $50, - Eiropas latv. padsmitnieku apvienībai (ELPA)
lipekļu izgatavošanai Latvijas vajadzībām.
DV priekšnieks saticies ar jaunievēlēto PBLA priekšsēdi Dr. L.
Luksu un ierosinājis:
a) nepieciešamību PBLA saskaņot iespējamo atbalstu naci
onālai pretestībai okupētā Latvijā, ieskaitot līdzekļu sagādi;
b) visumā uzskatīt, ka atbalsts tautiešiem, kas no okupētās
Latvijas ieradušies Minsterē, nokārtots lielā mērā ar DV naudas
devumu, A. J. Bērziņa un viņa kundzes pretīmnācību un vācu iestāžu
atbalstu;
c) polītiskās informācijas darbā priekšplānā izvirzīt stāvokli
okupētā Latvijā, kur latviešu tautu pārvērš par minoritāti;
d) pārdomāt rīcību Latvijas valsts 70 gadu proklamēšanas
atzīmēšanai;
e) censties atrast darba turpinātāju trimdas ikgadēja biblio
grāfiska pārskata sastādīšanai, ko agrāk veica L. Rumaks, ASV,
f) PBLA priekšsēža ciešāku sadarbību informācijas apmaiņā ar
DV priekšnieku resp. DV centrālo valdi.
DV Zviedrijas valdes priekšsēdis un DV CV loceklis Z. Dzelme
pasniedzis dzejniekam Andrejam Eglītim "Goda biedra diplomu".
Prezidijs nolemj izdot pamarku Latvijas valsts 70. dibināšanas
dienas atcerei.
Š. g. 1. martā Vīnē ieradās Helsinki 86 grupas dibinātājs Linards
Grantiņš ar dzīvesbiedri un dēliem. Martā vidū viņus sagaida
Minsterē, kur viņi apmetīsies uz pastāvīgu dzīvi.
DV vadība un saime piemin Latvijas brīvības un latviešu tautas
tiesību cīnītāju Gunāru Astru, kas miris 1988. g. 6. aprīlī. G. Astra
bija pavadījis deviņpadsmit ar pus gadus padomju cietumos un tikai
š.g. martā atbrīvots. Viņš mira garīgi nesalauzts un pilns ticības
Latvijas nākotnei. Viņu apbedīja š.g. 19. aprīlī Rīgā, 2. Meža kapos
un tā izvadīšanā piedalījās 5.000 - 7.000 pavadītāju, kas ar savām
saujām aizbēra viņa kapu. Viņa zārks bija klāts ar Latvijas karogu,
vaiņagi bija pušķoti ar Latvijas krāsu karodziņiem, bērēs dziedāta
Latvijas valsts himna, nolasīta PBLA līdzjūtība.
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Viņa dzīvību nevarēja vairs glābt pat ātrā medikamentu nosū
tīšana, ko sedza DV organizācija, uz Ļeņingradas slimnīcu.
DVF nodaļu delegātu sapulcē 1988. g. 13. martā, Londonā,
ievēlēti DV centrālās valdes prezidija locekļi nākamajiem 3 gadiem:
Alfons Lindens un Jūlijs Počs.
DV CV prezidijs savā š.g. 13. martā sēdē konstruējās sekojoši;
DV priekšnieks Jānis Frišvalds.
DV CV sekretārs un Iekšējās informācijas nozares vadītājs Jūlijs
Počs.
DV CV kasieris un Ārējās informācijas nozares vadītājs Alfons
Lindens.

DV CV prezidijs 1988.gadā: no kr. CV Iekšējās inf. noz. vad. un
CV sekretārs Jūlijs Počs, DV pr-ks Jānis Frišvalds, un CV Arējās inf.
noz. vad. un CV kasieris Alfons Lindens

Jaunais DV Centrālās valdes sekretārs un Iekšējās nozares
vadītājs Jūlijs Počs dzimis 1927. gada 7. aprīli, Varakļānos, kur ap
meklējis vietējo ģimnāziju. Kaŗam tuvojoties, iesaukts gaisa izpalīgos
un iesaistīts Rīgas aizsardzībā. Vienību pārceļot uz Vāciju, lai nebūtu
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jāatstāj dzimtene, jau iepriekš pārgājis Kureļa grupā. 1944. g. 17.
novembrī līdz ar citiem apcietinātiem kureliešiem pārvests uz Vāciju,
Dancigu. Pēc pratināšanas pārcelts uz Bērentu un iedalīts 1. (Rīgas)
būvpulkā, pie Tornas. Pie Grevesmilenas kritis amerikāņu gūstā un
vēlāk caur Putlosu nonācis Cēdelgēmā, kur piedalījies DV orga
nizācijas dibināšanā. Tur saslimis un pēc ārstēšanās dažādās slim
nīcās 1947. g. nonācis Augustdorfā, Vācijā. Strādājis britu
kontrolkomisijā Vācijā Lemgo centrā līdz 1947. g. 18. novembrim,
kad izceļojis uz Angliju. Anglijā strādājis dažādus darbus, mācījies
vakara skolās elektronu techniķa arodu. Strādādams sasniedzis
departamenta vadītāja amatu un ar 60 gadiem pensionējies.
Anglijā DV saimei pievienojies jau 1948. gadā. Tagad darbojas
DVF Saules novadā un Boltonas Baltiešu komitejā.
Par DV Rietumvācijas valdes priekšsēdi un centrālās valdes
locekli ievēlēts Olģerts Mazarkevics, kas DV saimei labi pazīstams ar
savu ilggadīgo darbu organizācijā.
DV Centrālās valdes prezidija sēde notika 1988. g. 24. aprīli,
DVF īpašumā "Straumēni". Sēdē piedalījās: DV priekšnieks J.
Frišvalds, CV prezidija locekļi J. Počs un A. Lindens, CV padom
nieks I. Kažociņš un bij. CV prezidija loceklis S. Lindiņš, kuŗam
prezidijs izteica sirsnīgāko paldies par līdz šim veikto darbu.
Ar klusuma brīdi pieminēja mirušos DV darbiniekus: bij. DV
Austrālijas vanadžu vadītāju I. Danci, kapt. Z. Jansonu un Latvijas
tiesību cīnītāju G. Astru.
DV CV sēdē 1988. g. 16./17. maijā piedalīsies Goda viesi: V.
Hāzners, M. Ķeņģe, A. Lūsis, A. Eglītis, L. Rumba, A. Abakuks.
Sēdi atreferēt lūgti: A. Liepiņa un A. Puķīte.
Saņemti ziņojumi no L. Grantiņa, PBLA un Helsinki 86
koordinācijas centra.
Laikā no .g. 29. martā līdz 5. aprīlim Bērzainē, Vācijā notika
seminārs "Dievs, daba, darbs". (sk. atsevišķu ziņojumu).
DV priekšnieks izteicis pateicību DV R.-Vācijas valdei un
semināra vadītājam Imantam Balodim par šāda veida sarīkojumu,
kas bija domāts visām paaudzēm.
Vatikāna raidītājs 3 raidījumos pieskāries semināra gaitai.
DV Centrālās valdes sēdē 1988. gada 16./17. maijā, DVF
īpašumā "Straumēnos" piedalījās: DV priekšnieks J. Frišvalds, vana124

džu priekšniece A. Hāznere, CV prezidija locekļi: J. Počs un A.
Lindens (abi no Anglijas), CV locekļi: A. Spārniņš, A. Puķīte (abi no
ASV), O. Mazarkevics (Vācija), A. Kalupnieks (Kanada), Z. Dzelme
(Zviedrija), ar F. Salas (Austrālija) pilnvaru - S. Lindiņš un DV
ģenerālsekretārs A. J. Bērziņš. Piedalījās arī DV organizācijas vanadžu goda priekšniece M. Ķeņge, bij. vanadžu priekšniece A.Liepiņa,
DVF valdes priekšsēdis L. Rumba, DV CV padomnieks I.Kažociņš,
DVF Ārējās inf. noz. vadītāja R. Parrisa, "Straumēnu" pārvaldnieks
A. Sīlis un citi.
Sēdi atklāja DV priekšnieks J. Frišvalds. Ar klusuma brīdi
pieminēja pag. gadā un šī gada sākumā mirušos DV darbiniekus un
biedrus, arī Gunāru Astru.

DV CV 1988.g.16./17.maija sēdes, Straumēnos, Anglijā, dalībnieki:
1.r.nokr. A.Kalupnieks, A.Spārniņš, Vanadžu goda pr-ce M.Ķeņģe,
DV pr-ks. J.Frišvalds,, Vanadžu pr-ce A.Hāznere, bij. Vanadžu prce A.Liepiņa, , L.Rumba; 2.r.no kr. O.Mazarkevics, A.Puķīte,
R.Parrisa, A.J.Bērziņš, V.Bērziņa; 3.r.no kr. Z.Dzelme, A.Lindens,
J.Počs, S.Lindiņš, I.Kažociņš

DV priekšnieks pieminēja R. Silaraupu, izceļot viņa varonību,
kopā ar E. Bitenieci un citiem demonstrējot pag. gada 14. jūnijā pie
Brīvības pieminekļa Rīgā.
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Sēdi personīgi sveica visi klātesošie DV zemju valžu priekšsēži
un "Straumēnu" pārvaldnieks A. Sīlis. Rakstiski: DV Goda priekš
nieks V. Hāzners, DV goda biedri archibīskaps A. Lūsis un A. Eglītis,
Latvijas diplomātiskais pārstāvis Anglijā P. Reinhards, LNPL
prezidija pr-dis A. Abakuks, DV Kanadā valdes pr-dis G. Brikmanis
un vanadžu priekšniece Kanādā N. Pulciņa, vanadžu pr-ce ASV S.
Priedulāja, vplkv. A. Silgailis, J. Leitītis, U. Grava, P. Vasariņš, V.
Plūdons, A. Šterns, J. Rožkalna ģimene.
Sēdi vadīja DV priekšnieks J. Frišvalds, protokolēja DV ģene
rālsekretārs A. J. Bērziņš.
Zemju pārskati liecināja, ka darbs DV organizācijā 1987. gadā
turpinājies rosīgi, kaut arī biedru skaits samazinājies par 93;
kopsummā sasniedzot 9.437, no tā 3.219 ir vanadzes. Vienīgā zeme,
kur biedru skaits pieaudzis, ir Austrālija, klāt nākot 17 biedriem.
DV organizācijā 1987. gadā darbojušies: 20 kori, 12 teātra
kopas, 40 bibliotēkas ar 49.402 grāmatām, 57 sporta kopas, 13 tautas
deju kopas, 41 dažāda veida sekcijas.
Notikuši: 223 akti, 86 priekšlasījumi, 77 koncerti, 20 teātŗa
izrādes, 772 dažādi sarīkojumi.
Izdoti 24 zemju, 274 nod. apv. apkārtraksti ca 90.000 eks.
Organizācijai pieder 25 nekustami īpašumi.
Atbalstīti: Latvijas Brīvības fonds ar DM 8.230,-, Latviešu nac.
fonds - DM 14.040,-, Patiesības fonds - DM 17.810,-., informācijas
darbam izdotas - DM 67.710,-.
Aprūpes darbam dzimtenē - DM 35.810,-, uz vietām - DM
125.380,-, Latviešu centram Minsterē - DM 2.140,-, Bērzainei - DM
16.390,-.
Minsteres Latviešu ģimnāzijai ziedotas - DM 24.620,-,
stipendijām, pabalstiem izglītībai, mācības līdzekļiem - DM
144.680,-, sportam - DM 22.140,-, dažādiem citiem pasākumiem DM 263.500,-, kulturāli - sab. darbam - DM 46.210.
Plkv. V. Januma fonda balva piešķirta un izmaksāta MLĢ
direktrisei I. Gravai - $1.000,- apmērā.
Ar lieliem līdzekļiem atbalstīti studenti sabiedrisko zinātņu
institūtā Minsterē, un visās zemēs dažādi izglītības un jaunatnes
pasākumi.
Izdotas tagadējo brīvības cīnītāju pamarkas, propagandas
pastkartes angļu valodā, atbalstīta demonstrācija 1987. g. augustā
Berlīnē, turpināti ielasījumi un ieskaņojumi lentās neredzīgo
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bibliotēkai , uzsākta kritušo un bez vēsts pazudušo latviešu kaŗavīru
sarakstu sastādīšana, ar ievērojamiem līdzekļiem atbalstīti atbraucēji
no Latvijas, notikušas sanāksmes globālā apmērā Minsterē: DV CV
sēde, DV darbinieku apspriede, globāla rakstura DV biedru saiets,
jaunatnes sanāksme, vanadžu rokdarbnieču sanāksme, izkārtotas DV
priekšnieka un vanadžu priekšnieces vēlēšanas, notikušas DV
globālās šaušanas sacensības.
DV Centrālās valdes sēdes svarīgākie lēmumi un atzinumi:
I. Nacionāl-polītiskā laukā:
1) Pieņēma Uzsaukumu tautiešiem Latvijā un ārpus tās:
"Atkārtoti uzsvēra, ka Daugavas Vanagi ir nacionāla latviešu
cīnītāju kopība, kas savā darbībā ietilpina ikvienu latviešu saimi
neatkarīgi no tās ģeogrāfiskā novietojuma. Tādā definīcijā tā ir skatā
ma pēc "Noteikumiem DV organizācijas darbībai" 1. panta.
2) Atzīmējot 70 gadu aprisi Latvijas valsts neatkarības pasludi
nāšanai 1918. g. 18. novembrī un godinot 1988. g. 6. aprīlī mirušo
izcilo Latvijas tiesību cīnītāju Gunāru Astru, DV CV nodibina
"Gunāra Astras Piemiņas Fondu", kuŗā pārskaitīs Nacionālās
darbības fonda līdzekļus.
DV CV aicina fondu papildināt ar ziedojumiem, novēlē
jumiem un citām iemaksām. Fonda izmaksas kalpos Latvijas brīvības
atgūšanai un to pārvaldīs DV centrālā valde.
DV CV prezidijs izraudzīs komisiju šī fonda noteikumu
projekta izstrādāšanai, kuŗus piesūtīs DV CV locekļiem rakstveida
nobalsošanai.
3) Brošūra "Latvia and Latvians" iznāks 1988. gada vasarā
20.000 eks. To izsūtīs visām DV zemju valdēm par brīvu. Tai būs
pievienota lapa ar informāciju par DV organizāciju.
DVF īpašums "Straumēni" ziedojis izdevumam "Latvia and Latvians"
£3.000,-. Izdevums izmaksās £9.000,- līdz 11.000,-.
4) Izdota pastkarte "Independence for Latvia" angļu valodā ar
Baltijas valstu kontūrām.
5) Izdota pamarka veltīta Latvijas 70 gadiem; pieprasāma DV
CV Ārējās inf. nozarei.
6) DV Centrālā valde atzīst, ka pašreizējam stāvoklim sakaru
jautājumos ar tēvu zemi atbilst agrākie apvienotie, sekojošie
atzinumi:
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Savstarpējo apmeklējumu jautājums atstājams katra cilveka
sirdsapziņas izjūtas un dzīves izpratnes izšķiršanā.
Ikkatra ciemos braucēja pienākums ir izvairīties no stājas un
darbības, kas aizvaino mūsu tautas nacionālo lepnumu un
pretkomūnistiska cīnītāja nostāju.
Ja kādā DV darbības zemē valda īpatnēji apstākļi vai šīs zemes
saime ir saistīta ar atzinumiem, kādi pieņemti savas centrālās
organizācijas darbības ietvaros, tad ir atļauta pieskaņošanās
minētiem apstākļiem, par cik tas neietekmē kopējos DV organizācijas
uzskatu izpaudumus.
Daugavas vanagu organizācija noraida jebkāda veida sadar
bību ar Maskavas komūnistu varas orgāniem Latvijā, izslēdzot sakaru
meklēšanu ar viņu iestādēm, kuŗas uzskatāmas par latviešu tautas
nebrīvības un ciešanu laika lielāko ļaunumu.
DV organizācija ies visus ceļus, izmantos katru iespēju un
netaupīs līdzekļus, nesot arī nepieciešamos upuŗus, lai uzturētu
sakarus ar tautu dzimtenē.
DV organizācija ir pārliecībā, ka Latvijas nākotnes izcīnītāji un
jaunās, atbrīvotās Latvijas cēlēji ir galvenām kārtām tā tautas daļa,
kas saistīta ar savu senču zemi dzimtenē, jo tā vislabāk pārzina
apstākļus, vajadzības un iespējas, kā atbrīvoties no okupācijas un
krievu komūnisma jūga.
To latviešu uzdevums, kas atrodas svešumā, ir sniegt tau
tiešiem dzimtenē pareizas ziņas par apstākļiem pasaulē, informēt
mums draudzīgo valstu valdības par Padomju Savienības brutālajām
apspiešanas metodēm, genosidu ieskaitot, kas tiek vērstas pret lat
viešu tautu, kā arī censties noskaņot rietumu sabiedrisko domu
Latvijas brīvības atgūšanas labā.
DV organizācija darīs visu tās spēkā esošo, lai palīdzētu tau
tiešiem tēvzemē cīnīties pret rusifikāciju, krievu imperiālismu un
koloniālismu.
DV organizācija uzskata, ka ir tikai viena latviešu tauta, kas
dzīvo okupētā tēvzemē, izsūtījumu vietās un brīvajos rietumos, kuŗai
ir kopējas sāpes par zaudēto neatkarību un kopējas cerības par
zaudētās brīvības atgūšanu.
DV CV lūdz PBLA, izmantot savu autoritāti un trimdinieku
dotās pilnvaras, panākt visu iespējamo spēku izmantošanu, jo sevišķi,
no Latvijas piespiesti izbraukušo tautiešu iespējas, mūsu brīvības
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centienu labā. Tāpat DV CV sagaida ciešāku PBLA sadarbību ar DV
priekšnieku informācijas apmaiņā.
DV CV aicina laikā ap 25. martu, katru gadu, rakstos pieminēt
1949. g. marta beigās notikušās lielās deportācijas, kas galvenā kārtā
vērsās pret latviešu zemniekiem uzskatot šo laiku par latviešu
viensētu iznicināšanas laiku. Ja iespējams ievietot arī laikrakstos
attiecīgus ziņojumus.
DV CV pārrunāja ierosinājumu par sadarbošanos ar Pasaules
pretkomūnistu līgu (World Anti Communist League - WACL) un
Pretbolševiku nāciju grupu (Anti Bolchevik Block of Nations - ABN)
un atzina, ka ir vēlama piedalīšanās no gadījuma uz gadījumu viņu
konferencēs, bet iestāšanās par biedru nav nepieciešama.
II. Vanadzes :
1) Latviskās audzināšanas skolu darbā aicināmas un mudinā
mas rosīgi piedalīties tieši jaunākās paaudzes vanadzes, sevišķi tās,
kas pašas apmeklējušas un mācījušās latviešu skolās, semināros un
kursos.
2) Sakarā ar Latvijas valsts neatkarības 70 gadiem, aicināt
skolu jauniešus sameklēt iespējami daudz dzeju, kas veltīta Latvijai.
3) Vanadžu sastādītās tautas tērpu brošūras 1. burtnīca iznāks
1988. g. rudenī.
4) Ir iesākta visu zemju vanadžu akcija attiecībā uz palīdzības
darbu Latvijā.
III. Jaunatne:
1) Pārrunājot DV jaunatnes organizātorisko struktūras veido
šanos, uzdod DV CV jaunatnes nozares vadītājam uz vietām
noskaidrot, kādā veidā Dv jaunatne vēlas veidot savu vadību; sakaros
ar jaunatni okupētajā Latvijā apsvērt iespējas izveidot nacionālās
darbības grupu "Tēvzemei un brīvībai''.
2) Plkv. V. Januma fonda balva 1989. gadam ā $500, - tiek
piešķirta:
- Toronto latviešu tautas augstskolas sestdienas ģimnāzijai;
- Dr. V. Grigulim, Anglijā;
- Annas Ziedares vasaras vidusskolai, Austrālijā.
3) Papildina plkv. V. Januma fonda noteikumu 2. punktu, ka
fonda balva nepārsniedz $1.000,-, bet ienākušo līdzekļu robežās var
piešķirt papildu balvas.
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4) 8. Vispasaules Latviešu jaunatnes kongresa Somijā atbalstam
piešķīra $1.000, - , aicinot visas DV zemes atbalstīt šī kongresa
rīkošanu.
5) Izdos papildinātu ar kartēm, uzņēmumiem un iepriekšējā
izdevuma labojumiem I. Kažociņa sastādīto grāmatu "Tēvzemei un
brīvībai".
6) Mudināt jaunatni apmeklēt Lommeles kaŗavīru kapus.
IV. Aprūpe:
1) Pieņēma zināšanai, ka līdz CV sēdei izsniegti pabalsti
atbraucējiem no Latvijas DM 22.258,78 apmērā. Bez tam sniegta
palīdzība Latvijā dzīvojošiem brīvības cīnītājiem, nosūtīti medika
menti G. Astram, dažādi materiāli, u.c.
2) Vanadzes sevišķu vērību piegriezīs morālam atbalstam (vēs
tuļu rakstīšanai un tml.).
3) DV centrālā valde atzinīgi vērtē DV R. Vācijā valdes darbu
invalīdu mītnes "Bērzaine" uzturēšanā un izveidošanā, bet saprot, ka
ierobežotie līdzekļi neatļauj to izveidot ērtāku un modernāku. Šogad
paiet 35 gadi, kopš "Bērzaine" pieder DV organizācijai.
DV CV aicina DV zemju/ nodaļu/ apvienību valdes jo sevišķi
atcerēties šo mūsu īpašumu jubilejas gadā un ziedot līdzekļus, lai
skaisto "Bērzaini" izveidotu arvien labāku.
V. Citi atzinumi un lēmumi:
Visām no Latvijas izraidītām un atbraucēju ģimenēm uz vienu
gadu piesūtīs DVM un dāvinās izdevuma "Laiks, Telpa, Ļaudis" III
un IV daļu.
Par DVM apgāda vadītāju apstiprināja H. Jākobsonu.
Par "Laiks, Telpa, Ļaudis" V grāmatas redaktisi apstiprināja Austru
Liepiņu.
Sagatavojot grāmatu par kritušiem un bez vēsts pazudušiem
latviešu kaŗavīriem, tajā ietveramas sekojošas ziņas: uzvārds, vārds,
dzimšanas un krišanas/pazušanas datumi, dienesta pakāpe un
vienība.
Piešķīra sekojošus ziedojumus:
a) Latviešu nac. Fondam
DM 1.000,b) Patiesības fondam
DM 1.000,c) R. Čaka fondam apm. $
500,no DVM līdzekļiem
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DV 6. globālās dienas notiks 1989. gadā no 19.-25. jūnijam,
Čikāgā. DV CV sēde 17./18. jūnijā Gaŗezerā ASV.
DV saimēm vēlams atcerēties, ka 1988. g. 28. augustā paiet 100
gadu no plkv. Brieža dzimšanas un 70 gadi no viņa nāves dienas.
DV CV ieteic DV zemju valdēm apmainīties ar apkārtraktiem/biļetēniem/protokoliem. Apkārtrakstus/biļetēnus piesūtīt visiem
CV locekļiem un DV ģenerālsekretāram.
Izteica pateicību un atzinību DV globālo šaušanas sacensību
vadītājam J. Treijam.
Ieteica tām DV zemju saimēm, kuŗu nodaļām/ apvienībām ir
savi nami un klubi, kas dod peļņu, apsvērt iespēju kādu peļņas %
ziedot savas zemes valdei, izlietošanai tās budžeta robežās.
Pieņēma tekstu aicinājumam iestāties DV organizācijā.
Pieņēma 1989. gada budžetu DM 39.460, - ienākumos un izdevumos.
Apbalvoja DV darbiniekus (sk. atsevišķu rakstu).
DaugavasVanagi aicina jūs savā saimē
Ievērojams, brīvajā pasaulē dzīvojošo latviešu trimdinieku
skaits ir latviešu nacionālo cīnītāju kopības Daugavas Vanagu
organizācijas locekļi, un arī Jūs ar šo rakstu tiekat aicināti Daugavas
Vanagu organizācijā.
Ar to Jūs būsit sekojoši jo daudzu latvju dēlu un meitu
priekšzīmei, kas sevī sajuzdami savas tautas asiņu balsi ir reizē
saklausījuši Mātes Latvijas aicinājumu: arī svešumā palikt uzticīgiem
savai tautai un tēvzemei, lai latvju tauta Baltijas krastā būtu noteicēja
savā zemē, lai atkal būtu brīva Latvija. Tā ir likteņa cīņa, kuŗai ir
vajadzīgas mūsu visu sirdis, domas un darbi. Likteņa cīņa prasa
mūsu garīgo un materiālo spēku apvienošanu. Jūsu vieta ir šajāuzticīgo pulkā!
Daugavas Vanagu organizāciju nodibināja latvju kaŗavīri, II
pasaules kaŗa dalībnieki, 1945. gada 28. decembrī, gūsta nometnē
Cēdelgēmā, Beļģijā, - lai iesākto cīņu turpinātu ar citiem ieročiem.
Daugavas Vanagi tagad darbojas 12 brīvās pasaules valstīs un 125
nodaļās/apvienībās/kopās ir 9.437 biedru.
Bez ticību un citām atšķirībām, par Daugavas Vanagu biedriem
var būt abu dzimumu personas, kas grib atbalstīt Daugavas Vanagu
mērķus un darbu. Aktīviem biedriem ir aktīvās un pasīvās balss
tiesības, kālab ikviens no tiem, ievērojot organizācijas demokrātisko
iekārtu, ir tiesīgs vēlēšanu ceļā ieņemt jebkuŗu vadītāju amatu.
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Ikviena biedra pienākums ir visiem spēkiem sekmēt organizācijas
mērķus un pakļauties pārvaldes orgānu lēmumiem.
Daugavas Vanagu darbība norit saskaņā ar organizācijas
statūtiem, noteikumiem un zemju delegātu pilnsapulču lēmumiem.
Tagad Daugavas Vanagu mērķi ir trejādi: 1) darbs Latvijas brīvībai; 2)
atbalsts grūtdieņiem; un 3) mūsu kulturāli sabiedriskās dzīves
kopšana.
Daugavas Vanagu redzamo nozīmi Latvijas labā - apliecina tai
pievērstie Latvijas komūnistisko okupantu vissīvākie uzbrukumi.
Mūsu palīdzības darbu, kas sniedzas no šejienes līdz Sibīrijas
tundrām, raksturo naudas summu iespaidīgie skaitļi un saņēmēju
pateicība.
Par kultūrāli sabiedrisko veikumu runā latviešu svētdienas
skolas, bibliotēkas, izteiksmīga rinda pašdarbības vienību un dažāda
rakstura sarīkojumi, kuŗos latvju kultūra un tās daudzveidīgās
izpausmes runā uz mums un mūsu jaunatni.
Daugavas Vanagiem šodien pieder 25 nekustami īpašumi, savs
žurnāls, laikraksts, grāmatnīcas. Gada budžeta apgrozījums sniedzas
daudzos simts tūkstošos.
Ja Daugavas Vanagi visas latviešu trimdas mērogā ir pats stip
rākais mūsu nacionāli polītiskais apēks, tad tas ir pateicoties
Daugavas Vanagu darbībai, kas kalpojusi ne atsevišķai grupai, bet
latvju kopējām nacionālām interesēm. Organizācijas mērķiem
piederējis vanagu, vanadžu un DV jaunatnes atbalsts, kas bijusi
panākumu atslēga.
Katram cilvēkam ir būtiska vajadzība kam piederēt, kur
iekļauties - ir nepieciešama sabiedrība. Tikai kopā ar citiem spēj
pilnībā uzziedēt mūsu personība, idejas, domas, kas atraisījušās no
vientulības šaurā loka - iegūst plašākus apvāršņus un kopā ar domu
biedriem rod praktisku piepildījumu. Tas viss jo sevišķi attiecināms
uz mūsu trimdiniekiem. Katrs atsevišķi mēs esam līdzīgs smilgai
sveša ceļa malā, bet apvienojoties kopējā saimē mēs kļūstam par
spēku, kas spēj pastāvēt vētrās un uzvarēt.
Šajā apziņā un pārliecībā Daugavas Vanagi griežas pie Jums ar
aicinājumu: kļūt par mūsu Daugavas Vanagu saimes aktīvu locekli,
lai patiesā tēvzemes mīlestībā un kopdarbībā pastāvētu un strādātu,
mūsu tautas un valsts labklājībai un gaišākai nākotnei. Mēs augsti
vērtējam Jūsu stāju un Daugavas Vanagu vietējās nodaļas vadība būs
priecīga Jūs uzņemt par Daugavas Vanagu saimes aktīvu locekli. 132

Māsu mērķi sauc un gaida jaunus sekotājus un darītājus, un šis
aicinājums runā uz visām paaudzēm; neviens nav par jaunu, nedz
par vecu, lai sekotu Latvijas karogam!
Daugavs Vanagi, sasauksimies!
DaugavasVanagu Centrālā Valde
Tēvzemei un brīvībai
Uzsaukums tautiešiem Latvijā un ārpus tās.
Godinot mūsu krietnā un varonīgā cīnītāja Gunāra Astras gaišo
piemiņu, griežamies pie visiem, kam dārgs latviešu vārds un liktenis,
ar sekojošu uzsaukumu:
balstoties uz mūsu tautas senās un nesenās pagātnes bagāto un
daudzpusīgo pieredzi, tagadnes sarežģītajā nacionālpolītiskajā situ
ācijā, atzīstam par šodienas vienu no svarīgākajām nepieciešamībām
- meklēt un atrast tautas vienību.
1918. gada 18. novembrī, iegūstot savu valstiskumu pirmo reizi
savas pastāvēšanas vēsturē, mūsu tauta iegāja savas nacionālās
neatkarības un dzīves vispārējās attīstības gaišajā dienā. Šis mūsu
tautas ziedu laiks bija arī iederīga rota starptautiskajā vainagā.
Diemžēl, šī gaiši uzaususi Latvijas diena beidzās ļoti ātri: 1940.
gada 17. jūnijā to pārtrauca tumšie okupācijas mākoņi no Maskavas.
Latvija vēl aizvien ir okupēta un tās labākos spēkus okupanti izmanto
nevis, lai tautai nestu labākas dienas, bet gan lai tie kalpotu Kremļa
mērķiem.
"Pārkārtošanās" īstais nolūks ir "uzlabot pastāvošo režīmu"un
kārtību, lai nodrošinātu padomju impērijas pastāvēšanu.
Daugavas Vanagi, tāpat kā PBLA un latviešu trimdas organizācijas,
šos mūsu tautas apstākļus nekad nav aizmirsuši un jau gadu desmitus
tos brīvai pasaulei atgādinājuši, reizē ar to stiprinot mūsu pašu tautu
un uzturot cerības taisnības uzvarai.
Mēs apsveicam mūsu tautas kustību: "Helsinki 86", "Atdzim
šana un atjaunošanās", "Dievs, patiesība un tauta", "Glori Dei",
"Helsinki 86", jaunatnes nodaļu "Tēvzemei un brīvībai", kā arī citas
še neminētās.
Mēs, Daugavas vanagi, esam lepni par mūsu apspiestās tautas
brīvības atgūšanas centieniem un apliecinām, ka nekad neatdosim
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mūsu tautas dzimtenē kultūras, zinātnes un sporta sasniegumus kā
pienesumu okupācijas varai. Tauta alkst pēc brīvības un neatkarības.
Daugavas vanagu aktīvā nacionālpolītiskā darbība trimdā
saskaņā ar pārējām latviešu organizācijām, aicina visus latviešus,
sevišķi jaunatni, pievienoties Daugavas vanagu darbam un nelokāmā
apņēmībā strādāt Latvijas valsts neatkarības un latviešu tautas
brīvības atgūšanai.
Daugavas vanagu centrālā valde,
1988. g. 17. maijā
No Latvijas saņemtām videofilmām un citas informācijas
spriežot, Latvijā ļoti ievērojamu vietu sāk ieņemt Vides aizsardzības
klubs, kuŗā ir jau 1.000 biedru un kas savā darbībā netieši kļuvis arī
par galveno spēku iepretī okupācijas varai.
DV CV sēdē nodibinātā "Gunāra Astras piemiņas fonda"
noteikumus izstrādājis CV prezidijs un izsūtījis CV locekļiem
rakstveida sēdē apstiprināšanai.
DV Centrālā valde aicina DV zemju, nodaļu/apvienību valdes
atrast līdzekļus "Gunāra Astras piemiņas fondam".
Līdzekļi ir steidzīgi nepieciešami brīvības centienu atbalstam
okupētajā Latvijā, un to izlietos ne tikai "Helsinku 86" grupas
aktivitātēm, bet it visu grupu un personu atbalstam, kas ar savu dar
bību kalpo Latvijas valsts un tautas nacionālpolītisko mērķu
īstenošanai.
Ir zināms, ka okupētajā Latvijā ar lielu atzinību vērtē DV
organizācijas darbu un tā izpausmes dažādos veidos. Tas jāzina arī
mūsu tautiešiem šeit svešumā, kuŗus aicina pievienoties DV
organizācijai.
1989. gadā no 17.-24. jūnijam, Čikāgā, ASV, notiks 6. DV
globālās dienas.
Bez DV Centrālās valdes sēdes, dažādiem sarīkojumiem, ir
paredzētas vairāku nozaŗu sanāksmes.
DV CV prezidija sēdē 1988. g. 24. jūnijā, DVF īpašumā
"Straumēnos" piedalījās: DV priekšnieks J. Frišvalds, prezidija locekļi
- J. Počs un A. Lindens, DV CV padomnieks I. Kažociņš.
Ar klusuma brīdi pieminēja mūžībā aizgājušos DV darbiniekus
Andreju Stuburu, Vācijā un kpt. Antonu Liepiņu, Kanadā.
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Apstiprināja "Gunāra Astras piemiņas fonda" noteikumus, kas
bija izsludināti DV CV rakstveida sēdē. Visi CV locekļi noteikumus
pieņēmuši.
Noteikumus izstrādājuši DV CV prezidija izraudzītā komisija:
A. Lindens, A. Liepiņa un A. Sinka.
DV CV prezidija atkārtoti aicina visas DV zemju/nod./apv./ kopu valdes gādāt līdzekļus "Gunāra Astras piemiņas fondam".
V. Liniņa grāmatai "Ārpus padomju koncentrācijas nāves
nometņu žoga" prezidijs meklē tulkotāju angļu valodā.
DV Dānijā nodaļu arī turpmāk vadīs V. Kiršteins.
DV centrālās valdes prezidija sēdē š. g. 27. augustā, DVF īpa
šumā "Straumēnos" piedalījās: DV priekšnieks J. Frišvalds, sekretārs
J. Počs un kasieris A. Lindens.
DV CV prezidijs pieņēma DV goda biedra Andreja Eglīša
ierosinājumu, piešķirt Tautas balvu pēcnāvē Gunāram Astram. Aici
nāja visas Dv organizācijas zemes atbalstīt šo ierosinājumu.
DV CV ziņo, ka valde jau izdevusi, pēdējā gada laikā, DM
11.503,34 (no G. Astras fonda - DM 5.893,27) un aprūpes vajadzībām
(atbraucēju atbalstam, medikamentiem un citai palīdzībai Latvijā) DM 29.114,71 no līdzekļiem, kas ienākuši agrāk no DV zemju valdēm
un ziedojumiem.
DV Centrālā valde izsaka pateicību visiem ziedotājiem.
Š.g. 30. augustā, Minsterē ieradās no okupētās Latvijas izrai
dītais Konstantīns Pupurs, kopā ar māti. K. Pupurs piedalījies
Helsinki 86 grupas darbībā. Iestājies DV Minsteres nodaļā, tāpat kā
Jānis Rožkalns.
Aleksandrs Pelēcis
Tavs darbs būs liels
Kaut tu ne svētais Kristaps esi:
Tavs darbs būs liels, ja lielu nastu nesi!
Kaut simtreiz esi izmisumā dvesis:
Tu būsi liels, ja kalnu paturēsi!
Ja milža nastu tavi pleci nesīs,
Tavs darbs būs liels, kaut arī knislis esi!
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Atvadu ziedi latviešu tautas cīnītājam Gunāram Astram

Daugavas Vanagu organizācijas
Gunāra Astras PiemiņasFonds
Mērķis:
- godināt mūžībā aizgājušā Latvijas brīvības un latviešu tautas tiesību
cīnītāja Gunāra Astras piemiņu;
- sagādāt līdzekļus rīcībai un pasākumiem, kas kalpo Latvijas valsts
un tautas nacionāl-polītisko mērķu īstenošanai un vajāto, izraidīto
patriotu un to ģimeņu atbalstam;
Noteikumi:
- līdzekļus dod DV organizācijas kase, DV zemju valžu un nodaļu
/apvienību/kopu iemaksas, kā arī atsevišķu DV biedru un citu perso
nu un organizāciju ziedojumi.
- līdzekļus dod arī sarīkojumu atlikumi, loterijas un cita veida pasā
kumi;
- iegūtie līdzekļi nosūtāmi DV ģenerālsekretāram, kas tos iemaksā at
sevišķā kontā un ir atbildīgs par ienākumu un izdevumu atskaiti,
sniedzot ik divus mēnešus pārskatus DV priekšniekam.
136

- fonda līdzekļi var tikt izlietoti tikai tādai rīcībai un tādiem pasāku
miem, kuŗus ir apstiprinājis DV priekšnieks, saziņā ar abu prezidija
locekļu piekrišanu.
Noteikumi apstiprināti DV CV 1988. g. 24. jūlija rakstveida sēdē.
DV Centrālās valdes prezidija sēdē 1988. g. 25. septembrī, DVF
īpašumā "Straumēni" piedalījās: DV priekšnieks J. Frišvalds,
prezidija locekļi J. Počs un A. Lindens, un CV padomnieks I.
Kažociņš.
Ar klusuma brīdi pieminēja mūžībā aizgājušo bij. DV CV
locekli un DV Austrālijā valdes priekšsēdi Visvaldi Aufmani.
Brošūra "Latvia and Latvians" iespiesta 20.000 eks. To izsūtīs
DV zemju valdēm, tālākai izplatīšanai, bet ieteic necensties īsā laikā
brošūru izplatīt, jo tai vajadzētu segt apm. nākošo 5 gadu periodu.
Kritušo un bez vēsts pazudušo latviešu kaŗavīru saraksti ir
sastādīti un nodoti pārrakstīšanai. Grāmata varētu iznākt 1989. gada
sākumā. Iecerēts izdot 500 eks. Prezidijs izteica pateicību A. J.
Bērziņam par paveikto darbu.
Izrakstīti atsevišķi arī visi kritušie, kas apglabāti Vācijā un
Dānijā un kuŗu kapus kopj vācu kaŗā kritušo pārvalde; tie netiks
nolīdzināti.
Ierosinājumu - piešķirt šī gada Tautas balvu Gunāram Astram, CV
prezidijs iesniedzis LAK EC tālākai virzīšanai uz PBLA.
Invalīdu mītnes "Bērzaine" 35 gadu jubilejas gadījumā DV CV tai
ziedoja DM 500, - .
DV CV Jaunatnes nozares vadītājs M. Graudiņš lūgts sazināties
ar DV zemju jaunatnes nozaŗu vadītājiem un noskaidrot, kā DV
jaunatne vēlas izveidot sadarbību ar jaunatni Latvijā, apsveŗot
iespēju izveidot nacionālās darbības grupas "Tēvzemei un brīvībai",
kā arī noskaidrot viņu ieskatus par DV jaunatnes vadītāja
izraudzīšanu tiešās vēlēšanās no pašiem jauniešiem.
"Krusttēvu"akcijas ietvaros Minsteres Latviešu ģimnāzijas š.g.
abiturientei Maretai Laev, studijām Toronto universitātē, sazīmētas
sekojošas summas: DV Kanadā - $500,-; DV ASV - $1.000,-; DVF £300,-; DV R. Vācijā - DM 500,-.
Bij. Vanadžu priekšniece Austra Liepiņa piedalījusies Rūdolfa
Blaumaņa piemiņas plāksnes iesvētīšanā Somijā, š.g. septembrī.
DV CV sekretārs J. Počs piedalījies Pasaules baltiešu pārstāvju
konferencē Rovfantā, Anglijā, kā DV pārstāvis.
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DV Brazīlijas nodaļa lūdz pirmskolas mācību grāmatas latviešu
valodā un video filmu 18. novembrim. Ņemot vērā notikumus
Latvijā, šis lūgums jāatbalsta.
"Gunāra Astras piemiņas fonds" jau darbojas pilnā sparā.
Atbalstam izdotas apm. DM15.000,-.
No DV zemēm, sevišķi vanadžu nozarēm, ienāk lūgumi pēc
Latvijā dzīvojošo trūcīgo daudzbērnu ģimeņu un tautiešu, kuŗiem
nepieciešama palīdzība, adresēm. Iespēju robežās adreses sagādātas,
bet vēlama lielāka atsaucība.
DV CV prezidija sēdē 1988. g. 27. novembrī, DVF īpašumā
"Straumēni" piedalījās: DV priekšnieks J. Frišvalds, CV prezidija
locekļi J. Počs un A. Lindens un CV padomnieks I. Kažociņš.
Ar klusuma brīdi pieminēja mirušo DV organizācijas darbi
nieku Rūdolfu Jurjaku, kas miris š.g. 7. oktobrī, Zviedrijā.
DV pr-ks J. Frišvalds ziņoja par iecerēto "Zvaigzņu braucienu"
1989. gada 4. augustā no visām Eiropas zemēm uz Bonnu.
Ar DV atbalstu diviem zviedru ārstiem bija iespējams ierasties
Rīgā un pārbaudīt Ģederta Melngaiļa veselības stāvokli. Ģederts
atzīts par veselu un no slimnīcas atbrīvots.
DV CV Jaunatnes nozares vadītājs M. Graudiņš cenšas iedzī
vināt ieskatu par DV jaunatnes vadītāja ievēlēšanu jaunā veidā. Do
māts izdot apkārtrakstu speciāli Jaunatnes kongresam Somijā un
Eiropas dziesmu svētkiem Zviedrijā. CV prezidijs piešķīra M. Grau
diņam $300, - izdevumu segšanai.
Saņemta pateicība no Vispasaules latv. jaunatnes kongresa
rīcības komitejas par DV CV $1.000, - ziedojumu.
Valsts svētku runas teikuši DV priekšnieks J. Frišvalds Rovfantā
un Koventrijā, A. Lindens - Mansfildā, J. Počs - Karlailā. DV ģene
rālsekretārs A. J. Bērziņš referējis par Lāčplēšiem - 11. novembrī
Minsterē un 15. nov. sabiedrisko zinātņu institūtā par DV. J. Počs
piedalījies BBC žurnālistu intervijā sakarā ar "kaŗa noziedznieku"
lietu.
Ir radusies atkal iespēja no R. Vācijas nosūtīt saiņus uz okupēto
Latviju ar iepriekš samaksātu muitu. Šāda veida saiņu pārsūtīšanu
izdara vācu firmas.
Nedrīkst sūtīt lietotas mantas, pašu gatavotas, tāpat rakstu
darbus, emblēmas, grāmatas, laikrakstus, dažādas bundžas, tūbas.
Pārtiku var nosūtīt tikai no firmas krājumiem.
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"Gunāra Astras piemiņas fondam" līdz šim ienācis DM 31.000,-.
DV CV sirsnīgi pateicās visiem atsaucīgiem ziedotājiem.
1989. darbības gads
Ievadot DV organizācijas darbu 1989. gadā, DV CV prezidijs
aicina visiem strādāt kopā.
DV CV prezidijs aicina jau laikus kārtot braucienu uz 6. DV
Globālām dienām Čikāgā no 17.-25. jūnijam. Aicināsim un atbals
tīsim jaunatni, lai tā būtu kuplā skaitā klāt šajā globālajā DV
sarīkojumā.
Imanta Baloža vadībā organizē rosības š.g. 23. augusta demon
strācijas izkārtojumam.

Aicinājums
Pieprasām Hitlera-Staļina pakta anulēšanu
Sāksim jau tagad nepieciešamos priekšdarbus, lai nodrošinātu
1989. gada 23. augusta akciju panākumus. Aicinām visus trimdas
latviešus, igauņus un lietuviešus šogad aktīvi pieminēt 1949. gada 25.
marta deportāciju 40. gada dienu. Nosūtot savas pilsētas skatkartiņas
septiņiem Rietumvācijas polītiķiem, ikviens pasaules baltietis uzska
tāmi balsotu pret Hitlera-Staļina paktu un tā sekām Baltijas valstīs.
Kartiņas tekstā nepieciešami tikai daži šai akcijai atbilstoši teikumi
vācu, angļu vai citās valodās. Jūsu adrese un paraksts. Ja Padomju
Savienība mūs nevēlas uzklausīt, ieinteresēsim mums draudzīgo
Rietumvācijas parlamentu savā dienas kārtībā atsākt apspriedes par
Baltijas jautājumu.
Mēs atgādināsim, ka Hitlera-Staļina 1939. gada vienošanās uz
citu tautu rēķina jau no sākta gala bijusi nelegāla un tādēļ ir nepie
ciešams to deklarēt tikpar svinīgi, kā tas noticis ar Minchenes
vienošanos. Baltiešu skatkartiņu tūkstoši uzrunās vācu polītiķus un
vēstīs pasaulei 600 000 deportēto baltiešu neaizmirstamo prasību:
brīvību Baltijas valstīm!
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Kartiņas sūtāmas Rietumvācijas valstsvīriem un polītiķiem:
Prezidentam, Dr. Richard von Weizsäcker
Valsts kancleram, Dr. Helmut Kohl
Ārlietu ministrim, Hans-Dietrich Genscher
CDU/CSU Frakcijas priekšsēdim, Dr. Alfred Dregger
SPD Frakcijas priekšsēdim, Dr. Hans-Jochen Vogel
FDP priekšsēdim, Dr. Otto Graf Lambsdorff
Zaļo partijas pārstāvim, Dr. Helmut Lippelt
DV CV prezidija sēdē 1989. gada 28. janvārī, DVF īpašumā
"Straumēni" piedalījās: DV priekšnieks J. Frišvalds, DV CV prezidija
locekļi J. Počs un A. Lindens, DV CV padomnieks I. Kažociņš un
daļēji PBLA valdes pr-ža vietnieks G. Meierovics.
Ar klusuma brīdi pieminēja mūžībā aizgājušos DV darbiniekus: bij.
DV Sidnejas nod. valdes pr-di Mārtiņu Tenisonu, bij. DV CV locekli
un DV Austrālijas valdes pr-ža vietn. Arnoldu Bagunu-Bērziņu, bij.
Kanādas valdes locekli Arnoldu Akmeni, bij. DV CV locekli un DV
Kanadas valdes pr-di Elmāru Krūku, latviešu tautas tiesību un
brīvības cīnītāju Juri Ziemeli.
Kopā ar PBLA pr-ža vietn. G. Meierovicu pārrunāja iespējas
saskaņot polītisko trimdu un nacionāli kustību grupu darbību oku
pētā Latvijā. G. Ievērojot pēdējā laika notikumus okupētā Latvijā,
mums arī trimdā jāveido jauna pieeja šim stāvoklim. Mēs rietumos
nedrīkstam sašķelties, nedrīkstam nevajadzīgi izšķiest spēkus un lī
dzekļus. Organizācijām darbība jāsaskaņo, notikumi jāanalizē un tad
vienoti jārīkojas.
DV saime visā pasaulē ir aicināta atbalstīt š.g. 23. augustā,
Bonnā paredzētās aktivitātes sakarā ar Molotova-Ribentropa pakta 50
gadu apriti. DV iniciatīvē Rietumvācijā izveidotā rīcības komiteja
kārto attiecīgu memorandu iesniegšanu Rietumvācijas un Padomju
Savienības valdībām, kartīšu akciju no visām rietumu zemēm,
"zvaigžņu braucienu" uz Bonnu. Cik iespējams akcija jāveido kopā ar
visām Baltijas valstu tautām. Šo akciju atbalsta visas latviešu organi
zācijas. Gala prasība ir noziedzīgā pakta anulēšana.
I. Kažociņš informēja par ģen. Radziņa grāmatas tapšanas
gaitu.
Ieteica sūtīt uz Latviju DV izdotās pamarkas - "Independence
for Latvia", ko tur daudz pieprasa.
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DV CV jaunatnes nozares vadītājs M. Graudiņš iecerējis Pa
saules latviešu jaunatnes kongresā Somijā referēt par DV organizāci
ju, kā arī kārtot skati un rādīt kādu filmu par DV.
Ir izsludinājis rokmūzikas konkursu.
DVF Jaunatnes nozares vadītājs A. Sinka ELJAS kongresā Almēlijā, Anglijā runājis par DV organizāciju, kam sekojušas pārrunas.
DV R. Vācijā valdes kultūras noz. referents E. Retigs, ziņojis, ka
neredzīgo skaņu bibliotēkā 1988. gadā saņemti 144 skaņu ieraksti 696 kasešu lentās. Kāda privāta persona piesūtījusi 366 skaņu ierakstu
lentas. No organizāciju puses lielākie ierakstu ziedojumi ir no DV.
DV Centrālās valdes prezidija sēdē 1989. g. 8.aprīlī, notika
DVF īpašumā "Straumēni". Piedalījās: DV priekšnieks J. Frišvalds,
CV prezidija locekļi J. Počs un A. Lindens, DV CV padomnieks
I.Kažociņš.
Ar klusuma brīdi pieminēja š.g. 29. janvārī mirušo bij. DV CV
locekli un DV Rietumvācijā valdes priekšsēdi Dr. Jāni Plato.
Pieņēma zināšanai, ka demonstrācija Bonnā notiks š.g. 23. augustā.
DV CV prezidijs nolēma sasaukt DV CV kārtējo sēdi š.g. 16.- 18.
jūnijam, Garezerā, Three rivers, ASV.
Papildina "Gunāra Astras piemiņas fonda" noteikumus.
Pieņēma pārstrādātos Globālos šaušanas sacensību noteiku
mus ar pistolēm , kas jāapstiprina DV CV sēdē.
DV CV prezidijs iepazinās ar 6. DV globālo dienu paredzēto
norisi.
Pieņēma G. Meierovica un A. Gāršas ielūgumus piedalīties
PBLA un LTF š.g. maija seminārā Abrenē, Francijā. DV organizāciju
pārstāvēs DV priekšnieks J. Frišvalds.
Nākošo DV CV prezidija sēdi noturēs Briselē, Beļģijā, š.g. 20.
maijā. 21.maijā Lommelē kaŗavīru kapos notiks tradicionālais svēt
brīdis.
DV Rietumvācijā valdes rīkotais seminārs "Tēvzemei un
brīvībai" risinājās laikā no 21.-27. martam, DV īpašumā Bērzainē.
Seminārā piedalījās 35-45 dalībnieki/klausītāji, (sk. aprakstu atse
višķi).
Seminārs, galvenā kārtā, bija veltīts notikumiem Latvijā un
informācijas darbam svešumā.
Uz vienu dienu seminārā ieradās VAK prezidents A. Ulme un
sekretāre D. Stalidzāne no Rīgas, bij. VAK viceprezidents V. Turins
no Minsteres, kas visi referēja par ekoloģiski stāvokli Latvijā, skarot
arī polītisko situāciju. VAK ir atteicies no tiešas polītiskas darbības,
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par cik tas ir iespējams pašreizējā situācijā Latvijā, lai visus spēkus
veltītu ekoloģiskiem jautājumiem.
Jauniete Larisa Saleniece, bij. MLĢ abituriente, DV apv. Čikāgā
vanadze, savā vēstulē jauniešiem, kas publicēta laikrakstā "Brīvā
Latvija" ir veltījusi atzinīgus vārdus DV organizācijai, aicinot
jauniešus iestāties DV. DV CV izsaka viņai sirsnīgu pateicību par to!
Pieminot lielās aizvešanas 1941.g. 14. jūnijā DV CV prezidijs
raksta:
Šodien dzimtene visumā nosoda Staļina šausmu darbus, tomēr
tā pati komūnistu partija, kuŗas uzvedumā notika šīs šausmas, valda
vēl šodien mūsu dzimtenē. No viņus vidus nāk funkcionāri, kas vēl
mēģina attaisnot visus šos šausmu darbus. Viens no galvenajiem
deportāciju, nāves sodu parakstītājiem - Noviks, parādas okupantu
svētkos, saņem augstu valsts pensiju, dzīvo lepnā dzīvoklī Meža
parkā.

DV CV sēdes, 1989.g.16.-18.jūnijam,Garezerā, ASV, dalībnieki: 1.r.no
kr. A.Kalupnieks, A.Spārniņš, A.Hāznere, DV pr-ks J.Frišvalds,
G.Brikmanis, A.Lindens; 2.r.no kr. M.Graudiņš, O.Mazarkevics,
A.Pukīte, J.Počs (iztrūkst Fr.Sala)

DV CV prezidija sēdē, 1989. g. 20. maijā, Briselē, Belģijā,
piedalījās: DV priekšnieks J. Frišvalds, prezidija locekļi J. Pošs un A.
Lindens, DV ģenerālsekretārs A. J. Bērziņš, daļēji - DV Beļģijas nod.
valdes priekšsēdis E. Ozols un Valdis Turins.
Ar klusuma brīdi pieminēja š.g. 12. maijā mirušo DV goda
priekšnieku V. Hāzneru.
DV priekšnieks J. Frišvalds referēja par savu piedalīšanos
Latvijas Tautas frontes, citu kustību Latvijā, PBLA un citu latviešu
organizāciju seminārā no š.g. 15.-18. maijam, Abrenē, Francijā.
Seminārā piedalījās a p m . 50 personas n o latviešu
organizācijām rietumos un Latvijā.
DV priekšniekam bija izdevība noklausīties vairākus referātus:
par nacionāl-polītiskiem jautājumiem.
Viņa sagatavoto apskatu par DV org. darbību un nostāju aktu
ālos jautājumos izdalīja semināra dalībniekiem.
Ārpus referātiem un pārrunām notika darba grupu sēdes, kur
pieņēma atzinumus un ieteikumus turpmākai darbībai. Vienīgi
polītiskajā grupā tādu nebija.
DV priekšniekam J. Frišvaldam bija iespēja piedalīties arī PBLA
valdes sēdē.
Sēdē pieņemtie atzinumi attiecas uz:
1) Stāvokli okupētajā Latvijā un sakariem ar Latviju.
2) Okupētās Latvijas koŗu, mākslinieku un citu kultūras darbi
nieku viesošanos Rietumos;
3) PBLA kultūras un dziesmu dienu rīkošanu 1992. gadā;
4) Brošūras "Tēvzemei un brīvībai" iespiešanu par jaunu 3.000
eksemplāros;
DV priekšniekam apmeklējuma laikā bija plašākas pārrunas ar
E. Berklāvu no LNNK un ar Dr. J. Vidiņu, kuŗam dota plaša infor
mācija par DV darbību.
DV priekšnieka J. Frišvalda atzinums ir, ka seminārs Abrenē ir
bijis sekmīgs.
A. J. Bērziņš informēja par pēdējā laika notikumiem Latvijā. 17.
aprīlī nolikts vainags Brāļu kapos pie Mātes tēla, godinot plkv. V.
Veisa nāves dienu pirms 45 gadiem. 16. martā mēģināts atzīmēt
Latviešu leģiona dienu Brāļu kapos, bet to traucējušas miliču ķēdes.
Tomēr ar šo mēģinājumu izdevies nopublicēt "Padomju Jaunatnē"
bij. leģionāra Visvalža Lāča atmiņas "Latviešu kaŗavīrs vācu armijā
1943.-45.". Raksts gan saīsināts, bet tomēr diezgan objektīvs. Sekoja
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Helmūta Kreicberga negatīvie komentāri, skarot arī DV organizāciju.
Rakstīts pretraksts, kas nav ievietots.
A. J. Bērziņš ierosināja atbalstīt no aprūpes līdzekļiem Latvijā
atsevišķus projektus, piemēram:
a) ģimenes, kas pieņem bāriņus no bāriņu namiem;
b) iespēju robežās aprūpēt kādu slimnīcu latviskā raj. ar me
dicīniskiem palīglīdzekļiem;
c) mēģinājumus organizēt tīras latviešu skolas ar humanitāriem
priekšmetiem;
d) iegādāties nekustāmus īpašumus Latvijā.
CV prezidijs iespēju robežās atbalstīs DV ASV jauniešu iero
sinājumus tiešo sakaru meklēšanā ar LNNK.
Prezidijs pieņēma zināšanai un reģistrēja pirmo DV kopu
Latvijā - DV plkv. Oskara Kalpaka Liepājas kopu. Latvijā dažādās
vietās ir radusies liela interese par DV organizāciju.
21. maijā CV prezidijs piedalījās gadskārtējā svētbrīdī kaŗavīru
kapos Lommelē, ko vadīja mācītāji P. Dupats un K. Bērziņš, uzrunā
ja DV priekšnieks J. Frišvalds, noliekot DV organizācijas vainagu. Ar
dziesmām svētbrīdi kuplināja Vadoņu ģimenes ansamblis.
Lielāko devu LSK neredzīgo kopas skaņu lenšu bibliotēkā
Vācijā , tāpat kā iepriekšējos gados, devusi DV organizācija.
Laikā no 1989. g. 21. februāra līdz 21. maijam "Gunāra Astras
piemiņas fondā" ienākuši ziedojumi DM 5352,79 un $50,-.
Kārtējā DV Centrālās valdes sēde notika 1989. gadā no 16.-18.
jūnijam, Garezerā, ASV.
Sēdē piedalījās: DV priekšnieks J. Frišvalds, vanadžu
priekšniece A. Hāznere, DV CV prezidija locekļi A. Lindens un J.
Počs (abi no Anglijas), DV priekšnieka I. vietnieks un DV ASV
priekšnieks A. Spārniņš, DV priekšnieka 2. vietnieks un DV Rietumu
Vācijas valdes priekšsēdis O. Mazarkevics, DV CV locekļi: A. Puķīte
(ASV), A. Kalupnieks (Kanada), F. Sala (Austrālija), ar Z. Dzelmes
(Zviedrija) pilnvaru - G. Brikmanis (Kanada), DV CV Jaunatnes
nozares vadītājs M. Graudiņš (ASV).
Sēdē piedalījās arī: DV Brazīlijā nod. valdes pr-dis P. Lavāns,
DV Rietumvācijā valdes locekļi O. Baltputnis un A. Burmeisters, DVF
ārējās inf. nozares vadītāja R. Parrisa, DV Kanadā valdes Ārējās inf.
noz. vadītāja E. Miniate.
Sēdi ievadīja DV ASV priekšnieks A. Spārniņš.
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Sēdi atklāja DV priekšnieks J. Frišvalds apsveicot ALAs pr-di un
PBLA locekli V. Pavlovski, Latvijas atjaunošanas partijas vadītāju Dr.
J. Vidiņu un pārējos ciemiņus no Latvijas un trimdas. Ar klusuma
brīdi pieminēja DV darbiniekus, kas gada laikā aizgājuši mūžībā.
Uzrunu noslēdza himna "Dievs, svētī Latviju".
CV sēdi personīgi sveica V. Pavlovskis no ALAs un PBLA, Dr. J.
Vidiņš, Garezera padomes pr-dis O. Cakars, P. Lavāns, DV Brazīlijā
nod. valdes pr-dis; F. Sala, DV Austrālijā valdes pr-dis; A. Lindens
no DVF valdes; O. Mazarkevics, DV Rietumu Vācijā valdes pr-dis;
G. Brikmanisno DV Kanādā un DV Zviedrijā valdēm u.c.
Rakstiski sveica Latvijas sūtniecības vadītājs Dr. A. Dinbergs,
archibīskaps A. Lūsis, vplkv. A. Silgailis, vanadžu goda priekšniece
M. Ķeņģe, DVF valdes pr-dis L. Rumba, bij. vanadžu pr-ce A. Lie
piņa, DV ģenerālsekretārs A. J. Bērziņš, DV Argentīnā nod. valdes
pr-dis F. Pāvulāns, CV padomnieks S. Lindiņš.
Sēdi vadīja DV priekšnieks J. Frišvalds, protokolēja J. Počs un
A. Lindens.
"Plkv. V. Januma fonda" komisijā darbojās M. Graudiņš, A.
Spārniņš un A. Kalupnieks.
Pārskati, kas iepriekš CV sēdes dalībniekiem bija piesūtīti,
liecināja, ka DV organizācija turpinājusi intensīvu darbību arī 1988.
gadā visās zemēs:
Kopējais biedru skaits samazinājies par 93; kopsummā sasnie
dzot 9.395, no tā 3.254 vanadzes. Biedru skaits pieaugums ir bijis Ar
entīnā par 1, Austrālijā 28, Vācijā 11.
DV organizācijā 1988. gadā darbojušies: 20 koŗi, 11 teātŗa
kopas, 44 bibliotēkas ar 53.663 grāmatām, 46 sporta kopas, 10
tautisko deju kopas, 50 dažādas sekcijas.
Notikuši: 234 dažādi akti, 115 priekšlasījumi, 72 koncerti, 47
teātŗa izrādes, 454 dažādi sarīkojumi.
Izdoti 29 zemju, 286 nodaļu/apvienību apkārtraksti, kopskaitā 78.000. Organizācijai pieder 25 nekustami īpašumi.
Atbalstīti: Latvijas Brīvības fonds ar DM 32.270,-; "Gunāra
Astras piemiņas fonds" ar DM 76.570,-; Latviešu nacionālais fonds DM 20.390, Patiesības fonds - DM 27.430,-; informācijas darbam
izdots - DM 85.000,-; aprūpes darbam dzimtenē - DM 72.930,-;
Vācijā - DM 53.130,-; Austrijā - DM 1.140,-; vietējam aprūpes
darbam uz vietām - DM 138.370,-; Bērzainei - DM 17.420,-.
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Izglītības un jaunatnes pasākumiem: Latviešu ģimnāzijai
Minsterē - DM 24.610,-; stipendijām - DM 104.450,-; pabalstiem
izglītības iegūšanai - DM 29.510,-; dažādām skolām - DM 27.310,-;
sportam - DM 17.870,-; dažādiem jaunatnes pasākumiem - DM
8.460,-.
Atbalstīts, ar $500, - Raimonda Čaka fonds.
Turpināta neredzīgo bibliotēkas atbalstīšana ar ielasījumiem un
ieskaņojumiem.
Sagatavots manuskripts kritušo un bez vēsts pazudušo latviešu
kaŗavīru sarakstiem (grāmata iznāks 1989. g. jūlijā).
Turpinājuši iznākt DV Mēnešraksts, DV Sienas kalendārs.
Vanadzes iesaistījušās Latvijā dzīvojošo daudzbērnu un trūcī
go ģimeņu atbalstīšanā.
Notikušas DV globālās šaušanas sacensības.
Iznākusi pirmā, vanadžu sagatavotā un izdotā, "Latvijas nova
du tērpu" brošūra.

Garezerā, ASV, pēc DV CV sēdes, 1989.g. 18.jūnijā: no kr.
CV
Kultūras noz. vad. A.Kalupnieks, Dr.J.Vidiņš, CV sekretārs J.Počs,
Brazīlijas nod. valdes pr-disP.Lavānsun DV pr-ks J.Frišvalds
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Galvenie DV CV sēdes lēmumi un atzinumi:
1. Papildina "Gunāra Astras piemiņas fonda" noteikumus ar
teikumu, ka revīziju izdarīs DV CV revīzijas komisija parastā kārtībā.
Konfidenciālu pārskatu par sūtījumiem uz Latviju ik pa 3 mēnešiem
sniegs PBLA. Pārskatu sniegs arī visiem CV locekļiem un lielo DV
zemju valžu priekšsēžiem.
2. DV Kanadā valde ierosināja apzināt Latvijā visus bij.
kaŗavīrus, kuŗi atgriezušies no gūsta padomijā un sniegt viņiem
iespējamo atbalstu.
3. Uzdeva DV CV jaunatnes noz. vadītājam M. Graudiņam,
sadarbībā ar DV zemju valžu jaunatnes noz./daļu vadītājiem,
izkārtot rakstisku aptauju/nobalsošanu, iesaistot tajā visus jaunos
biedrus līdz 35 g. vecumam - vai viņi vēlas paši ievēlēt savu nozares
vadītāju. Atkarībā no aptaujas rezultātiem CV lems tālāk.
4. Pieņēma Vanadžu priekšnieces A. Hāzneres ieteikumus va
nadžu darbībai:
a) vanadzes vairumā ir mātes, vecās mātes un daudzas no vi
ņām ir nozīmīgās vietās latviskās izglītības iegūšanā un veicināšanā.
Iesaka, katrā zemē, katrā kopā nodibināt ciešākus sakarus ar
jaunatnes nozarēm, tā radot abpusēju cieņu, un galvenais - labākus
panākumus.
b) Katras zemes darbības pārskats liecina, ka vislielākos
līdzekļus iegulda jauniešu atbalstam. Atbalsts ir nepieciešams arī
veciem, slimiem, grūtībās nonākušiem tautiešiem, sevišķi DV
biedriem, no kuŗiem daudzi ir ziedojuši lielu daļu savas dzīves DV
organizācijai. Aicina vanadzes vairāk iesaistīties vietējā aprūpē, kur
palīdzība ir nepieciešama, un šīm vajadzībām izsekot.
c) Tāpat aicina vanadzes ciešāk iesaistīties visos notikumos
Latvijā. Ir nepieciešams nepārtraukti sekot maiņām, kas notiek, un uz
tām attiecīgi reaģēt. Palīdzības darbs dzimtenē ir pastiprināms.
d) Ierosina izkārtot plašāka veida rakstu sacensības, sevišķi jaunatnei.
5. Apstiprināja DV globālo šaušanas sacensību ar pistolēm
noteikumus.
6. "Plkv. V. Januma fonda" balvas 1990. gadam piešķīra:
a) Rietumkrasta vasaras vidusskolai "Kursa" - $700,- un
b) DV apv. Milvokos tautas deju kopai "Metieniņš" - $300,-.
7. Piešķīra atbalstus:
a) Latviešu nacionālajam fondam - DM 1.000,-
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b) Patiesības fondam
- DM 1.000,c) Bērzainei
- DM 1.000,Turpinās abonēt laikrakstu "Latvija Amerikā" 30-35 eks.
8. Apstiprināja Elmu Miniati par DV CV Ārējās informācijas
referenti; Pēteri Vasariņu par sevišķu referentu pie DV CV.
9. Pieņēma DV CV budžetu 1990. gadam DM 39.180, ienāku
mus un izdevumos
10. Nākošo DV CV sēdi nolēma sasaukt 1990. gada jūnijā, To
ronto, Kanadā.
Izsaka pateicību A. J. Bērziņam par lielajām pūlēm 10. Latviešu
kaŗavīru grāmatas sastādīšanā, kas aptver kritušos un bez vēsts
pazudušos kaŗavīrus, ap 16.000 vārdus.
Izteica pateicību Martai Cakarei par viņas pašaizliedzību,
sniedzot palīdzību latviešu kaŗavīriem Zviedrijā 1946. gadā, kad
draudēja viņu izdošana krieviem.
DV Ārējās informācijas sanāksmē 1989. g. 22. jūnijā, Čikāgā,
pieņēma rezolūciju: DV izteica vajadzību reģistrēt Rietumu pasaulē
dzīvojošos Latvijas pilsoņus un viņu pēcnācējus, kas event. varētu
būt vēlētāji nākotnes Latvijas parlamentam.
DV Centrālās valdes prezidija sēdē 1989. g. 25. jūlijā, DVF
īpašumā "Straumēni" piedalījās: DV priekšnieks J. Frišvalds, prezi
dija locekļi J. Počs un A. Lindens, CV padomnieks I. Kažociņš.
Ar klusuma brīdi godināja š.g. 5. jūlijā mirušos: bij. CV locekli
un DV Zviedrijā valdes priekšsēdi LKOK, kapt. Arvidu Oši un prof.
Dr. E. Andersonu, ASV.
Apstiprināja pārstrādāto DV iestāšanās anketi, kas domāta
visām DV zemēm.
Pieņēma zināšanai, ka DV Kanadā valde izdos A. Apses dzejoļu
krājumu un ka 6. DV globālajās dienās Čikāgā, DV priekšniekam J.
Frišvaldam pasniegts no Latvijas atvestais valsts karogs. Karogs ir DV
priekšnieka rīcībā un nododams, amata maiņas gadījumā,
nākamajam DV priekšniekam.
Prezidijs pārrunāja jautājumu par DV kopu/nodaļu dibinā
šanos Latvijā. Prezidijs ieteic, lai Latvijā darbotos administratīvi
pilnīgi patstāvīga Latvijas Daugavas vanagu organizācija, kas idejiski
būtu radniecīga mūsu DV organizācijai. Turpinās konsultēšanos ar
attiecīgām ieinteresētām personām Latvijā.
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Pārrunāja piemiņas plākšņu uzstādīšanu abiem DV organizā
cijas goda priekšniekiem plkv. V. Janumam un maj. V. Hāzneram
LKIA iekārtotajos Brāļu kapos, Katskiļos, ASV.
Prezidijs ar gandarījumu pieņēma zināšanai, ka ir iznākušas
pirmās divas Vanadžu nozares brošūras "Latvijas novadu tērpi" Piebalga un Abrene.
Prezidijs aicina visus latviešus š.g. 23. augustā doties uz Bonnu,
kur demonstrācijā, dievkalpojumā un preses konferencē prasīs
Baltijas valstīm un tautām atdot pilnīgu brīvību.
DV Saules nodaļa Manheimā, Vācijā, nodibinājusi Dr. J. Platā
kapa pieminekļa fondu. Pieminekli paredzēts uzstādīt nelaiķa
dzimšanas dienā - 19. decembrī.
DV CV prezidija sēdē 1989. gada 3. oktobrī, DVF īpašumā
"Straumēni" piedalījās: DV priekšnieks J. Frišvalds, prezidija locekļi
J. Počs un A. Lindens un CV padomnieks I. Kažociņš.
Ar klusuma brīdi pieminēja mirušos: DV Austrālijā valdes pr-di
F. Salu un DV Edmontonas nod., Kanadā, valdes pr-di A.
Stepermani.
DVF pilnsapulce š.g. 16./17. septembrī aicinājusi PBLA dot
zemju pārstāvniecībām, caur trimdas presi, saistošus norādījumus
attiecībā uz rietumos dzīvojošo latviešu reģistrāciju. DV CV prezidijs
aicina PBLA valdi piemēroti un steidzami rīkoties.
DVF Ziemeļanglijas novada valdes pr-dis J. Pētersons saticies
ar DV pārstāvjiem Latvijā. Latvijas DV apzinājas, ka Latvijā veidoja
ma administratīvi neatkarīga vienība.
DV priekšnieks piedalījies š.g. 23. augusta demonstrācijā
Bonnā.
Prezidijs izteica pateicību DV R. Vācijā valdei, kas veica lielā
ko tiesu darba demonstrācijas izkārtošanai un visiem demonstrācijas
dalībniekiem - no Vācijas, Anglijas, Zviedrijas u.c.
Prezidijs atgādina, ka 1990 gadā atzīmējami 3 svarīgi notikumi:
a) 8. maijā paiet 45 gadi kopš Kurzemes cietokšņa notiku
miem;
b) 17. jūnijā piepildās 50 gadi Latvijas pirmai okupācijai;
c) 28. decembrī - 45 gadi DV organizācijai.
DV priekšnieks telefoniski ar DV Austrālijas valdes pr-ža ama
ta izpildītāju Andri Ziedaru pārrunājis:
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a) DV Austrālijas valdes ieceri uzsākt Austrālijā un
Jaunzēlandē Latvijas pilsoņu un viņu pēcnācēju reģistrāciju, ko CV
atbalsta;
b) atbalstu visām kustībām Latvijā, kuŗu darbības mērķi ir
brīvas, neatkarīgas un demokrātiskas Latvijas valsts atjaunošana.
CV prezidijs lūdz DV zemju valdes piešķirt papildus līdzekļus
sekojošām vajadzībām:
a) Balvas pirmo triju vietu ieguvējiem jaunatnes sacensībā zinā
šanās par Daugavas Vanagu organizāciju (DV CV vanadžu un
jaunatnes nozaru projekts) - DM 3.000,-;
b) Līdzekļus Latvijas Daugavas Vanagu darbībai - DM 2.500,-;
c) Daļu no studiju izdevumiem Gatim Līdumam (DV Rīgas
kopas biedram, Rīgas politechniskā institūta studentam, PBLA
sabiedrisko zinātņu institūta Minsterē apmeklēšanai 1989. g. okt.,
nov., dec. mēnešiem) - DM 2.000,Kopā - DM 7.500,-.
Lieldienu seminārs Bērzainē 1990. g. notiks no 8.-11. aprīlim.
Pēc tam būs LAK EC rīkotā sanāksme Lugano.
No "Gunāra Astras piemiņas fonda" dažādu nacionālu kustību
atbalstam no 1.6.88.-18.10.89. izdots DM 45.436,37. Fondā vēl ir DM
49.119,96.
Vēŗojot notikumus Latvijā jārēķinās vēl uz ilgāku cīņu par
mūsu tēvu zemes pilnīgu neatkarību.
Prezidijs atkārtoti aicina DV zemju valdes ziedot līdzekļus kā
"Gunāra Astras fondam", tā arī fondam, no kuŗa atbalsta kustību
aktīvus vadītājus
9. VLJS kongresa laikā, Haiko, Somijā notika jaunatnes saiets
veltīts DV organizācijai. To bija noorganizējis DV CV Jaunatnes noz.
vadītājs M. Graudiņš. Tajā piedalījās apm. 30 jauniešu, puse no tiem
no Latvijas. Sanāksmē pacēlās jautājums, sevišķi attiecībā uz Latvijā
dzīvojošiem jauniešiem, kā pamatojama viņu interese par DV orga
nizāciju? Atbilde bija: viņi izjūt to pašu īgnumu, spītu un principiālo
pretestību padomju iekārtai, kādu izjuta leģionāri savā laikā, dibinot
DV. DV viņi saskata ideālus domu biedrus!
Saņemta informācija, ka II. pasaules kaŗā vācu armijā, Latviešu
leģionā un citās vienībās dienējošiem, kas bija padoti vācu armijas
virspavēlniecībai un kuŗi kaŗā zaudēja veselību, kā arī atraitnēm, kas
zaudējušas savus vīrus, jau ar 1959. gada maiju ir tiesības saņemt
karā cietušo pensijas no Rietumvācijas valdības.
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Uz DV Centrālās valdes ierosinājumu PBLA 1989. gada Tautas
balvu piešķīrusi Gunāram Astram "in memoriam", tā godinot viņa
piemiņu un apliecinot cieņu viņa darbam, kas bija veltīts Latvijai un
latviešu tautas pastāvēšanai.
Atskatoties uz 1989. gada DV darbību ar zināmu lepnumu var
vērot DV vārda lielo popularitāti Latvijā.
Uz savu iniciatīvu organizējas Latvijas Daugavas vanagi Rīgā,
Liepājā un vistuvākajā laikā vairākās Latvijas provinces pilsētās. Viņi
vēlas uzturēt saites ar mums, kaut darbosies administratīvi pilnīgi
neatkarīgi. Šai darbā viņiem jāsniedz mūsu atbalsts.
Mūsu un Latvijas DV galvenais mērķis - neatkarīga, demokrā
tiska Latvijas valsts. Latvijas DV savā deklarācijā raksta, ka viņu
mērķos, bez galvenā, ir atjaunot tautā goda, īpaši brīvības cīnītāja
goda jēdzienu un nostiprināt cieņu pret dabu, darbu, cilvēku un
tautas kultūras mantojumu.
Ir izstrādāti sīkāki Latvijas DV darbības statūti, kas precizē darbību
visos dzīves veidos.
Latvijas DV ir jau parādījusi savu cieņu mūsu brīvības cīnī
tājiem.
DV CV prezidija sēdē 1989. gada 27. un 28. novembrī, DVF
īpašumā "Straumēni" piedalījās: DV priekšnieks J. Frišvalds, CV pre
zidija locekļi J. Počs un A. Lindens, PBLA informācijas biroja vad
tājs J. Ritenis un DV CV referents P. Vasariņš.
Sēdē pārrunājot norises okupētajā Latvijā, pieņēma sekojošus
atzinumus:
a) sadarbība ar tēvzemes polītiskajām kustībām nepieciešama,
lai varētu to ietekmēt pārdomātai darbībai, pēc iespējas drīzākai
Latvijas atbrīvošanai no okupācijas varas un pastāvīgas, ar Padomju
savienību nesaistītas, demokrātiskas Latvijas valsts atjaunošanai uz
1922. gada satversmes pamatiem.
b) Ievērojot, ka okupantu varas pārstāvji cenšas paturēt savas
pozīcijas un izmantot savās interesēs nacionālās kustības, tāpat
sakarus ar latviešiem rietumos, sadarbojoties ar polītiskajām
kustībām okupētajā Latvijā - ir jābūt ļoti uzmanīgiem, lai polītiskās
u n diplomātiskās aktivitātes un darbi kalpotu tikai Latvijas
nacionālajām interesēm un nepielaistu pseudo neatkarīgas Latvijas
leģitimāciju no rietumu valdību puses.
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c) Jāatbalsta visi radikālie spēki Latvijā, kas stāv par
neatkarīgas Latvijas valsts, ārpus Padomju Savienības, atjaunošanu
un jāpalīdz tiem iegūt noteicošo lomu polītiskās varas struktūrā.
Jāveicina Latvijas pilsoņu reģistrācijas akcija.
d) jāpieliek visi spēki, lai trimdas organizātoriskā uzbūve ne
tiktu vājināta, bet turpinātu savu cīņu par brīvas, neatkarīgas un
demokrātiskas Latvijas valsts atjaunošanu ārpus Padomju savienības
sastāva.
e) Jācenšas panākt PBLA polītiskā darba izvēršanu, kas jau da
ļēji veikta ar PBLA inf. biroja pārorganizēšanu J. Riteņa vadībā.
Prezidijs atbalsta domu par konsultatīvas PBLA polītiskās stratēģijas
un plānošanas grupas izveidošanu pie IB, kuŗā pieaicināti speciālisti
un kuŗai paredzams pietiekams budžets ietekmīgai darbībai.
Saziņā ar PBLA priekšsēža vietas izpildītāju G. Meierovicu
prezidijs vienojās 28. novembrī nosūtīt attiecīgu iesniegumu
pāvestam Jānim Pāvilam II, lūdzot viņu iestāties par Baltijas valstu
neatkarību sarunās ar M. Gorbačovu, kas Vatikānā ieradīsies 1.
decembrī.
Uz DV Centrālās valdes ierosinājumu PBLA ir piešķīrusi Tautas
balvu Gunāram Astram "in memoriam". Čeks par $2.000,- š.g. 18.
novembŗa svinībās pasniegts DV priekšniekam J. Frišvaldam,
iemaksāšanai "Gunāra Astras piemiņas fondā". PBLA izteikusi
vēlēšanos, lai nauda tiktu izlietota G. Astras un viņa līdzcīnītāju
godināšanai Latvijā.
ALAs valdes locekle un DV biedre Māra Soikāne-Trapāne
ierosinājusi DV organizācijai aizstāvēt tos jaunos latviešus, kuŗus
iesauc Sarkanarmijā, terorizē, pat nogalina. Par viņiem būtu jāin
formē starptautiskās organizācijas. Vanadžu priekšniece A. Hāznere
jau pārrunājusi ar M. Trapāni attiecīgo rīcību šai jautājumā.
Prezidijs apstiprināja Vanadžu pr-ces A. Hāzneres un DV CV
jaunatnes noz. vad. M. Graudiņa projektu rakstu darbu sacensībām
jauniešiem 1990. gadā. Sacensība notiks DV org. 45 gadu. pastāvē
šanas zīmē.
Rakstveida sēdē apstiprināti DV organizācijas nacionālpolītis
kie darbības mērķi, vienam CV locekliem atturoties.
DV Beļģijā nod. valdes pr-dis E. Ozols ziņoja, ka Briseles
armijas mūzejā būtu atjaunojams Latvijas karogs. Karogu sagādās
DVF Straumēnu nodaļas valdes pr-dis A. Sīlis.
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Laikā no š.g. 12. jūlija līdz 28. novembrim "Gunāra Astras pie
miņas fondā" ienākuši ziedojumi kopsummā par DM 10.520,65.
No š.g. 12. jūlija dažādu nacionālu kustību atbalstam Latvijā,
izdots DM 25.004,67.
1990. darbības gads
Jauno 1990. gadu DV CV prezidijs ievada ar labu ziņu, ka Lat
vijas DV plkv. O. Kalpaka nodaļa Liepājā, kopā ar jauniešu grupu
"Tēvzemei un brīvībai" un citiem, atjaunojuši un uzposuši plkv.
Kalpaka krišanas vietu Airītēs, un 11. novembrī noturējuši tur svētbrī
di. Citās vietās to darījusi DV Rīgas nodaļa.
Šogad 6. un 16. martu gatavojas atzīmēt DV nodaļas Liepājā,
Rīgā, un iespējams arī citur.
Tiek koptas kaŗavīru pēdējās atdusas vietas, atjaunoti
pieminekļi un, vietām, celti no jauna.
DV Centrālās valdes prezidija sēdē 1990. gada 27. janvārī, DVF
īpašumā "Straumēni" piedalījās: DV priekšnieks J. Frišvalds, CV
prezidija locekļi - J. Počs un A. Lindens un CV padomnieks I.
Kažociņš.
DV CV prezidijs sasauc DV centrālās valdes sēdi 1990. g. 10./
11. maijā, Toronto, DV Toronto nod. namā, Kanadā.
Sabiedrisko zinātņu institūta (SZI) Minsterē vadītāja Māra Sīmane un Gatis Līdums pateicas par DV organizācijas sniegto atbals
tu. SZI katru mēnesi paredzēti 4 studenti no Latvijas. Pašreiz ir 8.
Nozīmīgākie notikumi 1990. g. pirmā pusgadā: 3. DV dienas
Austrālijā no 14.-17. aprīlim, Melburnā, kur ieradīsies arī DV
priekšnieks I. Frišvalds.
Tradicionālais svētbrīdis Kaŗavīru kapos Lommelē š.g. 10.
jūnijā, plkst. 12.
No š.g. 7.-12. aprīlim, Bērzainē, Vācijā, DV R. Vācijā valdes
izkārtojumā seminārs ar tēmu "Latvijas republikas izveide".
DV R. Vācijā valdes kultūras nozares referents E. Retigs ziņo,
ka DV devums 1989. gadā Neredzīgo skaņu lenšu bibliotēkai bijis
90,6% no kopējā skaņu ieraksta.
DV sienas kalendāru sākot ar 1991. gadu rediģēs Velta
Spārniņa, Minneapolis, ASV. Prezidijs pateicās Vilim Zobenam, kas
36 gadus pildījis šo pienākumu.
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Noorganizētas jaunas Latvijas "Daugavas Vanagi" nodaļas vai
kopas Ogrē, Pļaviņās, Jēkabpilī, Siguldā; tuvākajā laikā - arī Valmie
rā un citur.
Latvijas DV organizētāji ir galvenā kārtā jaunieši, kas grib cieši
sadarboties ar bij. leģionāriem. Liepājnieki devušies uz Volchovu un
meklējuši 2. latviešu brigādes cīņu un kapu vietas. DV CV archīva
pārzinis sagādājis attiecīgas schēmas.
DV ģenerālsekretāra raksts par DV ievietots LTF laikrakstā
"Atmoda", Rīgas TV "Panorāma" pārraidījis DV ģenerālsekretāra
interviju par DV darbu un iecerēm.
Rosīgi darbojas DV Liepājā, kas panākusi publikācijas par DV
vairākos izdevumos. 1944. g. Ziemassvētku kaujas pieminētas aizlū
gumos vairākās Liepājas un apkārtnes baznīcās.
Nodaļa iesniegusi prasību Liepājas izpildkomitejai Sarkan
armijas ielu pārdēvēt atkal par plkv. Oskara Kalpaka ielu.
Latvijas DV palīdz kārtot aprūpes lietas, pēdējā laikā arī
pensijas bij. leģionāriem - kaŗa invalīdiem un citiem kaŗā cietušiem.
Ev. lut. archibīskaps Gailītis 1990. g. 6. janvārī, Rīgas Domā iesvētījis
DV karogu (Latvijas krāsās).
DV Centrālā valde iespēju robežās Latvijas DV apgādā ar techniskām
ierīcēm, informāciju u.c. līdzekļiem.
DV Rīgas nodaļas valdes pr-dis ir Armands Akmentiņš. DV
Liepājas "Plkv. O. Kalpaka" nod. valdes pr-dis ir Guntars Stinka.
Starplaikā no 11.12.89. līdz šīm laikam "Gunāra Astras piemi
ņas fondā" ienākuši ziedojumi DM 15.890,10 no DV saimēm visās
Rietumu zemēs, ieskaitot "Tautas balvu" G. Astram - DM 3.500,-.
Prezidijam piesūtīti DV Globālo šaušanas sacensību rezultāti 1989.
gadam
Sekmīgākās komandas šaušanā ar mazkalibra šauteni:
1. vietā - Toronto, Kanadā - 1.931 punkts;
2. vietā - Sidneja, Austrālijā - 1.818 punkti;
3. vietā - Sadberija, Kanadā - 1.668 punkti.
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300 latviešu sirsnīgs paldies
Austrālijas DV saimei
200 bāreņi un 100 agrākie kaŗavīri un represētie latvieši okupē
tajā Latvijā sirsnīgi pateicas Austrālijas Daugavas Vanagiem par
Ziemsvētku dāvanām 12.000 rubļu vērtībā, kuŗas viņiem 24. un 26.
decembrī izdalīja DV koordinācijas centra darbinieki no Rīgas.
Dāvanu saņēmēju skaitā bija Gaujienas bērnu nama 170
audzēkņi, Stiklu bērnu nama 30 iemītnieki Kurzemē un ap 100
agrākie kaŗavīri un citi represētie tautieši dažādās okupētās Latvijas
vietās. Izdalīto dāvanu skaitā bija 25 ziemas mēteļi un vēja jakas, 15
ragaviņas, 40 skolas somas un ap 200 saldumu paciņas, kuŗas
Gaujienā un Stiklos izdalīja pie Ziemsvētku eglītes.
Īpašu dāvanu - radio aparātu saņēma 95 gadus vecais Latvijas
armijas kapteinis L.k.o.k. Voldemārs Sveiferts.
Visu saņēmēju vārdā mīļš, mīļš paldies Austrālijas DV saimei!
Daugavas Vanagi Rīgā
45 gadi Kurzemes cīņu atcerei
1990. gada 8. maijā paiet 45 gadi kā beidzās Otrais pasaules
kaŗš. Kurzemes cietoksnī deviņpadsmitās divīzijas vairākums tanī
dienās nepulcējās zem padošanās karoga, bet aizgāja purvos, mežos
cīņai, kalpot tālāk. Katrai paaudzei tautas dzīvē nolemts savs
vēsturisks liktenis. Grenadieru audzei tas nebija laimīgs, vienīgi
bezgalīgi dramatisks. Tāpēc dzīvi palikušajiem, par to domājot, ir
morālisks pienākums šogad pulcēties, lai pēc 45 gadiem atkal
stiprinātos ticībā Latvijai, neaizmirstu Kurzemi un lūgtu Dievu.
Mūsu ienaidnieks arī divdesmitā gadu simteņa pēdējā desmitā vēl
vienmēr nav rimies mums draudēt un demonstrēt savu muskuļu
varu. Bet ar visu savu nežēlīgumu tomēr nav nekad spējis apklusināt
pastāvēšanas centienus un izdzēst posta laika pārdzīvošanas gribu.
To sarkanie iebrucēji piedzīvoja Latvijas valsts tapšanas cīņās,
to sovjeti izjuta Otrā pasaules kaŗā Austrumu frontē, visur tur, kur
Volchovā, Ostrovā, Kudaveros, Karzdabas, Cesvaines pusē, Mores
laukos un Kurzemē tiem pretī stājās Leģiona artilēristi, leģiona
grenadieri.
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Sevišķi krievu ģenerāļiem un sarkanarmiešiem neaizmirsīsies deviņpadsmitā, kuŗas vīri ienaidnieka uzbrukumus neapturēja ar
sidraba lodēm, bet ar savu garu un uzupurēšanos. Sešās lielkaujās
sarkanarmijas triecieni no gaisa, ar tankiem un kājnieku masām
mēģināja divīziju uzspridzināt, samalt, iznīcināt. Taču no latviešu
aizstāvētajām pozīcijām reizēm iegūst tikai dažus kilometrus, vai arī
nekā.
Sešās lielkaujās paiet septiņi mēneši, aizstāvot katru pēdu
Pienavas nogāzēs, granātu plosītos pauguros, silā - līkumaino Bērzes
krastu, Anneniekus, Lesteni, Bērzupes staciju, Brūnmuižas birzes,
tīrumus, garām Bikstiem, Jostai, Zebres ezeram, Upesmuižai, caur
purvaino mežu līdz Blīdenei, Oliņiem, Lāčiem, itkā viss dažreiz 30
km platais aizstāvēšanas iecirknis būtu Dieva valstībai pēdējais stūris
virs zemes latviešu tēvzemē.
Kurzeme pirms 45 gadiem bija visu cerību sala. Kaŗavīru
pašaizliedzība tur nekad nebija bez pārdrošas apņemšanās. Krietnām
vāciešu divīzijām cīņās blakus latvieši, kuŗiem netrūkst gandrīz
fantastisku sapņu...Nekādi masīvie uzbrukumi nepanāk lielākus
caurrāvumus, nerada paniku. Deviņpadsmitnieki visbīstamākās
situācijās nepazaudē savu iniciatīvi. Un mirdzēdami brīvības
mīlestībā katru militāro uzdevumu izpilda nedomādami par viņsauli,
ne - elli, jo viņus līdz visu kauju galam spārno tikai viens mērķis,
tāds pats, kāds bija tautai.
Tādēļ jaunajiem kalējiem, dimdinot darba smēdi un kaldinot
nākotni Latvijai, kuŗā mirdzēs latviešiem saule, vajadzētu atkal degt
un būt - Kurzemes grenadieru gaišumā.
Alberts Eglītis
DV centrālās valdes prezidija sēdē 1990. gada 24. martā, DVF
īpašumā "Straumēni" piedalījās: DV priekšnieks J. Frišvalds, DV CV
prezidija locekļi A. Lindens un J. Počs, un "Laiks, Telpa, Ļaudis" V
grāmatas red. A. Liepiņa un arī Latvijas DV plkv. Kalpaka Liepājas
nodaļas valdes pr-dis Guntars Stinka un locekļi Igors Sucharevskis un
Anda Grietēna.
DV priekšnieks liepājniekiem pateicās par pūlēm un darbu
plkv. Kalpaka pieminekļa un kapu apkopšanā, par braucienu uz
Volchovas kauju vietām un citiem svarīgiem darbiem.

156

G. Stinka savukāt pateicās DVF par iespēju viesoties Anglijā.
Piemiņai pasniedza "Straumēnu" pārvaldniekam A. Sīlim kokā
grebtu Liepājas ģērboni.
Sēdē pieņēma Aicinājumu Latvijas iedzīvotājiem:
"DV CV prezidijs mudina visus Latvijas iedzīvotājus, bez
tautību vai polītiskās nostājas atšķirībām, apvienoties kopējā cīņā par
Latvijas valsts neatkarības atjaunošanu.
Daugavas Vanagi aicina jaunievēlētos deputātus nekavēties ar
Latvijas republikas 1922. gada satversmes atjaunošanu. Kā Latvijā, tā
trimdā mēs apzināmies, ka tikai neatkarīgā valstī var veidot Latvijas
tautai pieņemamu polītisko un ekonomisko uzbūvi.
Maskavā beidzamā laika solījumi par polītisko neatkarību
federācijas ietvaros, bet reizē atstājot saimniecisko noteikšanu
Krievijas centram, nozīmē nesaudzīgās mūsu cilvēku un dabas
izmantošanas turpināšanu. Šodien mūsu tautai jau būtu bijis jābūt uz
Somijas labklājības līmeņa.
Mēs apsveicam mūsu brāļu tautu Lietuvā, kas ir deklarējusi
pilnīgu neatkarību. Laisve Lietuvos!
Pad. Savienības deputāti Maskavā apšaubot - vai jaunievēlētais
Lietuvas parlaments izsakot īsto tautas gribu būt šķirtiem no
Padomijas; vajagot rīkot visas tautas nobalsošanu par izstāšanos.
Visiem ir pilnīgi skaidrs, izņemot Maskavas deputātiem un Pado
mijas imperiālistiem, ka Baltijas valstis nav iestājušās Pad. Savienībā,
tādēļ nevar būt runa par izstāšanos. Ja te ir kādas šaubas, tad
pienāktos izvest plebiscitu par iestāšanos. Cik cilvēku skaidrā prātā
balsotu par iestāšanos padomju ellē?"
Pārrunāja š.g. 12./13. maijā plānotās Latvijas DV sanāksmes
Rīgā svarīgumu, kuŗai galvenais uzdevums būtu saskaņot viedokļus
un kopējas Latvijas DV organizācijas izveidošanu.
Prezidijs iepazinās ar Vanadžu priekšnieces A. Hāzneres kopā
ar Māru Trapāni-Soikāni izstrādāto projektu attiecībā uz Sarkanarmijā iesaukto latviešu stāvokli.
Pilnvaroja P. Vasariņu pārstāvēt DV organizāciju Latvijas DV
sanāksmē, š.g. 12./13. maijā, Rīgā.
Jaunās pamarkas "Baltijas ceļš" izsūtītas visām zemēm.
Prezidijs nolēma atbalstīt izglītības darbinieku sanāksmi, kas
notiks no 25. martā līdz 5. aprīlim, Minsterē, ar DM 1.000,Atsaucoties "Mazputniņa" redakcijas aicinājumam, prezidijs
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nolēma samaksāt šī bērnu žurnāla viena gada abonentu 5 eks.
sūtīšanai daudzbērnu ģimenēm Latvijā.
DV Beļģijas nod. valdes pr-dim E. Ozolam nosūtīts Latvijas
karogs novietošanai Beļģijas kaŗa mūzejā.
DV priekšnieks J. Frišvalds, no š.g. 9.-28. aprīlim apciemos
Austrāliju, kur piedalīsies DV salidojumā un apmeklēs DV nodaļas.
Latvijas DV plkv. Kalpaka Liepājas nod. valdes pr-dis G. Stinka,
sekretāre A. Grietēna un kasieris I. Suharevkis gandrīz visu marta
mēnesi viesojās Anglijā. Liepājnieki tikās ar DV priekšnieku un CV
prezidiju, DVF vadību, darbiniekiem un biedriem. Londonā viesi
piedalījās DVF nod./kopu delegātu sapulcē, kur pastāstīja par
nodaļas darbību, Volchovas cīņu vietu apmeklējumu, par kuŗu
uzņemta 30 minūšu filma, sava DV Mēnešraksta izdošanu (nr. 1
iznācis 300 eks. uz 40 lpp.) un vispārējo nod. darbību.
Liepājnieki apmeklēja arī DVF nodaļas Līdsā, Bradfordā,
Boltonā, Donkasterā, Notinghamā, Straumēnos un Londonā un
pastāstīja par pēdējā laika notikumiem Liepājā .
17. martā, Liepājas centrālajā kapsētā, iesvētīja krusta zīmi lat
viešu kaŗavīru kapu vietā, ko padomju vara bija nolīdzinājusi.
Tai pat dienā Liepājas ev. lut. Sv. Brāļu draudzes baznīcā māc.
I. Krieviņš iesvētīja Latvijas DV plkv. Kalpaka Liepājas nod. karogu.
Pēc karoga iesvētīšanas notika latviešu leģionāru tikšanās ar DV
nodaļu, jaunatnes apv. "Tēvzemei un brīvībai", LNNK, H 86 un ci
tiem aktīviem kustību darbiniekiem.
16. marts - Leģiona diena atzīmēta arī Rīgā, kur Latvijas DV aicināti
daudzi simti piedalījās svētbrīdī Brāļu kapos.
No Valmieras saņemta ziņa, ka Valmierā 7. martā notika
leģionāru vakars, kas pulcēja ap 600 dalībniekus, pārsvarā vecos
kaŗavīrus. To vadīja Austris Ozols no Rīgas. Vēsturnieks Odisejs
Kostanda stāstīja par 2. pasaules kaŗu. Leģionāru dziesmas dziedāja
kaŗavīru dziesmu amsamblis "Liepavots". Vakaru vēl papildināja
diapozitīvu izrāde.
Š.g. 10. martā, Jelgavā nodibināta Latvijas DV Jelgavas nodaļa
ar 14 biedriem.
DV CV prezidijs atgādina, ka 1990. gada 17. jūnijā paiet 50 gadi
kopš Padomju Savienība okupēja Latviju. Tautā visus gadus gruzdēja
brīvības liesma, kas uz āru izlauzās 1987. gada 14. jūnijā un kopš tā
laika neatlaidīgi ir palielinājusies un Latvija š.g. 4. maijā, kaut aizvien
vēl okupēta, pasludinājusi savu neatkarību.
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Lielā imperialistiskā okupante - Pad. savienība brūk, un
latviešu tautas neatlaidīgā cīņa atbrīvos mūsu tēviju - Latviju!
Saskaņā ar Dv priekšnieka un vanadžu priekšnieces vēlēšanu
instrukciju, izziņoti uzstādītie kandidāti;
1. DV priekšnieka amatam:
Jānis Frišvalds - uzstādīts visās lielās DV zemēs;
2. DV org. Vanadžu priekšnieces amatam:
Anita Hāznere - uzstādīta visās lielās DV zemēs.

DV CV sēdes, 1990.g.10./11.maijā,Toronto, Kanadā, dalībnieki:
1.r.no kr. A.Kalupnieks, Latvijas goda konsuls Dr.G.Siliņš, V-plkv.
A.Silgailis, DV pr-ks J.Frišvalds, archibiskaps A.Lūsis, DV Vanadžu
pr-ce A.Hāznere, J.Mežaks; 2.r.no kr. J.Treijs, A.Spārniņš,
M.Graudiņš, J.Počs, A.Lindens, A.Puķīte, A.J.Bērziņš, A.Kenne

DV Centrālās valdes kārtējā sēde notika 1990.g. 10./11. maijā,
Toronto, DV namā DV Kanadā valdes izkārtojumā.
Sēdi vadīja DV priekšnieks J. Frišvalds, protokolēja DV ģene
rālsekretārs A. J. Bērziņš.
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Sēdē piedalījās Vanadžu priekšniece A. Hāznere, DV CV
prezidija locekļi J. Počs un A. Lindens (abi no Anglijas), DV priekš
nieka 1. vietnieks un DV ASV priekšnieks A. Spārniņš, DV priekšnie
ka 2. vietnieks un DV R. Vācijā valdes pr-dis O. Mazarkevics, DV
CV locekļi: A. Puķīte (ASV), A. Kalupnieks (Kanada), A. Kenne
(Austrālija) ar CV locekļa A. Ziedara pilnvaru. DV CV loceklis
Zviedrijā Z. Dzelme bija pilnvarojis A. J. Bērziņu un DV CV Jaunat
nes nozares vadītājs M. Graudiņš.
Bez tam sēdēs piedalījās Archibīskaps A. Lūsis, Dr. G. Siliņš, J.
Mežaks, V. Plūdons un vairāki DV Kanadā darbinieki.
Sēdi ievadīja ar svētbrīdi archibīskaps A. Lūsis. un atklāja DV
priekšnieks J. Frišvalds, ar klusuma brīdi pieminot starplaikā miru
šos DV darbiniekus.
Atklāšanas runā DV priekšnieks uzsvēra, ka tauta tēvzemē ir
pasludinājusi savu neatkarību, kaut tā vēl atrodas naidīgas varas
rokās. Paies vēl gadi, kamēr Latvija iegūs pilnīgu neatkarību.
Personīgi sveica LNAK un citu latviešu organizāciju pārstāvji
un DV zemju valžu priekšsēži u. c.
Daudz bija rakstisku sveicienu.“Plkv. V. Januma fonda” balvas
komisijā ievēlēja: M. Graudiņu, A. Kalupnieku un A. Spārniņu.
1989. gadā kopējais biedru skaits bijis 9.176, no tā 3.237
vanadzes. Biedru skaits samazinājies par 221, kas ir lielākais viena
gada samazinājums vispār. Visvairāk zaudējuši: Anglija - 99, ASV 40, Austrālija - 36. Tikai Zviedrijā tas pieaudzis par 2.
Aizvadītā gada veikumi:
DV organizācijā 1989. gadā darbojušies: 17 koŗi, 11 teātŗa
kopas, 36 bibliotēkas ar 41.171 grāmatu, 39 sporta kopas, 9 tautas
deju kopas, 48 dažādas sekcijas.
Notikuši: 230 akti, 116 priekšlasījumi, 95 koncerti, 24 teātŗa
izrādes, 447 citi dažādi sarīkojumi.
Izdoti zemju, nod./apv. apkārtraksti 82.068 eksemplāros.
DV organizācijai pieder 24 īpašumi.
Atbalstīti: Latvijas Brīvības fonds ar DM 11.290,-; “Gunāra
Astras piemiņas fonds” - DM 51.950,-; Latvijas Nac. fonds - DM
34,410,-; Patiesības fonds - 19.200,-; izdots vietējam informācijas dar
bam - DM 36,730,-; Ārējās inf. darbam - DM 42.390,-; aprūpes dar
bam Latvijā - DM 72.490,-; Vācijā - DM 21.600,-; Austrijā -DM
1.020,-; aprūpes darbam uz vietām - DM 137.240,-; Bērzainei - DM
8.880,-.
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Izglītības un jaunatnes pasākumiem: Latv. ģimnāzijai Minsterē
- DM 22.180,-; stipendijām - DM 90.960,-; pabalstiem - DM 83.220,-;
dažādām skolām - DM 166.120,-; sportam - DM 28.330,- citi - DM
15.640,-. Kopā jaunatnei - DM 406.450,- - vairāk nekā jebkad agrāk!
Kultūrāli sabiedriskam darbam - DM 80.640,-; dažādi - DM
30.240,-.
Pastiprināti veikts aprūpes darbs Latvijas virzienā: kārtotas
pensiju lietas kaŗā cietušajiem. Sūtīti dažādi aparāti, medikamenti,
palīdzēts dažādos veidos. Šajā darbā aktīvi iesaistījušās vanadzes.
Vanadžu pr-ce uzsākusi akciju sakarā ar latviešu jaunekļu iesaukšanu
Sarkanarmijā.
Plaša vēriena pasākums bija 23. augustā Bonnā. Visā pasaulē
DV izkārtojuši skatkaršu sūtīšanu R. Vācijas valsts vīriem. Izdotas
speciālas pamarkas.
Atbalstīti studenti no Latvijas Sabiedrisko zinātņu institūta
Minsterē apmeklēšanai.
Notikušas 6. DV globālās dienas Čikāgā.
Turpināta neredzīgo bibliotēkas atbalstīšana ar ielasījumiem un
ieskaņojumiem skaņu lentās, ko nogādā arī uz Latviju.
DV atbalstījuši Latvijas pilsoņu reģistrāciju trimdā.
Noorganizētas vairākas DV nodaļas Latvijā, kas apgādātas ar
nepieciešamo informāciju un citiem materiāliem.
Vanadzes izdevušas vēl 2 Latvijas novadu tērpu brošūras.
Izdota 10. grāmata sērijai “Latviešu kaŗavīrs Otrā pasaules kaŗa
laikā” ar apm. 16.000 kritušo un bez vēsts pazudušo vārdiem.
Izdoti Viļa Plūdoņa kopotie raksti.
Vanadžu priekšniece A. Hāznere kopā ar DV CV Jaunatnes
nozari organizējusi jauniešu rakstu darbu sacensību.
Noticis svētceļojums uz Lommeli. Turpinājis iznākt DV
Mēnešraksts un DV sienas kalendārs. Notikušas DV globālās šaušanas
sacensības.
Galvenie DV centrālās valdes sēdē pārrunātie atzinumi un
ierosinājumi:
Ievērojot notikumus Latvijā DV CV prezidijs, pēc vajadzības
un iespējām, pieaicinās padomniekus polītiskajiem jautājumiem. Par
DV pārstāvi PBLA polītiskajā komisijā aicinās Gunāru Tamsonu no
Anglijas.
DV Kanadā noorganizēta akcija “Brīvība 88”, ienākuši apm.
$40.000; 40% no tā nodots “Gunāra Astras piemiņas fondam”; 40%
Latvijas Nac. fondam un 20% paturētas uz vietas.
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CV sēdes laikā “Gunāra Astras piemiņas fondam” nodeva
ziedojumus: $1.500 vērtībā.
DV ASV un Austrālijā vēlas uzsākt “māsu attiecības” ar Latvijas
DV nodaļām, reizē aprūpējot to darbības rajonos arī kaŗā cietušos.
No Latvijas saņemtas 1938. gadā Sabiedrisko lietu ministrijas
izdotās liela formāta kartes “Apceļo savu dzimto zemi”. Pārdoto
karšu ieņēmumus izlietos speciālai palīdzības akcijai latviešu kaŗa
invalīdiem un citiem aprūpējamiem.
Ieteica kustībām un dažādām organizācijām Latvijā noorgani
zēt palīdzības darbam “Tautas palīdzību”.
DV CV pievienojās PBLA valdes š.g. 7.-9. aprīļa sēdē pieņem
tajam atzinumam: “Iestāties par nekavējošu Latvijas republikas
atjaunošanu uz 1922. g. satversmes pamatiem, šim mērķim izman
tojot Latvijas pilsoņu kongresa un šai gadā ievēlētās okupētās Latvijas
augstākās padomes mechanismu.
Atbalstīt tādu valdību Latvijā, kas mērķtiecīgi strādās neatkarī
gās Latvijas republikas de facto atjaunošanas virzienā.Šādas valdī
bas atbalstīšanu veicināt arī ārzemju valdību līmenī
DV CV sagaida, ka š. g. maijā ievēlētā neatkarīgās Latvijas
valdība nokārtos, ka turpmāk kultūras, mākslas un cita veida sarī
kojumi, kuŗus dzimtenē rīko latvieši trimdā, nebūs jākārto ar bijušo
kultūras sakaru komiteju vai citu Maskavas kontrolētu iestādi.
Latvijas DV uzskatāma kā organizācija, kas cīnās par brīvu ne
atkarīgu Latviju un tāpēc vajadzības gadījumos atbalstāmi no “Gunā
ra Astras piemiņas fonda”.
Par DV CV vanadžu nozares referenti apstiprināja Dzidru
Cekuliņu no Austrālijas.
Vienojās, ka jāturas vairāk pie “Noteikumiem DV organizācijas
darbībai” un DV CV lēmumiem un jāpanāk lielāka koordinācija dar
bībā attiecībā uz Latviju.
Plkv. V. Januma fonda balvu 1991. gadam $1.000,- apmērā
piešķīra DVF Līdsas tautas deju kopai “Kamoliņš”.
Nolēma Latviešu ģimnāziju Minsterē atbalstīt pastiprinātā
veidā.
Piešķīra DM 1.000,-Latviešu nacionālajam fondam.
DV CV atgādina, ka vēl vienmer spēkā ir 1947. gadā, delegātu
sapulcē pieņemtā rezolūcija, ka DV neuzņem personas, kas nozie
gušās pret cilvēcību.
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DV ASV , un iespēju robežās arī citas zemes, atbalstīs CV
jaunatnes nozares iecerēto “Brīvības talcinieku” akciju.
Pieņēma CV budžetu 1991. gadam DM 42.000,- ienākumos un
izdevumos.
Apbalvoja ar DV zelta nozīmi un DV CV atzinības rakstiem(sk.
atsevišķu sarakstu).
Saņemts paziņojums, ka š.g. 12./13. maijā, Rīgā notika Latvijas
DV kongress, kuŗā ievēlēta Latvijas DV valde. Par tās priekšsēdi
izraudzīts: Armands Akmentiņš. Kongresā bijuši 8 nodaļu delegāti,
kopskaitā 40.
DV Centrālās valdes prezidija sēdē 1990. gada 25. jūnijā, DVF
īpašumā “Straumēni” piedalījās: DV priekšnieks J. Frišvalds, Prezi
dija locekļi A. Lindens un J. Počs un CV padomnieks I. Kažociņš.
Ar klusuma brīdi pieminēja mūžībā aizgājušos: kardināli J. Vaivodu,
A. Baltiņu, I. Zamlovski un K. Parris.
CV prezidijs atzīst, ka zemēs, kur praktizē uzņemšanu DV,
nolasot “Svinīgā solījuma” tekstu, vēlams lietot DV Austrālijā valdes
ierosināto.
“Godbijībā un cieņā pret latviešu tautu un zemi, tās upuŗiem
un ciešanām, solos visiem spēkiem būt krietns/na Daugavas
vanags/dze, būt uzticīgs/ga tautai un Tēvijai, turēt svētu latviešu
sarkan-balt-sarkano karogu un veltīt savu sirdi, domas un darbu
tēvzemei - Latvijai!”
Pieņēma zināšanai jaunatnes darbu sacensības rezultātus. (sk.
pielikumu).
CV padomnieks P. Vasariņš piedalījies Latvijas pilsoņu kongre
sā š.g. 30. maijā un 1. jūnijā, Rīgā un ir ievēlēts Latvijas komitejā.
DV priekšnieks J. Frišvalds piedalījies ev. lut. baznīcas sinodē
“Straumēnos”, kur ticies ar prāv. M. Plāti no Latvijas.
ELJAs kongresā augustā, Almelijā, Anglijā, lūgts piedalīties CV
Jaunatnes noz. vadītājs M. Graudiņš.
J. Frišvalds ierosina piemiņas plāksnes uzstādīšanu Gunāram
Astram Rīgā.
Pamatojoties uz CV š.g. sēdes lēmumu aicina DV visās zemes
atbalstīt Latviešu ģimnaziju Minsterē.
DV organizācijas 45 gadu zīmē DV CV Kultūras nozare izkārtos
patriotisko dzeju konkursu, kuŗā aicinās piedalīties latviešu
dzejniekus kā šeit Rietumos, tā arī Latvijā un ārpus tās. Sacensībā var
iesūtīt tikai vēl nepublicētus darbus. Balvas pasniegs 7. DV globālajās
dienās 1992. g. Toronto. CV balvām atvēlējusi $1000,-.
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CV prezidijs apstiprināja CV referenta J. Treija un CV sporta
nozares vadītāja Z. Dzelmes iesniegtos grozījumus DV globālām
šaušanas sacensībām ar mazkalibra šautenēm.
“Gunāra Astras piemiņas fondā” ienākuši ziedojumi:
1) A. J. Bērziņa 70 gadu jubilejas gadījumā - DM 4.532,97 un
2) Nelaiķa Ādolfa Šildes ziedu nauda - DM 2.795,42.
Sakarā ar Latvijas DV organizācijas nodibināšanu, DV
organizācija un tās vadība pievērš izcilu vērību Latvijas DV darbībai.
Latvijas Daugavas Vanagu organizācijas oficiālā dibināšanas
konference
Rīgā notikusi 1990. g. 12./13. maijā, piedaloties 50 delegātiem
no 8 nodaļām un kopām. Kā DV CV pārstāvis minētā notikumā
piedalījies CV referents sevišķiem uzdevumiem Pēteris Vasariņš no
Zviedrijas. Par konferenci, kuŗu viņš uzskata par labi noorganizētu,
sniedzis DV priekšniekam rakstisku ziņojumu, kas saņemts 1. jūnijā.
Piedevām šai sakarībā starp priekšnieku un referentu notikušas arī
telefonsarunas. Konferences tēmu sakarībās ģenerālsekr. A. J. Bērzi
ņam ar Latvijas DV CV priekšsēdi Arm. Akmentiņu arī notikušas at
kārtotas telefonsarunas.
I. P. Vasariņš ziņojis sekojošo:
a) pieņemti Latvijas DV organizācijas statūti un pamatprog
ramma.
b) ievēlēta L DV centrālā valde, revīzijas komisija un goda
tiesa.
c) par L DV CV priekšsēdi ievēlēts Armands Akmentiņš; Ak
mentiņš aprīlī piedalījās Klusās nedēļas seminārā Bērzainē un
sekojošās 3 nedēļas uzturējās Minsterē pie ģenerālsekretāra.
d) Par CV pr-ža vietnieku ievēlēts Uldis Pakalniņš, sekretāre
Rūta Jēkabsone, valdes locekļi Ģirts Astra, Aldis Hartmanis,
Raimonds Balodis, Edgars Luste un Zigurds Tomsons.
e) pieņemtas rezolūcijas par: Latvijas Republikas “de-facto”
atjaunošanu un tās pašreizējo statusu; Latvijas Republikas pilsonību;
genosīdu pret latviešu tautu; okupācijas varas izraisīto migrāciju
Latvijā; īpašuma tiesībām un kaitējuma atlīdzināšanu Latvijas valstij
un tās pilsoņiem.
f) praktiskās darbības priekšplānā - aprūpe (invalīdiem, leģio
nāriem); atbalsts daudzbērnu ģimenēm; Latviešu leģiona vēstures

164

materiālu, resp. liecību un atmiņu vākšana un kopošana, kapu
apzināšana.
II. Vadoties no P. Vasariņa, kā arī CV locekļu A. Spārniņa un
A. Puķītes ziņojumiem , (14. resp. 9. jūn.) - attiecībā uz to, ko un kā
DV organizācija varētu palīdzēt Latvijas DV organizācijai tās iecerētā
darba īstenošanā - prezidijs atzīst:
1) materiālais atbalsts Latvijas DV CV zemju. nod./apv.
valdēm virzāms ar G. Astras piemiņas fonda starpniecību, resp. DV
ģenerālsekretariātu. Ja noteikti praktiski apsvērumi liktu izšķirties par
citādu rīcību, par to vēlams iepriekš jeb iespējami drīz pēc notikušā
informēt ģenerālsekretāru. Te minētais attiecas uz:
a) invalīdu un bijušo nacionālo kaŗavīru aprūpi;
b) latviešu daudzbērnu ģimeņu aprūpi;
c) Latvijas DV organizācijas vispār vai tās darbības pasākumu
un atsevišķu nodaļu atbalstu. Piezīme: ja nodaļas/apvienības gribētu
veidot tiešu sadarbību ar LDV organizācijas nodaļām - tad rīcība
iepriekš jāsaskaņo ar ģenerālsekretāru un LDV CV, lai novērstu
parallelismu.
Tā kā rietumos dažām DV zemju saimēm ir prāvi aprūpes un
organizāciju vispārējie līdzekļi, no tiem varētu kādu daļu ziedot
LDV organizācijas praktiskām nepieciešamībām.
Svarīgi, lai LDV CV izdarītu organizācijas mērogā nepiecie
šamo darba saskaņošanu ar citām sabiedriskām kopībām un
institūtiem tēvzemē, piemēram - Latvijas Labdarības koordinācijas
centru (“Kādu sociālo mantojumu saņems neatkarīgā Latvija”).
Minētais centrs event.varētu aizstāt š.g. sēdē pārrunāto iespējamo
ieteikumu par jaunas Tautas palīdzības (organizācijas) izveidošanu
okupētā Latvijā. DV organizācijas vanadžu atbalstu daudzbērnu
ģimenēm Latvijā cenšas saskaņot vanadžu priekšniece Anita Hāznere.
2) pēc pieejamām ziņām LDV vadība varētu apsvērt iespēju
iegādāties kādu namu vai telpas Rīgā vai citur - savas darbības
vajadzībām. Kad LDV CV būs konkrēti izplānojusi, un DV CV ar
minēto iepazītinājusi, varētu apsvērt iespēju to atbalstīt.
3) Censties sūtīt L DV CV grāmatas, ko izdevusi DV CV un arī
žurnālu u.c., jo ir nodoms Rīgā un Liepājā iekārtot bibliotēkas; Par
atsevišķiem sūtījumiem nodaļām, iespēju robežās, vēlams informēt L
DV CV.
4) par materiālo atbalstu no saņēmēja Latvijā prasāms aplieci
nājums par saņemšanu, kā ari norēķins par tā izmantošanu.
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5) tām atsevišķām DV nodaļām un kopām/apvienībām okupētā
Latvijā, kas vēl nav pievienojušās š.g. maijā Rīgā nodibinātai Latvijas Daugavas Vanagu organizācijai - iesakāms to darīt tuvākā
laikā, lai būtu tikai viena, Latvijas Daugavas Vanagu organizācija.
DV Centrālās valdes prezidija sēdē 1990. gada 28. augustā, DVF
īpašumā “Straumēni” piedalījās: DV priekšnieks J. Frišvalds, CV
prezidija locekļi J. Počs un A. Lindens, Vanadžu goda priekšniece
M. Keņģe, CV Jaunatnes nozares vadītājs M. Graudiņš un DV CV
padomnieks I. Kažociņš.
Ar klusuma brīdi pieminēja mūžībā aizgājušos DV biedrus:
Jāzepu Utinānu, miris 6.7.90; Armandu Akmentiņu, miris 5.8.90
(Latvijā); Pauli Reinhardu, miris 20.8.90.
DV CV Jaunatnes nozares vadītājs M. Graudiņš stāstīja savus
vērojumus apciemojuma laikā Latvijā. Notikumu attīstība Latvijā
mums, rietumos dzīvojošiem, liek stingrāk un kritiskāk raudzīties uz
to. Leģislatīvi demokrātiskais process ir joprojām pakļauts Maskavas
kontrolei.
Saimnieciskās attīstības process ir saraustīts.Tāpat ir ar izglītības
sistēmas pārveidošanu. Visa pamatā ir polītiski nenokārtotā situācija.
M.Graudiņš ieteic atbalstīt Latvijas neatkarības centienus, ievē
rojot PBLA pamatprasības un saskata, ka Baltijas tautu sadarbība ir
kavēta savstarpējās neuzticības dēļ.
Prezidijs pieņēma zināšanai, ka Latvijas DV centrālās valdes
priekšsēža vietas izpildītājs ir Uldis Pakalniņš. pr-ža vietnieks Ģirts
Astra un no jauna valdē ieiet LDV Rīgas nod. valdes pr-dis Uldis
Ofkants.
Prezidijs iepazinās ar G. Sarkana (DV Pērtas nod. pr-dis) P.
Vasariņa (CV referents) un DV ASV priekšnieka A. Spārniņa vēroju
miem Latvijā. A. Spārniņš iesaka visu palīdzību uz Latviju virzīt caur
LDV CV.
DV ASV un DV Austrālijā valdes atbalsta iespiešanas ierīces
iegādi neredzīgajiem Latvijā.
Pie Klīvlendas latviešu kredītsabiedrības nodibināts Armanda
Akmentiņa fonds. No DV CV aprūpes līdzekļiem, pēc A. Akmentiņa
nāves viņa ģimenei nosūtītas DM 500,-.
Ž. Indriksons DV R. Vācijas valdes uzdevumā kārtojis Latvijā
dzīvojošo kaŗā cietušo pensiju lietas.
Saņemts ielūgums uz Lāčplēšu dienām Rīgā, no 11.-18.
novembrim, sūtīt DV delegāciju no Anglijas 10 personu sastāvā.
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Prezidijs nožēlo, ka Latvijā dibinās vairākas kaŗavīru organi
zācijas, kas bieži viena otru apkaŗo.
DV “Zilā” informācijas brošūra iespiesta 4.000 eks./ Izmak
sājusi $3.920,-.
Š. g. 10. jūlijā, Rīgā notika DV sanāksme, kuŗā tikās LDV un
Rietumos dzīvojošie DV biedri.
Sevišķi aktīvu darbību attīsta LDV Liepājas nodaļa, kas noīrējusi
savām vajadzībām - divstāvu mūŗa māju. Tas ir pirmais DV nams
Latvijā!
Liepājnieki palīdz kārtot kaŗa invalidu pensiju lietas. Maijā
rīkojuši Kurzemes cietokšņa svētbrīdi kapos, pēc tam telpās atmiņu
vakaru, uz kuŗu uzaicinājuši leģionārus.
DV Centrālā valde Latvijas DV atbalsta - tiem piesūtot CV
apkārtrakstus, DVM, laikrakstus un c. materiālus.
DV priekšnieks un DV ģenerālsekretārs ir tikušies ar Latvijas DV
CV un vairāku nodaļu pārstāvjiem kas viesojušies Rietumos.
Visā LDV organizēšanas darbā lielu traucējumu izsauca LCV
pr-ža Armanda Akmentiņa traģiskā un mīklainā nāve š.g. naktī no 4.
uz 5. augustu.
DV ASV saime ierosinājusi domu par “māsu” attiecību
izveidošanu starp DV apvienībām ASV un DV nodaļām Latvijā. Šādu
attiecību izveidošanās būtu ļoti apsveicama.
DV ģenerālsekretariāta rīcībā ir vairāki simti kaŗa invalīdu
adreses Latvijā, līdz ar invaliditātes aprakstu.
DV organizācija Vācijā pieliek lielas pūles, lai tiem panāktu
kaŗā cietušo pensiju piešķiršanu no Rietumvācijas valdības puses
saskaņā ar 1959. g. izdoto likumu.
Vairākās vietās Latvijā ir atrasti latviešu kaŗavīru kapi, sevišķi
Lubānas apkārtnē.
“Māsu” attiecības ar Latvijas DV nodalām, sākušas veidoties:
DV apvienībai Indianopolē ar LDV Valmieras nodaļu;
DV apvienībai Latviešu ciemā Gaŗezerā ar LDV Alūksnes
nodaļu,
DV apvienībai Klīvlendē ar LDV Talsu nodaļu.
LDV Centrālā valde aicina jauniešus no Rietumu zemēm
piedalīties Latvijas DV jauniešu iecerētā 1991. gada jūlijā 10 dienu
vasaras nometnē. Šajā laikā paredzēts arī apkopt kritušo leģionāru
kapus.
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11. novembrī, plkst. 12.00 Rīgas Domā iesvētīs DV ASV dāvāto
LDV karogu.
29./30. oktobrī Minsteri apmeklēja 3 LDV Jelgavas nod. biedri,
Latvijas lauksaimniecības akadēmijas studenti.
Saņemta pateicība no Latvijas Kaŗa mūzeja par nosūtītām
grāmatām.
Atzīmējot DV organizācijas 45 gadu darbību DV CV prezidijs
raksta:
Daugavas Vanagu organizācijas doma ir izauklēta kaujas lau
kos, formulēta gūstekņu nometnē Beļģijā, iedzīvināta Vācijā un
izkopta visā pasaule, kur vien šodien mīt latvieši!
Tā varētu teikt par mūsu lielāko, spēcīgāko, nozīmīgāko orga
nizāciju trimdā un, varbūt, nākotnē arī Latvijā - Daugavas Vanagiem.
“Paveikts ir tik daudz, ka dažās rindās to nav iespējams piemi
nēt vai izvērtēt. Tas daudz maz ir parādīts 4 biezos sējumos “Laiks,
Telpa, Ļaudis”.
DV CV prezidija sēdē 1990. gada 11. novembrī, DVF īpašumā
“Straumēni” piedalījās: DV priekšnieks J. Frišvalds, CV prezidija
locekļi - A. Lindens un J. Počs, DV padomnieks I. Kažociņš un DV
pārstāvis pie PBLA informācijas biroja G. Tamsons.
Ar klusuma brīdi pieminēja mirušos DV darbiniekus Ēriku
Žilinski, Anglijā un Pramaldu Valteri, Vācijā.
DV organizācija ir plaši izplatījusi veidlapu par nacionalizēto
īpašumu atgūšanu Latvijā. CV prezidijs šo rīcību atbalsta.
CV prezidijs lūgs PBLA griezties pie Latvijas republikas
valdības, lai tā novērstu sociālo netaisnību, ka cietušie bij. leģionāri
un nacionālie kaŗavīri Latvijā nesaņem invalīdu pabalstus un
priekšrocības, ko saņem Sarkanarmijas bij. piederīgie.
Prezidijs paskaidro, ka t.s. “Informācijas kopa DV Rīgā” par
kuŗas vadītāju uzdodas O.Treilons, nav DV org. sastāvdaļa. Tāpēc arī
tās biedri nav
LDV organizācijas locekļi. Līdz ar to ne O.
Treilonam, ne citiem šīs kopas locekļiem nav tiesību savu darbību
saistīt ar DV organizācijas vārdu. Ievērojot minēto, DV CV prezidijs
aicina DV zemju/ nodaļu apvienības un kopu valdes, kā arī ikvienu
DV biedru pilnīgi norobežoties no šis kopas un tās vadītāja O.
Treilona.
Latvijas DV CV ziņo, ka dažādu ansambļu, kopu, grupu vai
personu atsaukšanās uz DV vai griešanās pēc atbalsta pie DV nav
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ņemama vērā bez sazināšanās ar LDV CV un attiecīgām zemju DV
valdēm.
Pieņēma zināšanai, ka Atvars Beniņš iecerējis izdot grāmatu par
latviešu virsnieku iznīcināšanu Noriļskā. CV prezidijs šīs grāmatas
izplatīšanu uzskata par vēlamu.
Latvijā mūsu kaŗā cietušie sāk saņemt pensijas no Vācijas
valdības.
Vācijas Kaŗa kapu pārvalde sola apkopt Latvijā, līdz ar vācu
kaŗa kapiem, arī visus latviešu kaŗavīru kapus, kas cīnījušies Otrā
pasaules kaŗā zem vācu virspavēlniecības.
DV 7. globālās dienas 1992. g. paredzētas Toronto no 9.-17.
maijam. Rīcības komitejas pr-dis: A. Kalupnieks.
DV CV apsveiks vplkv. A. Silgaili mūža 95 gados.
1991. g. Klusās nedēļas seminārs “Palīdzības darbs Latvijai” notiks no
22.3.-27.3.91. Bērzainē, Vācijā.
“Laiks, Telpa, Ļaudis” 5. grāmatas kārtotāja Austra Liepiņa lūdz
DV zemju valdes nekavēties ar attiecīgo ziņu un fotogrāfiju
piesūtīšanu izdevuma sagatavošanai.
Mirušo Jāzepa un Hermīnes Utinānu piemiņai “ziedu naudu”
DM 2.237,68 viņu meita Anita Hāznere nodevusi “Gunāra Astras
piemiņas fondam”.
Nodibināta jauna DVF nodaļa Anglijā: DVF Rovfantas nodaļa,
valdes pr-de Smuidrīte Dženkinsone (Jenkinson).
Š. g. 11. novembrī, Lāčplēšu dienā iesvētīts Džūkstē, 19. div.
kauju vietā piemineklis latviešu leģionāriem un atklāts atjaunotais
plkv. O. Kalpaka mūzejs Airītēs.
1991. darbības gads
DV CV prezidija sēdē 1991. gada 12. janvārī, DVF īpašumā
“Straumēni” piedalījās: DV priekšnieks J. Frišvalds, prezidija locekļi
A. Lindens un J. Počs, DV CV padomnieks I. Kažociņš, DV pārstāvis
pie PBLA IB G. Tamsons un kā goda viesis PBLA valdes priekšsēdis
G. Meierovics.
G. Meierovics sniedza pārskatu par pašreizējo polītisko stā
vokli Latvijā un Baltijā.
Padomju okupācijas armijas bruņotās vienības Baltijas valstīs
uzsākušas brutālu darbību pret demokrātiski ievēlētiem pārvaldes un
likumdošanas orgāniem, kā arī pret miermīlīgiem civīliedzīvotājiem,
nolūkā apslāpēt nacionālo atmodas kustību
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Daugavas Vanagu Centrālās valdes prezidijs un PBLA valdes
pr-dis G. Meierovics, nosoda pretlikumīgo un noziedzīgo izrīcību
okupētajās Baltijas valstīs.

DV CV prezidija paplašināta sēde 1991.g.l2.janv., Straumēnos,
Anglijā: no kr. I.Kažociņš, A.Lindens, PBLA valdes pr-dis
G.Meierovics, DV pr-ks J.Frišvalds, J.Počs, G.Tamsons

Daugavas Vanagi visās zemes, kopā ar pārējiem trimdiniekiem
aicināti atbalstīt Baltijas tautu pretestību savās mītņu zemēs, apelējot
pie valdībām, parlamenta locekļiem un informācijas aģentūrām.
G. Meierovics paskaidro, ka sākot ar 1.1.91. visiem kaŗa
invalīdiem Latvijā, neatkarīgi no tā, kuŗā pusē viņi kaŗojuši, ir
vienādas tiesības saņemt valsts pabalstu.
Uz DV CV prezidija 10.9.90. iesniegumu PBLA, lai trimdas
kultūras sakari netiktu kārtoti ar kultūras sakaru komiteju Rīgā vai
Maskavu, PBLA šai jautājumā 10.12.90. rakstījusi Latvijas kultūras
ministram R. Paulam. Atbilde vēl neesot saņemta.
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Par DV Austrālijā DV CV locekli ievēlēts Andris Ziedars, par
DV Austrālijā valdes priekšsēdi V. Eglītis.
DV CV prezidijs izsludina nākošo CV sēdi 1991. g. no 18. - 20.
maijam, DVF īpašumā “Straumēni”.
Pieņēma zināšanai, ka LDV CV pr-ža v.i. U. Pakalniņš ir ie
lūgts uz Lieldienu semināru Bērzainē, no 22.-27. martam. Vairums
CV locekļu ir par U. Pakalniņa aicināšanu uz CV sēdi š.g. maijā.
Ar DV Toronto nodaļas, DV Austrālijā valdes un tautiešu sagā
dātiem līdzekļiem Latvijā izmaksāti pabalsti lielākam skaitam
aprūpējamo un iegādāts auto dubultamputētam Arvīdam Ozoliņam.
DV ģenerālsekretārs saņēmis no Zviedrijas izdoto un vēl dzīvo
leģionāru sarakstu ar 24 vārdiem. Zviedrijas valdība solījusi viņus
ielūgt uz atpūtu Zviedrijā.
7. DV globālās dienas notiks 1992. gadā, no 16.-24. maijam,
Toronto, Kanadā.
Piešķīra Latvijas bij. prezidenta Dr. K. Ulmaņa fondam $500, grāmatas “Degsme” jaunam izdevumam.
1990. gada 15. decembrī noslēgušās DV priekšnieka un Vanadžu
priekšnieces vēlēšanas.
Par DV priekšnieku uz trim gadiem ievēlēts līdzšinējais priekš
nieks Jānis Frišvalds, par kuŗu nodotas 5.754 balsis, vai 74% no kop
skaita.
Par DV organizācijas Vanadžu priekšnieci ievēlēta līdzšinējā
priekšniece Anita Hāznere ar 2.072 balsīm, vai 70% no visām nodota
jām balsīm.
DV Sporta nozares vadītājs Z. Dzelme piesūtījis DV Globālo
šaušanas sacensību rezultātus 1990. gadā.
DV Vācijā valdes kultūras noz. referents, neredzīgo skaņu lenšu
bibliotēkas vadītājs Edg. Retigs ziņo, ka DV organizācijas 1990. gada
devums ir bijis 79 skaņu ieraksti 277 kasetēs.
Apgāds “Memento” Zviedrijā izdevis žurnālista Franka
Gordona grāmatu “Latvians and Jews between Germany and Russia”,
kas uzrakstīta ļoti objektīvi u n ir spēcīgs ierocis cīņā pret
apmelojumiem par latviešiem.
DV CV prezidija sēdē 1991. gada 3. martā, DVF īpašumā
“Straumēm” piedalījās: DV priekšnieks J. Frišvalds, prezidija locekļi
J. Počs un A. Lindens, un DV CV padomnieks I. Kažociņš.
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CV prezidijs apstiprināja DV priekšnieka J. Frišvalda rakstu, ko
viņš, saziņā ar DV zemju valžu priekšsēžiem un sakarā ar izvesto
aptauju Latvijā, š.g. 26. februārī nosūtījis V. Blūmam, Latvijas
republikas centrālo vēlēšanu pr-dim Rīgā, kuŗā DV organizācijas
vārdā paziņojis, ka DV organizācija ir par demokrātisku un
neatkarīgu Latvijas republiku.
Latvijā paredzēts izdot grāmatu ar 1949. gadā deportēto vār
diem. Nepieciešamā papīra iegātei vajadzīgo summu $ 7.000,- nolē
ma ziedot no “G.Astras piemiņas fonda”.
Nosūtīts kopējamais aparāts DM 4.691,- vērtībā Latvijas
neredzīgo biedrības vajadzībām Rīgā. Līdzekli ņemti no DV CV
aprūpes konta.
DV priekšnieks J. Frišvalds ierosinājis izgatavot video filmu par
DV organizāciju. CV prezidijs lūdz DV zemju valdes rūpēties par
attiecīgu materiālu sagādi. J. Traumanis Anglijā uzņēmies filmas
rediģēšanu un izgatavošanu.
DV Holandes nodaļa izteikusi vēlēšanos pievienoties DV
Beļģijas nodaļai. DV Beļģijas nod. valdes pr-dis E. Ozols
ierosinājumu atbalsta. Apvienoto nodaļu sauktu par DV Beneluksa
nodaļu. DV CV prezidijs pieņem šo nodaļu lēmumu.
DV org. Vanadžu priekšniece A. Hāznere ziņo, ka apmeklējusi
DV saimi Austrālijā no 26.1.90.- 13.1.91. Piedalījusies DV Austrālijā
delegātu sapulcē Kanberā un zemes valdes sēdē. Apmeklējusi
Melburnas, Pertas, Adelaides, Brisbanes un Sidnejas nodaļas.
DV ģenerālsekretārs ziņo, ka ģen. P. Radziņa grāmata “Atbrī
vošanas kaŗš” ir salikta un nosūtīta O. Jēgenam, ASV, grafiskam
iekārtojumam. Grāmatu 1.000 eks., brošētā veidā iespiedīs “Amber”
spiestuvē Toronto.
Izdotas jaunas 8. sērijas pamarkas “Occupants - get out of the
Baltic States”. Iespiestas 7.700 loksnītes ā 20 gab.
Prezidijs piešķīra £1.249, - no “G. Astras” fonda LDV Liepājas nodaļai
kompjūtera iegādei.
DV ģenerālsekretārs uz Latviju nosūtījis: 4 invalīdu saliekamos
ratiņus, 4 lietotu drēbju saiņus, 9.500 vienreizējas šļirces, 1 paku ar
ģeogrāfijas grāmatām alternatīvai vidusskolai “Imanta” Rīgā,
neredzīgo biedrībai Rīgā - kopējamo aparātu ar piederumiem.
Austrālijas latviešu uzdevumā nosūtīta Torņkalna bērnu klīnikai,
Rīgā speciāla zīdaiņu barība par DM 3.300,-.
Regulāri LDV CV un vairākas LDV nodaļas apgādātas ar
laikrakstu “Brīvā Latvija”, DVM (10 eks.), DV sienas kalendāru un c.
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Regulāri LDV CV un vairākas LDV nodaļas apgādātas ar
laikrakstu “Brīvā Latvija”, DVM (10 eks.), DV sienas kalendāru un c.
materiāliem.
DV Centrālās valdes prezidija sēdē 1991. gada 6. aprīlī, DVF
īpašumā “Straumēni” piedalījās: DV priekšnieks J. Frišvalds,
prezidija locekļi J. Počs un A. Lindens, un DV padomnieks I.
Kažociņš.
Svētbrīdis Lommeles kapos notiks 9. jūnijā DV Benelux nod.
izkārtojumā.
Turpinās 5 eks. “Mazputniņa” abonēšana Latvijā dzīvojošām
daudzbērnu ģimenēm.
DV priekšnieks š.g. 1. aprīlī, Līdsā pasniedzis “Plkv. V.
Januma” fonda balvu un diplomu DVF Līdsas tautas deju kopai
“Kamoliņš”, kas atzīmēja 40 gadu pastāvēšanu.
Dr. J. Ēbeles filmu “Glābiet bērnus” rādīs DVF “Straumēnos”
17. maijā. Turpat 18. maijā atklās Latvijas gleznotājas Māras Rikma
nes gleznu izstādi.
Par DV Vācijā valdes rīkoto semināru “Palīdzība Latvijai”, kas
notika š.g. no 22.-27. martam, Bērzainē, ziņoja DV priekšnieks J.
Frišvalds. Četras dienas sanāksmē iztirzāja tēmu - kā labāk palīdzēt
tautai Latvijā, (sk. atsevišķo rakstu).
Latvijā apzināti apm. 1.000 kaŗā cietušie, no kuŗiem 300 ir
iesnieguši pieprasījumu Vācijas valdībai piešķirt kaŗā cietušo
pensijas. Tādas piešķirta jau 20 invalīdiem un 2 kaŗa atraitnēm.
Pēdējā laikā ir arī uzlabots kurss - maksājot par DM 1,-1,15 rubļus.
Nereti arī pašu kaŗā cietušo pasivitāte kavē pensiju piešķiršanu.
Daudzo gadu pārdzīvojumi viņus iebaidījuši un viņi vairs negrib
nekā dzirdēt par pagātni.
Pensiju lietās bija arī tiešas pārrunas ar diviem Ravensburgas
“Versongungsamta” (iestāde, kas apstrādā Pad. Sav. pensiju pieprasī
jumu lietas) ierēdņiem, kas ieradās seminārā un atbildēja uz
jautājumiem. Latvijā dzīvojošie amputētie invalīdi var ierasties Vāci
jā, kur viņiem izgatavos uz vietas protēzes. Par ceļu un apmešanos
jārūpējas pašiem. Atpūtas vācu kurortos piešķir tikai izņēmuma
gadījumos.
Latvijas ārstu biedrība (sekr. Dr. Limba) saņem medikamentu
sūtījumus no Rietumiem, jo ir licence ievedumiem, tos izšķiro un
dod tālāk slimnīcām.
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Dr. Auziņš un Dr. Sāba strādā 4. Rīgas pils. slimnīcā, kas gata
va piedāvāt DV ieteiktiem slimniekiem labu aprūpi, bet par to vēlas
saņemt medicīnisku aparatūru, med. literatūru, iespēju ārstiem 1-2
mēnešus strādāt kādā ārzemju slimnīcā. Viņi iesniedza DV CV
oficiāli savu piedāvājumu.
LDV CV pr-ža v.i. U. Pakalniņš informēja, ka veselības
aizsardzības ministrijas vietniece Ināra Bite Ziemassvētkos 199 kaŗā
cietušajiem sagādājusi pabalstu ā 100,- rbļ. apmērā. Iesniegts jauns
saraksts ar 119 vārdiem. LDV veic plašu darbu aprūpējamo
apzināšanā un aprūpēšanā. Sarkanarmijas un Leģiona piederīģie
likuma priekšā tagad ir vienādi, bet bieži ne praksē.
Ev. lut. baznīca Latvijā savu aprūpes darbu veic caur
Krimuldas diakoniju (vad. K. Dimiters). Saņem lielus palīdzības

DV CV sēdes, 1991.g.l8.-20.maijam,Straumēnos, Anglijā, dalībnieki
un viesi: 1.r.no kr.
LDV pr-ža v. U.Pakalniņš, A.Liepiņa,
A.J.Bērziņš, DV pr-ks J.Frišvalds A.Spārniņš, V.Eglītis; 2.r.no kr.
V.Bērziņa, D.Mazarkevica, Ē.Sarkanbārde, R.Parrisa, A.Frišvalde,
A.Lindena; 3.r. No
kr. O.Mazarkevics, A.Kalupnieks,
I.Kažociņš,Z.Dzelme, P.Vasariņš; 4.r. no kr. G.Tamsons, J.Počs,
G.Bērziņš, A.Lindens

sūtījumus no vācu lut. baznīcas. Arī ziedojumus Krimuldas baznīcas
atjaunošanai. Ir licences ārzemju ievedumiem. Latvijā veidojas
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privāti bērnu nami, jeb, labāk sakot, paplašinātas daudzbērnu
ģimenes, kas pieņem ģimenē bāriņus, tādas ir jau 7 ar apm. 10
bērniem katrā.
J. Rubenis informēja, ka ev. lut. baznīca strauji atjauno
draudzes un remontē baznīcas. Ar teoloģijas fakultātes atjaunošanu
pie Latvijas universitātes cer ievērojami palielināt mācītāju skaitu.
Atjaunota arī baznīcas skola Rīgā.
Katoļi nosūtījuši uz Latviju bībeles un dziesmu grāmatas par
DM 380.000,-. Latvijas olimpiskās kom. dir. U. Štrauss demonstrēja
filmu par invalīdu sportu, kas guvis plašu atsaucību Latvijā.
Dr. I. Krastiņš norādīja uz lielajiem trūkumiem veselības laukā
Latvijā; ārkārtīgi zemais atalgojums medicīniskajam personālam,
slimnīcu sliktais stāvoklis, medikamentu un medicīnisko instrumentu
trūkums, nav centrālās kontroles par palīdzības darbu, nav iespēju
ārstiem papildināties savās zināšanās. Latvijā ir par daudz ārstu, bet
trūkst zemākā medicīniskā personāla.
Palīdzības darbā iesaka konkrētu palīdzību sniegšanu kādai
slimnīcai tieši. Jāmēģinot ieinteresēt kādu vācu, angļu, amerikāņu vai
citu slimnīcu tiešam kontaktam.
Par trimdas organizāciju palīdzības darbu referēja: J. Rožkalns
no kristīgās sociālās internacionāles, A. J. Bērziņš par DV CV aprū
pes darbu kopā ar O. Mazarkevicu, K. Birzgalis - DVF Anglijā, ev.
lut. baznīcu - E. Rozītis, Abakuks, Kuplēna, P. Kļaviņš, Anda Šilde Latvijas Sarkanais Krusts.
No visiem ziņojumiem un pārrunām izrietēja kopējās rūpes
par darba labāku veikšanu, transportu un sadali Latvijā, lai palīdzība
tiešām sasniegtu cietušos un trūkumā esošos.
Semināra pārrunas un ierosinājumus tālākā darbā izvērtēs DV vadība
un saime.
DV Centrālās valdes sēdi no 18.-20. maijam, Anglijā, DVF
īpašumā “Straumēni” vadīja DV priekšnieks J. Frišvalds, protokolēja
DV ģenerālsekretārs A. J. Bērziņš.
Sēdē piedalījās DV organizācijas Vanadžu priekšniece A.
Hāznere, prezidija locekļi J. Počs un A. Lindens (abi no Anglijas),
DV priekšnieka 1. vietnieks un DV ASV priekšnieks A. Spārniņš ( ar
CV locekļa A. Puķīša pilnvaru); DV priekšnieka 2. vietnieks un DV
Vācijā valdes priekšsēdis O. Mazarkevics, DV CV loceklis Kanadā A.
Kalupnieks, DV CV loceklis Zviedrijā un DV Zviedrijā valdes
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priekšsēdis Z. Dzelme, DV Austrālijāvaldes priekšsēdis V. Eglītis ar
CV locekļa Austrālijā A. Ziedara pilnvaru.
Sēdē piedalījās arī PBLA valdes loceklis G. Bērziņš (no
Anglijas), Latvijas DV CV priekšsēdis U. Pakalniņš, CV padomnieks
I. Kažociņš, CV referenti P. Vasariņš un A. Liepiņa, DVF vanadžu
vadītāja E. Sarkanbārde, DVF valdes Ārējās inf. noz. vadītāja R.
Parrisa, DVF darbinieks G. Tamsons u.c.
Sēdi ievadīja ar svētbrīdi E. Sarkanbārde.
Atklāšanas vārdus teica DV priekšnieks J. Frišvalds, pieminot
starplaikā mirušos DV darbiniekus un apsveicot visus CV sēdes
dalībniekus. Uzrunu noslēdza ar “Dievs svētī Latviju!”
Sēdi personīgi sveica: PBLA valdes loceklis G. Bērziņš, nodo
dot sveicienus arī no PBLA un Baltiešu apvienības priekšsēža G.
Meierovica.
U. Pakalniņš, LDV CV priekšsēdis, apliecināja dziļu cieņu DV
org. darbam kā trimdā, tā Latvijā.
A. Kalupnieks (Kanada) sveica arī DV KV priekšsēža G. Brik
maņa, vanadžu priekšnieces N. Pulciņas, DV 7. globālo dienu rīcības
komitejas, V. Plūdoņa un citu vārdā.
A. Liepiņa sveicināja no Latvijas sūtniecības vadītājas M. A.
Zariņas; P. Vasariņš no Zviedrijas latv. pārstāvniecības.
Bija daudz rakstisku sveicienu no rietumu zemēm un arī no
Latvijas.
DV priekšnieks J. Frišvalds pasniedza LDV CV pr-dim U. Pakalniņam
dāvanu LDV CV - video kameru.
Darba komisijās ievēlēja:
1) Palīdzība Latvijā: O. Mazarkevicu, A. Spārniņu, A. Hāzneri,
U. Pakalniņu, E. Sarkanbārdi un A. J. Bērziņu.
2) “Plkv. V. Januma fonda” balvai: A. Kalupnieku, V. Eglīti, I.
Kažociņu.
3) Redakcijas: J. Poču, Z. Dzelmi, P. Vasariņu, A. Liepiņu un
G. Tamsonu.
Sēdi filmēja J. Traumanis.
Par PBLA darbu un polītisko stāvokli informēja PBLA valdes
loc. G. Bērziņš.
Pārskats par DV organizācijas darbu 1990. gadā: kopējais
biedru skaits uz 1.1.91. bija 9.203, no tā 3.258 vanadzes. Biedru skaits
pieaudzis par 27. Visvairāk Anglijā - par 78, Kanādā +15, Zviedrijā
+2. Samazinājies: Vācijā -26, ASV-18.
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DV organizācijā darbojušies: 17 koŗi, 11 teātŗa kopas, 35
bibliotēkas ar 42.870 grāmatām, 44 sporta kopas, 8 tautas deju kopas,
54 daž. sekcijas.
Notikuši: 226 akti, 85 priekšlasījumi, 100 koncerti, 26 teātŗa
izrādes, 622 dažādi sarīkojumi.
Izdoti 33 zemju 2.140, 244 nod./apvienību - kopskaitā 80.528
apkārtraksti. DV pieder 25 īpašumi.
Atbalstīti: Latvijas brīvības fonds ar DM 27.659,-; “G. Astras
piemiņas fonds” - DM 49.820,-; Latv. nacionālais fonds - DM
17.830,-; Patiesības fonds - DM 15.140,-; vietējās inf. darbs - DM
23.140,-; ārējās inf. darbs - DM 40.560,-; palīdzībai uz Latviju ziedots
- DM 124.930,-; Vācijā - DM 28.430,-; Austrijā- DM 1.340,-; vietējai
aprūpei - DM 137,480,-; Bērzainei - DM 31.790,-.
Izglītībai un jaunatnei: Latv. ģimnāzijai Minsterē - DM
30.880,-; stipendijām - DM 83.660,-; pabalsti skolu apmeklēšanai DM 43.200,-; dažādām skolām - DM 38.200,-; sportam - DM
17.420,-; citai izglītības veicināšanai - DM 38.700,-; dažādi - DM
67.410,-; kopā jaunatnei - DM 319.470,-. Kultūrāli-sabiedriskam
darbam - DM 68.690,-.
Ar “Gunāra Astras fonda” palīdzību turpināts atbalstīt Latvijā
organizācijas, kas cīnās par neatkarības atjaunošanu.
Atbalstīta Latvijas DV veidošanās. Rakstu darbu sacensību jauniešiem
balvās izmaksāti $1.300,-. Atbalstīta “Saules jostas” turneja Latvijā,
Latvijas skolotāju konference Minsterē, Latviešu ģimnāzija Minsterē
u.c. skolas. “Plkv. V. Januma fonda” 1990. gada balva piešķirta ASV
Rietumu krasta vasara vidusskolai “Kursa” un DV apv. Milvokos
tautas deju kopai “Metieniņš”.
Turpināta neredzīgo bibliotēkas atbalstīšana ar ieskaņojumiem
skaņu lentās un to nosūtīšana uz Latviju.
Vanadzes izdevušas tautas tērpu brošūru turpinājumu “Līvāni”.
Liels darbs paveikts palīdzības darbā Latvijai. Sūtīti: medika
menti, medicīniskie instrumenti, invalīdu ratiņi, grāmatas, žurnāli,
drēbes, apavi, pārtika, kārtotas Latvijā dzīvojošo kaŗa invalīdu
pensiju lietas no Vācijas, iesaistītas DV vienības visā pasaulē tiešam
aprūpes darbam Latvijā.
Izveidoti “krusttēvu” (agrāk “māsu”) sakari starp DVnod./apv.
Rietumos ar DV nodaļām Latvijā.

177

Galvenie DV centrālās valdes sēdes lēmumi un atzinumi:
I. Nacionālpolītiskā laukā:
1) DV Centrālā valde atzīst, ka šobrīd mūsu svarīgākais darbs
ir nacionālpolītiskā laukā, meklējot Rietumu atbalstu Latvijas patiesai
neatkarībai.
2) Atbalstīt un sadarboties ar PBLA pasākumos, kas veicinātu
Latvijas neatkarības atgūšanu.
3) DV centrālā valde uzsveŗ, ka Latvija vēl arvien ir okupēta
zeme un pašreizējā valdība ir pārejas (pagaidu) valdība.
4) DV CV apsveic nacionālo un demokrātisko spēku darbību
un pasākumus dzimtenē pag. gadā, cenšoties sasniegt patiesi neatka
rīgas Latvijas valsts atjaunošanu uz 1922. gada satversmes pamatiem.
5) Rūpēties, lai DV zemēs neapsīktu trimdas kultūrālās
rosības, tādējādi vienojot un uzturot garīgi spraigu latviešu
sabiedrību.
6) Pieņēma memorandu “Par mūžīgo Latviju domājot”.
7) Ieteica iegādāties un izplatīt svešzemju sabiedrībā F.
Gordona grāmatu angļu valodā par žīdu tautas attiecībām ar
latviešiem.
II. Jaunatne:
1) Piešķir DM 1.500,-Vispasaules latviešu jaunatnes kongresa
rīkošanai 1992. gadā, DVF īpašumā “Straumēnos”.
2) Materiāli atbalstīs divu Latvijas DV jauniešu piedalīšanos
kongresā.
3) Piešķīra 1992. g. “Plkv. V. Januma fonda” balvu $1.000, apmērā Latviešu jaunatnes dziesmu svētku padomei Montreālā,
Kanadā.
III. Attiecībā uz kultūras jautājumiem, nolēma:
1) Izdot patriotisko dzeju grāmatu pēc konkursa 1992. gadā.
2) Lūgt DV zemju, nod./apv. valdes sūtīt grāmatas LDV.
3) Nosūtīt LDV izplatīšanai Latvijā izdevumus “Latviešu kaŗa
vīrs otrā pasaules kaŗa laikā” un “Laiks, Telpa, Ļaudis”.
4) Pētīt iespējas publicēt otrā izdevumā prof. E. Andersona
grāmatu “Latvijas bruņotie spēki un to priekšvēsture”.
5) Aicināt piedalīties 7. DV globālās dienās, kas notiks 1992. g.
maijā, Kanadā.
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6) Nekavējoši piesūtīt materiālus iecerētai DV filmai, DV CV
prezidija loceklim A. Lindenam.
IV. Attiecībā uz aprūpi:
Sūtot medikamentus un medicīnisko aparatūru uz Latviju, DV
CV ieteic koncentrēties uz 4. Rīgas pilsētas, bij. Latvijas Sarkanā krus
ta slimnīcu, paziņojot par to savai DV zemes valdei, ģenerālsekre
tāram Minsterē un LDV CV.
DV apv./nodaļu dažāda veida palīdzību uz Latviju koordinēt ar
savas DV zemes valdes aprūpes noz. vadītāju, kam tālāk jāziņo DV
ģenerālsekretāram.
DV vanadžu nozares palīdzību daudzbērnu ģimenēm, bāri
ņiem, veciem, trūcīgiem un c. Latvijā, saskaņot ar Vanadžu priekš
nieci.
Palīdzības darbā Latvijai pašreiz izmantot ļoti izdevīgo naudas
apmaiņas kursu.
Atbalstīt Latvijas kaŗa invalīdu protēžu izgatavošanu Vācijā uz
vācu iestāžu rēķina, sedzot no DV puses uzturēšanās un citus
izdevumus. Izdevumi varētu būt apm. DM 1.000,- personai. Pirmajā
gadā paredzēts atbalstīt 4-5 invalīdus.
Katru gadu aicināt 2-3 kaŗa invalīdus, paredzot 2 ned. atpūtu
Bērzainē. Šogad aicināti 2 invalīdi ar vienu pavadoni. Izdevumus
segs DV Vācijā valde.
Veicināt kaŗavīru kapu apkopšanu Latvijā, bet nereaģēt uz
personīgiem lūgumiem atbalstīt materiāli šādus pieprasījumus.
Palīdzības nepieciešamību noskaidrot ar DV zemju valdēm, DV
ģenerālsekretāru un LDV CV.
DV centrālā valde piešķir DM 5.000, - Rīgas Brāļu kapu atjau
nošanai, ko nosūtīs Brāļu kapu komitejai caur LDV CV, kas palīdzību
izsniegs pakāpeniski pēc vajadzības.
Piešķir DM 1.000, - A. Akmentiņa ģimenes fondam, ko iemak
sāt Klīvlendas latv. kredītsabiedrībai.
Nolemj iegādāties datoru DV Vācijas valdei, kas reģistrētu zi
ņas par latviešu leģionāriem.
Izteica pateicību DV Vācijā valdei un Bērzaines vadībai par
sekmīgu Klusās nedēļas semināra izkārtošanu. Atzina par vēlamu
ASV, Kanadas un Austrālijas DV pārstāvju klātbūtni nākamā Klusās
nedēļas seminārā Bērzainē, Vācijā.
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Izteica pateicību E. Retigam un O. Baltputnim par Latvijas
Sarkanā krusta fōnētiskās bibliotēkas iekārtošanu un tās ilggadīgu
vadīšanu .
DV Centrālā valde aicina nodaļas/apvienības, kas vēlas uzņemties
“krusttēvu” attiecības ar Latvijas DV nodaļām, to darīt saziņā ar LDV
CV valdi un DV ģenerālsekretāru.
Ziedoja Latv. Nac. Fondam DM 1.000,-.
Nolēma uzstādīt piemiņas plāksnes plkv. V. Janumam un maj.
V. Hāzneram Brāļu kapos, Katskiļos, ASV.
Apbalvoja DV darbniekus ar DV nozīmi zeltā un DV CV
atzinības rakstiem. Par DV org. goda biedru izraudzīja prelātu Dr.
Kazimiru Ruču ,reizē piešķirot viņam DV nozīmi zeltā. (sk. atsevišķu
rakstu).
Daugavas Vanagu Centrālās valdes
MEMORANDS
Laiks, ko mēs un mūsu tauta Latvijā tagad pārdzīvo, ir izšķirošs
Latvijas valsts un latviešu tautas nākotnei.
1. Baltijas stāvokli ar varu nevar atrisināt.
Krievu imperiālisti draud ar pilsoņu kaŗu. Ja kompartijas algot
ņi uzspiedīs Baltijas valstīm un pat visām Padomju Savienības repub
likām militāru jūgu, tad mums ir jāatbild ar nevardarbīgu pretestību,
pamatotu uz starptautiskām cilvēktiesībām un demokrātiskiem prin
cipiem.
Ipaši jāizvairas no bruņotas sacelšanās. Tādu krievu imperi
ālisti izmantotu un Padomju armija, vai tās atvasinājumi, bez šau
bām iznīcinātu. Militāristiem ir viegli iznīcināt bruņotu pretestību,
pielietojot visus nepieciešamos ieročus. Daudz grūtāk ir pasaules acu
priekšā varmācīgi apspiest nevardarbīgu pretestību.
2. Centieni pēc neatkarības pašiem jāizprot.
Kamēr citas Eiropas valstis savu pilsoņu intereses cer nodroši
nāt caur saimniecisku, vai pat polītisku, savienību, mums ir pašiem
jāsaprot un jāprot izskaidrot citiem, kādēļ mums ir jāatdalās no
savienības.
Mums jādefinē tie centieni, kas ir nepieciešami latviešu tautas
turpmākai veselīgai pastāvēšanai divu iemeslu dēļ:
a) Lai mūsu prasības pēc valstiskas neatkarības netiktu iztulkotas kā
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tieksme atgriezties romantiskā pagātnē vai kā mieru apdraudošs,
sīktautas nacionālisms.
b) Lai nākotnē Latvijas valsts, atguvusi neatkarību, spētu lemt, cik
tālu tā drīkst brīvprātīgi ierobežot savu suverenitāti, piemēram Balti
jas vai pat plašākā tautu saimē.
3.Jānodrošina minoritāšu tiesības.
Vēstures pulksteni atpakaļ atgriezt nevar. Nākotnes Latvijā būs
ievērojams skaits nelatviešu, īpaši krievu. Mums jau tāgad jādomā
par to, kā novēršamas tautību nesaskaņas.
DV CVprezidija sēdē 1991. gada 22. jūnijā, DVF īpašumā
“Straumēm” piedalījās: DV priekšnieks J. Frišvalds, prezidija locekļi
A. Lindens un J. Počs, DV padomnieks I. Kažociņš un CV referents
G. Tamsons.
Prezidijs izskatīja DV CV sēdes lēmumu un atzinumu kopsa
vilkumu.
DV priekšnieks J. Frišvalds uzsvēra, ka DV CV sēdē attiecībā uz
Aizsargu organizācijas atjaunošanu Latvijā, atzina, ka tas kārtojams
valsts mērogā.
TELEFAX aparāta iegāde LDV CV vajadzībām nokārtota.
Saņemtas no DV ASV valdes, CV sēdē solītās DM 10.000,- ultra
sonografa iegādei 4. Rīgas pils. slimnīcai. Aparāta iegādi un nosūtī
šanu kārtos DV ģenerālsekretārs.
Kā DV Vācijā valdes viesis Bērzainē uzturējās kaŗa invalīds un
LDV Valmieras nod. valdes pr-dis Jānis Kalpaks. Viņš apmeklēja arī
DV ģenerālsekretāru Minsterē, bija klāt 9. jūnijā, Lommeles
svētbrīdī.
DV CV loceklis A. Puķīte kārto piemiņas plāksnes uzstādīšanu
plkv. V. Janumam un maj. V. Hāzneram, Brāļu kapos, Katskiļos,
ASV.
DV priekšnieks š.g. 9. jūnijā ieradās Lommelē un pēc svētbrīža
kapos, kopējā sanāksmē pasniedza DV Goda biedra diplomu
prelātam Dr. K. Ručam un DV nozīmi zeltā PBLA valdes pr-dim G.
Meierovicam. Sarīkojumu izkārtoja DV Benelux n.v. pr-dis E. Ozols
un prāv. P. Dupāts.
DV Centrālās valdes paplašnātā prezidija sēde notika 1991.
gada 24. augustā, DVF īpašumā “Straumēni” Anglijā.
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Sēdē piedalījās: DV priekšnieks J. Frišvalds, prezidija locekļi A.
Lindens un J. Počs, DV org. Vanadžu goda priekšniece M. Ķeņge,
DV padomnieks I. Kažociņš, DVF valdes priekšsēdis L. Rumba un A.
Rozenbachs no DV Eskilstunas nod. Zviedrijā.
Ar klusuma brīdi pieminēja mirušos DVF biedrus A. Tauriņu
un J. Skujevicu, bijušo Latvijas finansu departamenta direktoru.
DV CV prezidijs atzina, ka Latvijas augstākās padomes š.g. 21.
augusta deklarācija par Latvijas pilnīgu neatkarību ir pareizais ceļš uz
brīvību un demokrātiju. Pieņēma attiecīgu atzinumu:
“Pēc pagājušā gada 4. maija deklarācijas, kas izteica apņem
šanos atjaunot Latvijas neatkarību, tagad beidzot ir pasludināta pilnī
ga atgriešanās pie 1922. gada satversmes.
Gaŗie okupācijas gadi nav spējuši apslāpēt tautas ilgas un reizē
apņemšanos atgūt neatkarīgu valsti, lai atsāktu normālu dzīvi brīvības
un demokrātijas apstākļos. Apzināsimies, ka Latvija vēl joprojām ir
zināmā mērā zem okupācijas varas, kas kontrolē robežas, transportu
u n valūtu. Latvijas teritorijā ir milzīga okupācijas kaŗaspēka
koncentrācija.
Varmācīga un nelikumīga Padomju savienības izrīcība Latvijā
nav mainījusi Latvijas valsts juridisko pastāvēšanu, ko apstiprinājusi
Rietumu valstu atteikšanās atzīt Latvijas valsts iekļaušanu Padomju
savienībā.
Latvijas tautai priekšā ir grūts laiks, lai noārdītu okupācijas
paliekas un veiktu jaunuzbūves darbu. Daugavas vanagiem un
pārējiem latviešiem trimdā ir jādara viss, lai pilnā mērā atbalstītu
mūsu tautu. Vispirmā kārtā mums jāprasa Rietumu valdībām, lai tās,
savukārt, spiestu Pad. savienības orgānus pilnībā atzīt Latvijas tautas
gribu.”
Vienojās nosūtīt apsveikumu Latvijas ministru prezidentam:
“Daugavas Vanagu Centrālās valdes prezidijs apsveic Latvijas valdību
DV organizācijas vārdā un novēl labākās sekmes īstenot izteikto
deklarāciju š.g. 21. augustā, kas pamatota ar 1918. g. 18. novembŗa
deklarāciju un apstiprināta 1922. g. satversmē.
Daugavas Vanagi savā darbībā vienmēr ir darbojušies, lai
atjaunotu tiesiski neatkarīgu, demokrātisku Latviju, kas izteikti Dau
gavas Vanagu nacionāl-polītiskos mērķos.
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Daugavas Vanagi arī priekšdienās palīdzēs latviešu tautai
īstenot mērķus un idejas, par kuŗiem tie cīnījušies un darbojušies
visus šos garos trimdas gadus - par brīvu, neatkarīgu, demokrātisku
Latviju!”
Vanadžu goda priekšniece M.Ķeņģe informēja par saviem
vērojumiem Latvijā attiecībā uz Latvijas DV organizāciju.
Līdz š. g. 22. oktobrim cer uzstādīt Gunāra Astras kapa piemi
nekli. Darba rīkus ar DV CV prezidija piekrišanu iegādājās par DM
975,- un š. g. 30. augustā uz Rīgu nosūtīja DV ģenerālsekretārs A. J.
Bērziņš. Tos LDV CV nodos tēlniekam Raimondam Muzikantam ar
noteikumu pēc pieminekļa pagatavošanas nodot atpakaļ LDV CV.
Š.g. 19. jūlijā 4. Rīgas pilsētas slimnīca apstiprina medicīniskā
aparāta - sonogrāfa saņemšanu. Aparāts izmaksāja apm. DM 17.000, un to finansēja DV ASV valde.
Ievērojot 4. Rīgas slimnīcas ārstu lūgumu, DV ģenerālsekretārs
pasūtījis medicīnas aparātu - histereskopu. To finansēt apsolījusi DV
Toronto nod. vanadžu kopa ar $20.000,- ziedojumu.
A. Rozenbachs informēja, ka no Zviedrijas kārto ārstu un zob
ārstu kabinetu aparatūras un slimnīcu iekārtu sūtīšanu uz Latviju. To
dara zviedri ar latviešu starpniecību.
Skaidrīte Pūpēde ir uzņēmusies DVM atbildīgās redaktrises
pienākumus sākot ar 1.1.92. uz 1 gadu.
Apstiprināja Holandē dzīvojošo Irēni Ahlers-Brutāni par DV
CV ārējās informācijas referenti Holandē.
Ievērojot LKOK Arvida Laura lielos nopelnus Lāčplēšu biedrī
bas ilggadīgā vadīšanā un viņa 90 gadskārtu, prezidijs aicina DV
zemju saimes viņu sveikt š.g. Lāčplēšu dienā - 11. novembrī.
Vācu Ravensburgas Versorgunsamt (kaŗa cietušo pensiju lietu
kārtotājs Latvijā dzīvojošiem) piešķīris ne tikai kaŗa invalīda pensiju
Latvijā dzīvojošam Jānim Laizānam, bet arī atpūtu kādā Vācijas
kūrortā abiem ar sievu. Tas ir pirmais gadījums, kad ārpus kaŗa
invalīda pensijas, kādam Latvijā dzīvojošam kaŗa invalīdam piešķir
tāda veida aprūpi.
Latvijas DV CV izslēgusi Aleksandru Kalvānu, kooperatīva
“Daugava” īpašnieku un lūdz visu zemju DV valdes, nodaļas un
apvienības norobežoties no jebkādas sadarbības ar minēto personu.
Tāpat LDV CV lūdz visu saraksti ar LDV organizāciju kārtot ar
LDV CV, vai LDV nodaļu valžu priekšsēžiem, bet ne ar atsevišķām
personām.
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CV prezidija sēdi 1991. g. 15. septembrī DVF īpašumā
“Straumēni”, Anglijā, ievadīja DV priekšnieka J. Frišvalda uzruna,
kuŗā viņš norādīja:
“Šogad novembŗa vēsturiskās piemiņas dienas - 11. un 18.
novembris notiks Latvijas valsts neatkarības atjaunošanas zīmē”.
Latvijas Augstākā padome š.g. 21. augustā, baigajās, padomju
spēku draudīgajās dienās, pasludināja Latvijas neatkarības atjauno
šanu. Īsā laikā sekoja apm. 50 valstu Latvijas valsts atzīšana.
Sēdē piedalījās: DV priekšnieks J. Frišvalds, prezidija locekļi A.
Lindens un J. Počs, DV padomnieks I. Kažociņš, DVF valdes
priekšsēdis L. Rumba un DV CV referents sevišķiem uzdevumiem G.
Tamsons.
DV CV prezidijs atzina: ka no DV organizācijas puses piedāvā
jami lielāki DV org. ziedojumi Latvijas valdībai speciālu projektu
atbalstam Latvijā;
Pastiprinātā kārtā sekmēt Latvijas DV organizācijas tālāku izvei
došanu un darbības kāpināšanu, apsverot DV nama iegādi Rīgā,
gādāt papildus techniskas iekārtas administratīvā darba veikšanai,
atbalstot dažādas publikācijas;
Atbalstīt latviešu izglītības iegūšanu.
Nolēma, ka vismaz pagaidām “Gunāra Astras fonda” noteikumi
atstājami negrozīti. Ar fonda līdzekļiem atbalstīt Latvijas DV
organizācijas darbības paplašināšanu.
Attiecībā uz DV CV locekļu ieskatiem par “Noteikumu un
Vadlīniju” grozījumiem, DV priekšnieks ieteica izveidot speciālu
komisiju, kas šos jautājumus izskatītu; komisijā izraugot: J. Poču, A.
J. Bērziņu, M. Graudiņu un I. Kažociņu.
DV CV prezidijs lūgs DV Vācijā valdi un tās sekretāru I. Balodi
nākt ar attiecīgiem priekšlikumiem 1992. g. “Klusās nedēļas” seminā
ram Bērzainē.
Pieņēma zināšanai, ka sakarā ar represēto kluba vadītāja nāvi,
pazuduši visi 1949. gadā deportēto saraksti un materiāli, kuŗus bija
paredzēts izdot grāmatā. DV CV bija ziedojusi lielākus līdzekļus
papīra iegādei. Jautājumu skaidro LDV centrālā valde.
DV priekšnieks J. Frišvalds laikā no š.g. 6.-20. novembrim
apciemos Latviju, piedalīsies 11. novembrī DV salidojumā, 18. no
vembŗa svinībās, tiksies ar Latvijas valsts vīriem, LDV vadību un
apmeklēs vairākas nodaļas.
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DV CV prezidija sēdē 1991. g. 13. oktobrī, Londonā, DVF
namā piedalījās: DV priekšnieks J. Frišvalds, prezidija locekļi A.
Lindens un J. Počs, DV Vācijā valdes pr-dis un DV CV 2. pr-ža
vietnieks O. Mazarkevics.
Pieņēma zināšanai DV ASV un Kanadā valžu kopsēdes lēmu
mus:
1) DV organizācijas darbs ir jāturpina, pārkārtojot darbības
prioritātes šodienas realitātēm, kāpinot aprūpes un jaunatnes izglī
tības aktivitātes šeit un Latvijā.
2) Jāatbalsta Latvijas republikas (LR) Augstākās padomes un
Ministru padomes darbs atjaunotās valsts nostiprināšanā - stāvot pāri
dažādu partiju polītikai.
3) Ieteic Latvijas Brīvības fonda Padomei, ka LBF līdzekļi pakā
peniski nododami LR ārlietu ministrijai starptautisko diplomātisko
sakaru tīkla izveidošanai un uzturēšanai.
4) Ziemassvētku ziedojumu vākšanas akcija jāpapildina ar lī
dzekļu ieguvi noteiktu mērķu atbalstam Latvijā.
DV priekšnieks iepazīstināja ar DV Austrālijā valdes un nodaļu
darbību, kas saistīta ar nostāju pēc š.g. 21. augusta deklarācijas
Latvijā.
Pārrunāja arī Latvijas DV stāvokli, viņu attiecības ar DV
Kanadā un notikumu attīstību Latvijā.
Pieņēma DV CV norādījumus DV organizācijas palīdzības
darbam Latvijā saskaņošanai, kas nākotnē būtu jāievēro.
Kārtējā DV CV sēde notiks 1992. gadā no 16.-24. maijam,
Toronto, 7. DV globālo dienu ietvaros.
DV Noteikumu un Valdīniju piemērošanas komisijā darbosies
arī DV org. Vanadžu priekšniece A. Hāznere.
Ar DM 1.000,- atbalstīs grāmatas par Latvijas kaŗa skolu
beigušajiem izdošanu.
DV priekšnieks piedalījies LAK EC sēdē š.g. 12./13. oktobrī,
Londonā.
Ir nodoms izdot pielikumu brošūrai “Latvia and Latvians”.
DV prezidija norādījumi organizācijas palīdzības
darba, Latvijā, saskaņošanai
Visā DV organizācijas pāstāvēšanas laikā tā aprūpes un palīdzī
bas darbu īstenojusi piemērotā saskaņotībā. Tā tas noticis ar atbalstu
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tautiešiem Vācijā un palīdzības darba izpausmēm tēvzemē (sākot ar
1955. g.). Jaunas iespējas pavērušās nesenos gados un patreiz. Bet arī
tagad iespējamā saskaņotība ir nepieciešama un ir organizācijai
jāievēro.
1) CV prezidijs savā 1990. g. 25. jūnija sēdē norādīja, ka materiālais atbalsts mūsu invalīdiem un bij. nacionālo kaŗavīru
aprūpei zemju, nodaļu un apvienību valdēm virzāms Latvijas
Daugavas vanagu centrālai valdei, lai tā darbu praktiski īstenotu uz
vietām.
2) Saskaņošanu iztirzāja Klusās nedēļas seminārā, kas Bērzai
nē, Vācijā, notika 1991. g. martā, piedaloties ārstiem no tēvzemes, un
arī LDV CV priekšsēža v.i. (vēlākajam priekšsēdim) U. Pakalniņam.
3) Palīdzības darbu plaši apskatīja CV š.g. maija sēdē, kādam
nolūkam izveidoja un darbojās atsevišķa komisija, kas nāca ar
atbilstošiem ieteikumiem. Rezultātā CV pieņēma attiecīgus lēmumus
un atzinumus, kas ir publicēti CV apkārtrakstos un ko pārņēmušas
zemju valdes. Jāpiezīmē, ka nevien sēdē vispār, bet arī minētās
komisijas darbā piedalījās LDV CV pr-dis U. Pakalniņš.
Visu iepriekš minēto ievērojot - CV prezidijs vēlreiz norāda un
aicina:
1) Zemju, nodaļu un apvienību valdes - palīdzības un atbalsta
darbu, kas domāts mūsu kaŗa invalīdiem, bij. nacionāliem kaŗavī
riem un partizāniem, kā arī politiski vajātiem - virzīt un dot LDV CV,
kuŗas uzdevums ir piemēroti darbu uz vietām īstenot un dot
palīdzības un atbalsta devējiem apliecinājumu par tā saņemšanu un
izlietošanu.
2) Zemju, nodaļu un apvienību valdēm, par iepriekš minēto
iecerēto un īstenoto darbu ir jāziņo savas zemes valdes aprūpes
noz./daļas vadītājam un DV ģenerālsekretāram A. J. Bērziņam.
DV CV prezidijs atgādina un norāda uz zemāk minēto
ievērošanas nepieciešamību:
1) “Noteikumu Daugavas Vanagu organizācijas darbībai” kār
tībā - darbojas viena “Daugavas vanagu organizācija”. Saskaņā ar
attiecīgo darbības zemju saimju statūtiem, attiecīgajās zemēs
darbojas piemēram: DV Kanadā valde (un nevis Kanadas DV valde),
DV Ročdāles nodaļa (un nevis Ročdāles DV nodaļa), utt.
2) Tēvzemē darbojas, savos statūtos pamatota, pilnīgi patstā
vīga un neatkarīga “Latvijas Daugavas vanagu organizācija”. Tur pa
stāv Latvijas DV centrālā valde; nodaļas atbilstoši saucas - piem.
Latvijas DV Rēzeknes nodaļa, utt.
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DV CV prezidijs deklarē:
Ka sakarā ar Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas 1991.
gada 21. augustā pasludināšanu, balstītu uz 1922. gada Satversmi, un
stāvokli, ka to vispārēji atzinušas pasaules citas valstis 1) DV organizācijas atbalsta Latvijas Republikas patreizējo
Augstāko Padomi un valdību - tādā rīcībā, kas īstenotos pilnīgi
demokrātiskās Latvijas Republikas Saeimas vēlēšanās.
2) DV organizācija neiejaucas un stāv pāri dažādo nogrupēju
mu, institūtu un partiju, Latvijā, polītikai un tās dažādajām izpaus
mēm.
DV CV prezidija sēdē 1991. g. 23. novembrī, DVF Noting
hamas nod. namā, Anglijā piedalījās: DV priekšnieks J. Frišvalds un
prezidija locekļi A. Lindens un J. Počs.
DV priekšnieks J. Frišvalds ziņoja par savu Latvijas apcie
mojumu laikā no 6.-20. novembrim.
CV prezidijs pārrunāja event. grozījumus “Noteikumos DV
organizācijas darbībai” un atzina, ka tie izskatāmi vēl DV zemju
delegātu sapulcēs. Ieteikumi jāpiesūta DV CV prezidijam, kas tos
saskaņos. Pēc tam tos apstiprinās DV CV sēdē.
Pieņēma DV CV 1992. gada budžeta projektu DV CV
izdevumos ietilpinot arī DV priekšnieka un Vanadžu priekšnieces
ceļa izdevumus uz 1992. g. CV sēdi.
Pieņēma zināšanai, ka saskaņā ar 1991. g. CV sēdes lēmumu DV
ģenerālsekretārs kopā ar LDV CV locekli U. Ofkantu nopircis mazo
autobusu par DM 19.800,-. jau oktobrī tas nogādāts Latvijā.
CV Prezidijs izteica pateicību Silvijai Ancānei par ilggadīgi un
sekmīgi veikto DV Mēnešraksta redaktrises darbu. Apsveica un
novēlēja labas sekmes Skaidrītei Pūpēdei uzņemoties DVM atbildīgās
redaktrises pienākumus.
Ar PBLA Tautas balvu 1991. gadā apbalvots DV org. Goda
biedrs prelāts Dr. Kazimirs Ručs.
Biedru kustība 1991. gadā:
Kopējais DV biedru skaits samazinājies par 113 (vanagu skaits
samazinājies par 129, vanadžu pieaudzis par 16), kopskaitā
sasniedzot 9.090, no tā 3274 vanadzes.
Latvijā nodibinājušās jaunas LDV nodaļas Kuldīgā un Valkā.
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Ar DV CV starpniecību 4. Rīgas pils. slimnīcai 1991. gadā
sniegta sekojoša palīdzība:
1.181,17
Cukura slimības konstatēšanas aparāts
DM
Sonografs (Ultra Shall)
(finansēja DV ASV valde)
"
16.299,40
Medikamenti, operāciju diegi
"
1.198,90
“Der Chirurg” - žurnāls 1991. g. Abonaments
"
415,00
Ginekoloģiskais krēsls
"
10.034,28
(finansēja DV Kanbēras nod., Austrālijā)
Histeroskops ar palīgierīcēm
"
25.191,72
(finansēja DVToronto nod. vanadžu kopa)
Kopā "
54.320,47
1.347,48
Kuldīgas slimnīcai nosūtīta asins centrifūga, ko
"
finansēja DV Vācijā valde.
Daugavas Vanagu organizācijas centrālās valdes
Saimniecības nozares pārskats par 1991. gadu
Pēc ievāktiem pārskatiem konstatēts, ka DV
organizācijai pieder 26 īpašumi:
īpašumu kopvērt ība apmēros
Valsts
skaits
11
DM 20.288,000
Anglijā
ASV
3
DM
140.000
DM 3.330.000
Austrālijā
8
Kanādā
3
DM 1.580.000
DM 5.000.000
Vācijā
1
DM 30.338.000
Kopā
26
Piezīmes:
* Vērtībās balstās uz $40,000 US - 'New York' nama iepirkšanas
cenu. Cita vērtība man nav pieejama/izrēķināma.
** “Sidrabene” Adelaidē vērtēta $362,000 AUD.
*** DV nams Toronto, vērtēts $1,000,000 Kan.
Paskaidrojums: Dažu zemju īpašumu kopvērtības uzrādu ar
zemāku skaitli nekā 1990. g. pārskatā - iemesls DM Vācijas valūtas
vērtības celšanās. Pārskatā lietoju sekojošās vērtības IDM = 0.342
“Steri., 0.793 AUD., 0.602 US., 0.709 Kan.
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Ierosinājumi: Tā kā saimnieciski jautājumi un darījumi ar
Latviju katru gadu pieaugs, uzskatu par vēlamu, ka visi DV CV lo
cekļi apspriež individuālus saimnieciskus projektus un izvērtē to vē
lamību. Ir jāapsver vajadzība veidot īpašu darba grupu, kuŗas uzde
vums būtu meklēt, apskatīt, apsvērt un izvērtēt projektus; tad savu
viedokli tālāk sniegt DV CV prezidijam un DV CV valdei. Protams,
ka šo darbu būtu jāveic saziņā ar visām citām nozarēm. Tomēr
pamata prasība visām šīm lietām ir un paliek sekmīga informācijas
plūsma. Atkārtoti uzsveru to!
A. Ziedars, DV CV saimniecības nozares vadītājs
Pārskats par DV organizācijas darbību 1991. gadā salīdzinājumā ar
1990. g.
Kultūrālā laukā:
Koŗu skaits palielinājies par 8, teātŗa kopas tāpat darbojušās 11,
bibliotēku skaits samazinājies par 2, sporta kopas par 4, tautas deju
kopas darbojas tāpat, dažādas sekcijas ir par 6 mazāk.
Sarīkojumi:
Akti par 2 mazāk, priekšlasījumi - 12 vairāk, koncerti - 14
mazāk, teātŗa izrādes - 4 vairāk, citi sarīkojumi - 113 vairāk.
Apkārtraksti:
DV zemju valžu - 2 mazāk, nodaļu/apvienību - 32 mazāk.
Ziedojumi:
Latvijas brīvības fondam +13.400,-; LNF - 5.660,-; G.Astras
fondam” - 21.470,-; Patiesības fondam - 10.920,-; Vietējam informā
cijas darbam - 750,-; Arējās informācijas darbam + 230,-; (visi DM).
Aprūpes laukā: (visi DM)
Aprūpei Latvijā +190.100,-; Aprūpei Vācijā - 24.680,-; Vietējai
aprūpei - 5.470,-; Bērzainei - 27.750,-.
Izglītībai un jaunatnei:
Minsteres latviešu ģimnāzijai + 2.140,-; Stipendijām - 35.880,-;
Pabalsti daž. skolām - 360,-; Sportam - 1.750,-; Citiem + 10.930,-.
Kultūrsabiedriskam darbam:
izdots mazāk - 20.180,-.
Līdzekļi:
Organizācijas līdzekļi + 383.760,-; Aprūpes +85.839,-; Īpašumu
vērtības + 1.565.480,-; Citas vērtības - 713.790,-.
Kopsummā līdzekļi pieauguši par DM 1.308.710,-.
A. J. Bērziņš, DV ģenerālsekretārs

189

1992. darbības gads.
DV Centrālās valdes kārtējā prezidija sēdē 1992. g. 12. janvārī,
DVF īpašumā “Straumēni” piedalījās: DV priekšnieks J. Frišvalds,
prezidija locekļi A. Lindens un J. Počs un DV padomnieks I.
Kažociņš.
Ar klusuma brīdi pieminēja mūžībā aizgājušos DV darbinie
kus: DV Norčepingas nod. v. pr-di Jāni Breikšu, bij. DVF preses ref.,
Margaritu Ausalu-Pālīti, DV Zviedrijā rev. kom. pr-di Vladimiru
Jaunzemu, bij. Latviešu leģiona ārstu Dr. med. Arvēdu Alksni, bij.
DV apv. Filadelfijā pr-ku Jāni Odumiņu, bij. DVF rev. kom. pr-di
Albertu Kurzemnieku.
Atstāja lūgumu atbalstīt A. Lejiņa “Latvijas ārpolitikas institūta”
dibināšanas projektu izlemšanai DV CV sēdē.
LSK neredzīgo kopas skaņu lenšu bibliotēkai DV organizācijas
devums 1991. gadā bijis 85,79% no kopējā.
DV CV prezidija sēdē 1992. g. 11. februārī, DVF īpašumā
“Straumēni” piedalījās: DV priekšnieks J. Frišvalds, prezidija locekļi
A. Lindens un J. Počs, DV padomnieks I. Kažociņš un bij. DV CV
loc. Fr. Kursietis.
1. Par Latvijas DV organizāciju īsu pārskatu sniedza DV
priekšnieks J. Frišvalds. CV prezidijs pieņēma viedokli, kas publicēts
presē, piesūtīts DV organizācijai kā Rietumos, tā Latvijā.
2. DV CV Kultūras noz. vadītājs A. Kalupnieks ziņojis par
patriotisko dzeju konkursu (sk. CV Kultūras nozari).
Prof. E. Andersona atraitne ziņojusi DV ģenerālsekretāram, ka
atradusi profesora rakstītos papildinājumus un labojumus grāmatai
“Latvijas bruņoties spēki un to priekšvēsture”. DV ģenerālsekretārs
tos nosūtīs uz Latviju, kur grāmatu iespiež.
A. Lindens piedalījies konferencē, ko sadarbībā ar Baltijas
valstu valdībām rīkoja “The Royal Institute of International Affairs”.
Prezidijam ziņots, ka Ravensburgas Versogungsamt's piešķīris
veselības uzlabošanai 4 nedēļu atpūtu Vācijas kūrortos vairākiem
Latvijā dzīvojošiem tiem kaŗa invalīdiem, kas jau saņem kaŗa
invalīdu pensijas no Vācijas valdības. Amputētiem pa atpūtas laiku
pagatavos protēzes. Invalīdiem samaksāta arī ceļa nauda no dzīves
vietas Latvijā; vairākos gadījumos arī pavadoņiem līdz ar atpūtu
kūrortā.
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DV CV prezidija sēdē 1992. g. 8. martā, Londonā, DVF namā
piedalījās: DV priekšnieks J. Frišvalds, prezidija locekļi - J. Počs un
A. Lindens.
Ar klusuma brīdi pieminēja š.g. 23. februārī mirušo DV
Austrālijas valdes priekšsēdi Voldemāru Eglīti. Viņa vietā stājies DV
Austrālijas valdes pr-ža vietnieks J. Saldums.
Ļoti vēlama būtu DV CV padomnieka P. Vasariņa piedalīšanās
DV CV sēdē. P. Vasariņš jau apm. 3 mēnešus strādā Latvijas Ārlietu
ministrijā Rīgā, piedalījies DV sēdēs un notikumos un centies DV
rindās panākt vienotību.
Latvijas DV nodaļu delegātu sanāksme notiks š.g. 25. aprīlī.
Pārrunāja jautājumu par DV organizācijas filmu, tās izmaksu un
event. izplatīšanu.
DV CV ideoloģiskās nozares vadītājs A. Puķīte informē, ka
piemiņas plāksnes plkv. V. Janumam un maj. V. Hāzneram, Katskiļu
“Brāļu kapos” būs gatavas š.g. maija sākumā.
DV CV prezidija sēdē 1992. g. 11. aprīlī, DVF īpašumā
“Straumēni” piedalījās: DV priekšnieks J. Frišvalds, prezidija locekļi
A. Lindens un J. Počs un DV padomnieks I. Kažociņš.
Sēdē pārrunāja DV CV sēdi Toronto, no š.g. 18.-20. maijam.
Prezidijs pārrunāja arī Latvijas DV stāvokli.
Ierosināja: Lūgt PBLA rūpēties, lai Latvijā izdotu neatkarīgu
laikrakstu kopā ar DV un citām organizācijām.
Pieņēma zināšanai, ka no š.g. 23-26. septembrim, Jūŗmalā,
Latvijā, notiks starptautiska izstāde “USA - Baltic Trade Investment
Expo 92”. Rīkotāju prezidenta vietnieks ir Māris Graudiņš.
DV CV kārtējā sēde notika 1992. gadā no 18.-20. maijam,
Toronto, Kanadā. Tajā piedalījās visi DV CV locekļi, izņemot Z.
Dzelmi no Zviedrijas, daudzi DV zemju valžu priekšsēži, dažādu
zemju DV darbinieki. Iztrūka DV ģenerālsekretārs A. J. Bērziņš.
Klāt bija Latvijas DV grupējumu vadītāji: Haralds Cābelis un Rolands
Kovtuņenko, abi 19. divīzijas cīnītāji.
Sēdes lēmumi:
1. Pamatojoties uz DV ģenerālsekretāra A. J. Bērziņa ierosinā
jumu, vienbalsīgi pieņēma zemāk minēto tekstu DV CV (minisēdē)
saietā 1992. g. 17. maijā. Publiski paziņoja sekojošā seminārā 1992. g.
18. maijā un to apstiprināja 1992. g. 19. maija DV CV sēdē Toronto.
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DV CV sēdes, 1992.g.l8.-20.maijam,Toronto, Kanadā, atklāšanas
akta dalībnieki: 1.r.no kr. Vplkv. A.Silgailis, G.Šūbiņš, A.Kalupnieks,
DV pr-ks J.Frišvalds, archibisk. A.Lūsis, PBLA valdes pr-dis
G.Meierovics; aizmugurē I.Nyiradi, Ē.Sarkanbārde, A.Liepiņa,
J.Mežaks, N.Pulciņa, A.Pelēcis, A.Ziedars, I.Purva, A.Lindens,
A.Spārniņš, A.Puķīte, P.Vasariņš, R.Kaugura, M.Graudiņš

“Kopš sākusies šķeltniecība Latvijas DV saimē, presē un
vēstulēs lasīti un dzirdēti dažādi apmelojumi un sagrozījumi arī no
mūsu DV atsevišķiem locekļiem iepretī DV priekšniekam Jānim
Frišvaldam.
Šie uzbrukumi saistīti ar demagoģiju un nepatiesībām, kas skaŗ
arī DV CV prezidiju, DV CV un ikvienu DV organizācijas biedru, jo
Jānis Frišvalds ir visu Rietumu zemēs dzīvojošo DV biedru, jau 19
gadus vēlēts organizācijas vadītājs, kas savus pienākumus ir pildījis
priekšzīmīgi un ar lielāko atbildības sajūtu iepretī DV mērķiem un
ideāliem.
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DV CV savā š.g. 18.-20. maija sēdē Toronto, pieņēma DV
ģenerālsekretāra ierosināto rezolūciju, kas izsaka pilnīgu uzticību DV
priekšniekam Jānim Frišvaldam un viņa darbībai.”

DV CV sēdes, 1992.g.18.-20.maijam, Toronto, Kanadā, atklāšanas
akta dalībnieki: 1.r.no kr. DV pr-ks J.Frišvalds, archibisk.A.Lūsis,
PBLA valdes pr-dis G.Meierovics, K.Ķuzulis, T.Kronbergs, J.Počs;
aizmugurē N.Pulciņa, A.Pelēcis, A.Ziedars, I.Purva, A.Lindens,
A.Spārniņš, A.Puķīte, P.Vasariņš R.Kaugura, M.Graudiņš, J.Treijs,
O.Mazarkevics

DV Globālo dienu laikā, š.g. 19. maijā, Toronto, Latviešu
centrā, tikās DV priekšnieks J. Frišvalds, DV priekšnieka 1. vietnieks
un DV ASV priekšnieks A. Spārniņš ar Latvijas DV vadītājiem
Haraldu Cābeli un Rolandu Kovtuņenko un vienojās par nepie
ciešamajiem priekšdarbiem, kas novestu pie Latvijas DV apvie
nošanās vienā kopībā.
Griezties pie PBLA, lai tās iniciatīvē tiktu noorganizēta, ārpus
Latvijas, vienlaicīga akcija pie apmešanās zemju valdībām un ar
BATUN iesaistīšanu pie Apvienotām nācijām, ar prasību nekavējoši
izvākt krievu okupācijas kaŗaspēku no Latvijas, apsveŗot iespēju
jautājumu pacelt starptautiskā Hāgas tiesā.
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Ar savāktiem faktu materiāliem, atspēkot Krievijas valdības un
krievu šovinismu, norādot brīvai pasaulei kādā stāvoklī nonākusi
latviešu tauta pēc vairāk kā 50 okupācijas gadiem.

DV CV sēdes , Toronto, Kanadā, dalībnieki, sēdes darba gaitā: no kr.
J.Počs, DV pr-ks J.Frišvalds, DV Vanadžu pr-ce A.Hāznere,
A.Spārniņš, O.Mazarkevics

Griežoties pie Latvijas Augstākās Padomes:
1. jāprasa sarīkot Latvijas republikas 5. Saeimas vēlēšanas 1993.
gadā, saskaņā ar 1922. gada satversmes 11. pantu.
2. jāizved okupācijas gadu funkcionāru reģistrācija un viņu
darbības klasifikācija, pret tiem, kuŗu darbība bijusi noziedzīga pret
Latvijas tautu un cilvēktiesībām, jāuzsāk pielietot pelnītās represijas.
Trimdā izveidotai latviešu darbības uzbūvei un DV organizācijai ir
jāturpina pastāvēt, ja vajadzīgs - mainot prioritātes un piemērojot
darbību šodienas realitātēm.
Mums svešumā un Latvijā ir jāapzinās, ka pilnīga Latvijas
brīvība un neatkarība ir sasniedzama tikai ar darbiem, iecietībā un
vienprātībā.

194

Latvijas DV ir pašiem jānokārto savas domstarpības; līdz tam
DV Rietumos būtu jāatturas no darbības, kas mūsu saimi šķeļ, bet
jāsniedz roka sadarbībai, kuŗas sākumu paredzējām 7. DV globālo
dienu un DV CV sēdes laikā, Toronto.
DV organizācija atbalstīs PBLA un zemju centrālās organi
zācijas, ciešā sadarbībā, kā to darījusi visus trimdas gadus, mūsu
atgūtās neatkarības saglabāšanā un mūsu tautas labklājības nostipri
nāšanā latviskās Latvijas labā.
Apzinoties, ka saimnieciski noplicinātai valstij ir vajadzīga
materiāla palīdzība, ir tomēr jārūpējas arī par kultūras vērtību nogā
dāšanu un saglabāšanu Latvijā.
Principā DV CV atbalsta ieteikumu veidot bij. leģionāru, inva
līdu un pensionāru mītni Latvijā.
Ar “Gunāra Astras fonda” līdzekļiem, iespēju robežās, atbalstīs
noteiktus nelielus projektus Latvijas aizsardzības spēku veidošanā.
“Noteikumus DV organizācijas darbībai” pagaidām atstāja
negrozītus.
“Plkv. V. Januma fonda” balvu 1993. gadam piešķīra Latviešu
ģimnāzijai Minsterē un DV Kanadas deju kopai “Daugaviņa”, katrai
US $750,-.
Nolēma materiāli atbalstīt A. Šildes vēstures grāmatas izdošanu
Latvijā. Visus nepieciešamos darbus veiks A. Šildes piederīgie.
Izdos “Latviešu kaŗavīrs Otrā pasaules kaŗa laikā” sērijas 11.
grāmatu, kas ietvers augstāk apbalvotos latviešu kaŗavīrus Otrā pasau
les kaŗā.
DV globālo dienu vanadžu salidojuma atzinumi:
1. Turpināms palīdzības darbs Latvijai, ne tikai materiālā laukā,
bet arī garīgajā plāksnē. Nežēlīgie okupācijas gadi ir cirtuši dziļas
brūces mūsu tautas garā un latviskajā dzīves ziņā. Vanadzēm ir
jāatrod veids, kā dot garīgu stiprinājumu daudz cietušai tautai
dzimtenē.
2. Turpināms arī aprūpes darbs trimdas zemē, kur gadiem aiz
ritot, aizvien lielāks kļūst to tautiešu skaits, kas meklē atbalstu ne
materiālā ziņā, bet sevišķi garīgā laukā, atvieglinot viņu vientulību un
reizēm arī grūtsirdību.
3. Jāatbalsta jaunās paaudzes centieni iepazīties ar Latviju, ar
latvisko dzīves ziņu un tradīcijām, lai tā izaugtu vesela un spēcīga
mūsu dzimtenei par svētību.
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DV 7. Globālo dienu laikā, Toronto, Kanadā, DV CV Semināra
diskusiju dalībnieki: 1.r no kr. G.,Šūbiņš, N.Pulciņa, DV pr-ks
J.Frišvalds, Semināra vad. O.Mazarkevics I.Purva, A.Puķīte,
E.Miniate; aizmugurē A.Ziedars, A.Lindens, P.Vasariņš, T.Kronbergs,
PBLA valdes pr-dis G.Meierovics, M.Graudiņš

Aprūpes jautājumu semināra, kas notika pirms DV CV sēdes,
atzinumi:
a) Turpināt sūtīt palīdzību daudzbērnu ģimenēm, invalīdiem,
veciem ļaudīm un citiem tieši uz noteiktām adresēm. Cik iespējams,
iepazīties ar šo ģimeņu dzīves apstākļiem un vajadzībām. Par sūtīju
miem ziņot DV ģenerālsekretāram; par vanadžu kopu sūtījumiem
DV org. vanadžu priekšniecei.
b) Turpināt sūtīt palīdzību 4. Rīgas pilsētas, Sarkanā Krusta,
slimnīcai. Medicīnisko palīdzību sūtot citām slimnīcām, neadresēt
atsevišķiem ārstiem. Par saņemšanu jāpiesūta pilnīga atskaite.
c) Veicināt bērnu garīgo un ētisko audzināšanu, sūtot piemē
rotas bērnu grāmatas un rotaļlietas apzinātām skolām un izglītības
centriem.
d) Jāveicina kultūras vērtību - grāmatu un periodisku izde
vumu sūtīšana uz Latvijas bibliotēkām un skolām.
e) Ievērojot augsto Rietumu valūtas kursu, apsvērt palīdzības
saiņu vietā sūtīt naudu.
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Kultūras un izglītības semināra atzinumi:
a) Latvijā trūkst kultūrālo vērtību. Bibliotēkās vairumā ir kultū
rāli nevērtīgas grāmatas. Šajā ziņā dzimtenei ir vajadzīga palīdzība.
b) DV zemju valdes varētu savos apkārtrakstos aicināt biedrus,
it sevišķi vieniniekus, novēlēt testamentos latviešu grāmatas Latvijas
bibliotēkām.
Nolemts izdot A. Pelēča “Sibīrijas grāmatu”, kuŗai savākti jau
217 stāsti.
Piešķīra $500,- atbalstu Latvijas studiju centram, Kalamazū, un
apm. $500,- skautu vasaras nometnei “Ugunskurs”.
DV Mēnešraksta redakcijas kolēģiju papildināja ar Aleksandru
Pelēci, Latvijā, un Intu Purvu, Kanadā.
DV sienas kalendāra metienu palielinās ar 500 eks. Latvijas
vajadzībām.
Nolēma izdot “Latviešu kaŗavīrs Otrā pasaules kaŗa laikā” 11.
sējumu 500 eks. metienā.
8. DV Globālās dienas rīkos 1995. gadā, Anglijā, DVF īpašumā
“Straumēni”.
Pieņēma DV CV 1993. gada budžetu ienākumos un izdevumos
DM 46.080,- apmērā.
Š.g. aprīļa delegātu sapulcē Kanadā par DV Kanādas valdes
priekšsēdi, aizejošā G. Brikmaņa vietā, ievēlēts Dr. Gunārs Šūbiņš;
par DV CV locekli no jauna ievēlēts līdzšinējais Arvīds Kalupnieks.
1992. gada 20. jūnija, DVF īpašumā “Straumēni” DV CV
prezidija sēdē piedalījās DV priekšnieks J. Frišvalds un DV CV
prezidija locekļi J. Počs un A. Lindens.
Prezidijs ieteica rīkot š.g. 23. augustā Rietumos un Latvijā Pro
testa dienu, aicinot baltiešus visā pasaulē izkārtot sevišķus pasākumus
(demonstrācijas un c ) , prasot okupācijas kaŗaspēka tūlītēju izvāk
šanu no Baltijas valstīm.
Šo ierosinājumu nosūtīs PBLA birojiem Rīgā un Vašingtonā.
Pārrunāja Dubultu invalīdu mītnes projektu, kuŗa kārtošanai
DV CV sēdē izraudzīja speciālu komisiju: P. Vasariņu, Z. Dzelmi un
A. Ziedaru
Pieņēma zināšanai, ka palīdzības darba sēde notikusi š.g. no
27.-29. maijam, Līgatnē. No Vācijas tajā piedalījušies: DV pārstāvis
O. Baltputnis, P. Kļaviņš un A. Homka. No Latvijas: Dr. I. Krastiņš,
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Dr. N. Zemvaldis, 4. Rīgas pils. slimnīcas dir. Dr. J. Velde, ārsti Dr.
M. Sāba un Dr. A. Auziņš, Rīgas Johanniter biroja darbinieki J.
Salaks un U. Štrauss, Latvijas DV, LSK un Baznīcas diakonijas
darbinieki.
Iepazinies ar presē publicētiem PBLA lēmumiem, arī par even
tuālu kandidāta uzstādīšanu Latvijas Saeimas vēlēšanās 1993. gadā,
prezidijs izsludinās rakstveida CV sēdi.
Uz 9. VLJK “Straumēnos” no Latvijas DV ieradīsies jaunieši
Andrejs Saberovs un Kristīne Preijere. Prezidijs cer, ka DVF abus
jauniešus atbalstīs vietējo izdevumu segšanā.
LTĻ 5. grāmatas redaktrise A. Liepiņa lūdz DV zemju/nod./
apv. valdes viņai piesūtīt pārskatus par beidzamiem 10 darbības ga
diem līdz š.g. 1. oktobrim un arī DV zemju valžu beidzamos 10
gados mūžībā aizgājušo vadītāju īsbiogrāfijas ar fotogrāfijām.
DV CV ir nolēmusi iegādāties laparoskopijas aparātu 4. Rīgas
pilsētas slimnīcai; cena ir ca DM 70.000 - 80.000,-. Lūgums DV
zemju valdēm un atsevišķām nodaļām pieteikt DV ģenerālsekretāram
savus ziedojumus līdz š.g. 1. septembrim.Vācijā novembrī, lai iepa
zītos ar aparātu, ieradīsies galvenais 4. Rīgas pils. slimnīcas chirurgs
Dr. M. Sāba.
Kamēr nav notikusi LDV CV abu grupu apvienošanās,
nepieciešamie palīdzības sūtījumi, vismaz pagaidām virzami caur
LDV CV.
DV ģenerālsekretāra rīcībā ir 53 veco ļaužu un invalīdu pan
sionātu adreses Latvijā. Tāpat visu (180) Latvijas slimnīcu saraksts ar
adresēm, gultu skaitu un rajonu galveno ārstu saraksts.
Š. g. maijā uz Pasaules kausa izcīņu šaušanā Minchenē ieradās
3 šāvēji no Talsiem. DV CV pieškīra katram DM 200,- atbalstu.
DV CV prezidija sēdē 1992. g. 16. augustā, DVF īpašumā
“Straumēni” piedalījās: DV priekšnieks J. Frišvalds, prezidija loceklis
J. Počs, DV padomnieks I. Kažociņš un DV CV speciālu uzdevumu
referents G. Tamsons. Iztrūka A. Lindens.
Ar klusuma brīdi pieminēja š.g. 18. jūlijā mirušo DV Arģentīnā
nod. valdes priekšsēdi Frici Pāvulānu.
Prezidijs nolēma, 1993. g. CV budžetā no ideoloģiskās un naci
onālās aprūpes līdzekļiem DM 100,- paredzēt Latviešu nacionālajam
fondam.
Par DV priekšnieka J. Frišvalda ierosināto Protesta dienu š.g.
23. augustā, PBLA ģenerālsekretāre Tija Krūmiņa rakstījusi visām
latviešu zemju pārstāvniecībām, aicinot to atbalstīt.
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LAAJ valdes pr-dis V. Koškins aicinājis latviešus Austrālijā
protestēt pastkaršu veidā, sūtot tās iespaidīgiem sabiedriskiem
darbiniekiem Austrālijā.
CV prezidija loceklis A. Lindens aicinājis visas DV vienības
atbalstīt “Gunāra Astras piemiņas fondu” un tā līdzekļu izmantošanu
Latvijas aizsardzības spēkiem. No “Gunāra Astras piemiņas fonda”
piešķīra DM 10.000,- Latvijas aizsardzības spēkiem.
DV priekšnieks J. Frišvalds š.g. 20. septembrī piedalīsies Brāļu
kapos Katskiļos ASV piemiņas plāksnes atklāšanā un iesvētīšanā bij.
DV priekšniekam un DV goda priekšniekiem Vilim Janumam un
Vilim Hāzneram.
18. septembrī, “Rotā” (ASV), paredzēta DV CV “minisēde”,
kuŗā piedalīsies 5 DV CV locekļi un DV Kanadā valdes pr-dis Dr. G.
Šūbiņš.
19. septembrī notiks DV ASV un DV Kanadā valžu kopsēde ar
DV priekšnieka piedalīšanos.
Pieņēma zināšanai A. J. Bērziņa ziņojumu par viņa Latvijas
apciemojumu š.g. jūnijā.
Prezidijs izteica pateicību DVF Bradfordas nod. valdes pr-dim
A. Lagzdiņam un nodaļas darbiniekiem, kas Latvijā apciemoja 19 bij.
leģionārus, invalīdus un nodeva naudas veltes.
I. Kažociņš ziņoja, ka pūlēsies sameklēt 1944. g. 19. septembrī
krievu uzlidojuma laikā Rīgā nonāvēto gaisa spēku palīgu atdusas
vietas.
Latvijas aizsardzības spēku izveidošanas atbalstam, cik līdz šim
zināms, tieši nodevuši Latvijas aizsardzības ministrijai: DV ASV $30.000,-; DV Adelaides nod. - $5.000,-.
Uz DV CV aicinājumu ziedot līdzekļus laparoskopa iegādei 4.
Rīgas pilsētas slimnīcai, kā pirmā atsaukusies DV Vācijas valde
uzņemoties izdevumu segšanu - apm. DM 4.000,- slimnīcas chirurga
Dr. M. Sābas speciāla kursa apmeklēšanai, kam vajadzētu sazīmēt
apm. vēl DM 70.000,- - 80.000,-.
Kaŗa invalīds E. Retigs, Memmingenā sagādājis un jau nosūtījis
4. Rīgas pilsētas slimnīcai 51 slimnieku gultu, tikpat daudz skapīšu,
49 matračus un no Vācijas Sarkanā Krusta 500 saiņus.
E. Retigs sagādājis arī transportu - 4 smagās mašīnas ar vilcē
jiem un nogādājis tās Hamburgā, no kurienes vācu palīdzības org.
“Johanniter” aizvedusi visu uz Rīgu.
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Ar O. Baltputna palīdzību izkārtots nododot vācu armijas zied
oto vienu smago mašīnu, dažādus aparātus un medikamentus Liel
bērzes slimnīcai, tāpat kādu ārsta kabinetu Latvijas republikas bērnu
slimnīcai Rīgā.
DV ģenerālsekretārs saņēmis no Prāgas vēsturiskā archīva 15
div. kritušo sarakstu un kaŗa laika vienību ziņojumu kopijas par
kritušajiem latviešu kaŗavīriem no 11.2.45. līdz 9.4.45. Vācijā.
DV CV prezidija sēdē 1992. g. 10. oktobrī, DVF īpašumā “Straumēni”
piedalījās: DV priekšnieks J. Frišvalds, DV CV prezidija locekļi A.
Lindens un J. Počs un DV CV padomnieks I. Kažociņš.
DV priekšnieks J. Frišvalds iepazīstināja ar š.g. 19. septembra
sēdes ASV atzinumiem.
CV prezidijs konstatēja, ka attiecībā uz DV organizācijai piedā
vāto Jūrmalas - Dubultu projektu, pēc sarakstes ar CV locekļiem, DV
ASV, DV Kanadā un DVF Anglijā saimēm, projekts nav guvis atzinī
bu. To paziņos Rīgas Jūrmalas pilsētas valdei.
Laparoskopa aparāts jau pasūtīts. To nodos 4. Rīgas pilsētas
slimnīcai, bet tas paliks DV organizācijas īpašumā.
Tā iegādei jau ziedojuši: DV Sidnejas nod., Austrālijā - A.
$8000,-; DV Toronto nod. vanadžu kopa - Ca $5.000,-; L. Vaļūka,
Vācijā - DM 1.000,-.
Dr. M. Sāba jau 2 mēnešus ar aparātu iepazīstas kādā
Hamburgas slimnīcā un š.g. oktobŗa beigās atgriezīsies Rīgā.
Prezidijs nolēma 1993. gada DV CV sēdi noturēt Anglijā, DVF
īpašumā “Straumēni” maijā vai jūnijā.
DV CV prezidijs akceptēja Enciklopēdijas redakcijas Rīgā
piedāvājumu iespiest prof. Dr. E. Andersona “Latvijas bruņotie spēki
un to priekšvēsture”, 2. iespiedumā un uzdeva DV ģenerālsekretāram
jautājumu kārtot tālāk.
Atgādina, ka materiāli DV org. vēsturei “Laiks, Telpa, Ļaudis”
5. sējumam piesūtāmi redaktorei Austrai Liepiņai vēlākais 1993. g. 1.
martam.
Pieņēma deklarāciju “Mēs un Daugavas Vanagi Latvijā”, par
kuŗas tekstu nobalsojuši visi CV locekļi. Līdz ar to tā attiecīgi publi
cējama. (sk. atsevišķi).
DV priekšnieks J. Frišvalds informēja par savu apmeklējumu
ASV.
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DV CV prezidijs izteica pateicību par DV Goda priekšnieku,
plkv. V. Januma un maj. V. Hāznera, piemiņas plāksnes izgatavošanu
un uzstādīšanu CV loceklim A. Puķītem, arch. A. Adamsonei, ASV
LKIA valdes pr-dim J. Lācim, DV ASV priekšniekam A. Spārniņam
un DV ASV valdei.
Plāksnes izgatavošana un uzstādīšana izmaksājusi $1.215,Piešķīra $50.000,- Latvijas aizsardzības spēkiem, ieskaitot
iepriekš piešķirtās DM 10.000-, no “Gunāra Astras piemiņas fonda”,
kas līdz ar to ir gandrīz izsmelts. DV zemēm vēlams to atkal papil
dināt.
Līdz šim DV ģenerālsekretāram zināmie ziedojumi Latvijas
aizsardzības spēkiem ir:
DV ASV valde - $30.000,-; Britu Kolumbijas nod. Kanadā $10.000,-; DV Adelaides nod. Austrālijā - $5.000,-; DVF valdes,
Anglijā - £2.000,-; DV CV - $50.000,- no “Gunāra Astras fonda”.
CV prezidijs piešķīra £100,- “Klāva Baloža fondam”.
Latvijas tautas frontes 5. kongresam - no 24.-25. okt. Rīgā
nosūtīts apsveikums.
DVF valdes pr-dis L. Rumba nodevis £100,- L. Astrai, Rīgā.
Prezidijs pateicās par protesta soļiem pret Krievijas bruņotiem
spēkiem Latvijā, kas izkārtoti ASV, Austrālijā, Anglijā, Kanadā un c.
1992. gada 5. decembrī, DVF īpašumā “Straumēni” DV CV
prezidija š.g. pēdējā sēdē piedalījās DV priekšnieks J. Frišvalds, pre
zidija locekļi A.Lindens un J.Počs un CV padomnieks I.Kažociņš.
DV CV prezidijs aicina visu DV saimi veicināt Latvijas pilsoņu
reģistrāciju. Tas ir pirmais nepieciešamais solis, lai iespējami daudzi
varētu piedalīties 1993. gadā gaidāmajās Latvijas republikas Saeimas
vēlēšanās.
Iepazinās ar CV ideoloģiskās noz. vadītāja A. Puķītes rakstu (sk.
atsevišķi) “Ja neesam vienādi, būsim vienoti”, pievienojās tajā
izteiktām domām un nolēma to iesniegt PBLA valdei Vašingtonā.
Nolēma sasaukt nākamo CV sēdi 1993. gadā no 11.-13. jūnijam,
“Straumēnos”, Anglijā.
Pārrunāja domu par DV biroja iekārtošanu Rīgā.
Prezidijs akceptē Visvalža Lāča no Latvijas, acu operācijas
Berlīnē izdevumu puses segšanu DM 1.500,- apmērā.
Prof. E. Andersona “Latvijas armija un tās priekšvēsture” otrais
izdevums DV CV apgādā iznāks 1993. gada janvārī.
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Prezidijs pieņēma 1994. gada budžēta projektu DM 55.880, apmērā. Tajā ieskaitīti DV priekšnieka un Vanadžu priekšnieces ceļa
izdevumi un sagaidāmie DV ģenerālsekretariāta pārkārtošanas .
Laparoskopa iegādei 4. Rīgas
vajadzībām vēl ziedojuši:
DV Sidnejas nod. vanadžu kopa
DVF Anglijā
DV Kanadā valde
Kopā ar iepriekšējiem ienācis
Nepieciešams

pilsētas slimnīcas
A$
DM
DM
DM
DM

2.000,00
11.995,50
12.300,00
41.826,00
74.252,11

Atskats uz DV darbību 1992. gadā
DV Centrālās valdes prezidija pirmā sēdē 1993. gadā 9. janvārī,
DVF īpašumā “Straumēni”, meta skatu atpakaļ uz 1992. gada darbu.
Sēdē piedalījās: DV priekšnieks J. Frišvalds, DV CV prezidija loceklis
J. Počs, DV padomnieks I. Kažociņš, DV CV referents sevišķiem
uzdevumiem G. Tamsons, DV ASV priekšnieks A. Spārniņš un kā
viesis PBLA valdes priekšsēdis G. Meierovics. Īsāku laiku arī DVF
valdes priekšsēdis L. Rumba, R. Parrisa un A. Liepiņa.
Ar klusuma brīdi godināja mūžībā aizgājušo DV organizācijas
goda biedru, archibīskapu Arnoldu Lūsi, kuŗš miris š.g. 4. janvārī.
G. Meierovics sveica no PBLA valdes un izteica vēlēšanos
nākotnē vēl labāk sadarboties. Viņš iepazīstināja ar pieciem PBLA
valdes principiem, no kuŗiem PBLA pašreiz vadās savā darbā:
1. Stāv par daudzpartiju parlamentāro demokrātisko iekārtu.
2. Balstas uz privātīpašumu un brīvu tirgus sabiedrību.
3. Aizstāv latviešu intereses savā zemē.
4. Stāv par cilvēku tiesībām.
5. Ir par Baltijas valstu integrāciju, savstarpējā sadarbībā.
CV prezidijs piekrīt šiem PBLA principiem.
Sēdes dalībnieki ir vienās domās ar PBLA, ka DV visiem
spēkiem jāatbalsta Latvijas pilsoņu reģistrācija un viņu piedalīšanās
Saeimas vēlēšanās š.g. 5. un 6. jūnijā.
G. Meierovics pauda arī PBLA uzskatus Latvijas republikas
aizsardzības jautājumos.
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PBLA uzskata, ka prioritāte vēl joprojām ir okupācijas kaŗa
spēka izvešana no Baltijas zemēm, ka savstarpēji vienoti Latvijas
aizsardzības spēki ir Latvijas valsts drošības un stabilitātes garants.
DV CV prezidija sēdes dalībnieki aicina Rietumos dzīvojošos
latviešus, kuŗi pensionējušies no savu zemju armijām, ir speciālisti
dažādās nozarēs, iesaistīties, vismaz uz laiku, Latvijas aizsardzības
spēku veidošanā.
Tāpat aicina atbalstīt Latvijas aizsardzības spēkus ar naudas
līdzekļiem, virzot tos caur Aizsardzības ministra vietnieku V.
Pavlovski.
Būtu ieteicams, ka Latvijas aizsardzības spēku komisijā
darbotos viens no PBLA un viens no DV. Par to rūpēsies PBLA.
Prezidija sēdes dalībnieki atzina, ka līdzšinējā latviešu organizētā
kopība Rietumu zemēs paturama arī turpmāk ar PBLA priekšgalā.
CV prezidijs aicina DV zemju, nod./apvienību un kopu valdes
atbalstīt Latvijas DV organizāciju caur tās Centrālo valdi, dodot
līdzekļus arī aprūpes darbam.
Sakarā ar M. Graudiņa izteikto lūgumu atbrīvot viņu no DV CV
Jaunatnes noz. vadītāja amata, viņa vietā par DV CV Jaunatnes
nozares vadītāju izraudzīja CV locekli Austrālijā Andri Ziedaru.
Lēmums stājas spēkā ar 1993.g. janvāri.
Laparaskopa iegādei, 4. Rīgas pilsētas slimnīcai, DV ASV
ziedojuši $18.996,76,- no kuriem $10.110,- sazīmējušas vanadžu
apvienības.
Visiem aparāta iegādes ziedotājiem DV CV izsaka sirsnīgāko
pateicību. Aparātu jau tuvākajā laikā nodos 4. Rīgas pilsētas slimnīcai
lietošanā.
DV CV pirms Ziemsvētkiem nosūtīja ar DV Hamburgas nodaļas
starpniecību Latvijā dzīvojošiem invalīdiem DM 2.000,-, un 11
daudzbērnu ģimenēm paciņas.
DV CV prezidija loceklis A. Lindens p.g. 10. decembrī tikās
Londonā ar Augstāko padomes deputātu un ārlietu komisijas locekli
A. Kiršteinu. Pārrunas galvenā kārtā skāra par 25% pielikumu
pensijām leģionāriem un Demokrātiskā preses centra izveidošanu
Latvijā.
Sēdes noslēgumā pieņem atzinumu par “Daugavas Vanagu”
vārda lietošanu (sk. atsevišķi pie LDV).
Tā kā DV Centrālā valde ir pieņēmusi lēmumu atzīstot, ka
Latvijā pastāv tikai viena LDV organizācija, atjaunojama krusttēvu
akcija, ar tām nodaļām, kas atrodas LDV sastāvā un to lūdz izziņot
DV apkārtrakstos.
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Laikrakstā “Neatkarīgā Cīņa” un citos kā var AP deputāts M.
Vulfsons minēt “Daugavas Vanagus” sakarā ar žīdu vajāšanām?
Daugavas Vanagi tikai dibinājās Rietumos 1945. gada 28. decembrī,
kad Otrais pasaules kaŗš bija beidzies un Vācija sakauta.
DV CV prezidijs nolēma sūtīt 100 eksemplārus “Daugavas
Vanagu Mēnešrakstu” uz Latviju.
Dzintra Žurevska
(3.v.ieguvēja DV patriotiskās dzejas konkursā)

Pasaules caurvējos
Iebrida saulīte sarkanā apvārksnī,
Sarkana atblāzma gail,
Vēl jau vētru nesola rītu,
Tomēr kaut kā ir bail.
Mūžīgos pretvējos liekti un lauzīti,
Brīnums, kā spējam vēl būt,
Tautas atmiņu saglabāt dzīvu,
Visu, kas paaudzēs gūts.
Drebinās apsīte sarkanā ritenī,
Vasaras dāsnuma salksts,
Nejūtat tiešām, kā zemītei manai
Pasaules caurvējos salst?
Alfrēds Putniņš
(2.v.ieguvējs DV patriotiskās dzejas konkursā)

Atrastā un pazaudētā, pielūgtā un svētā,
Katrā dvēseles rētā, katrā latvju sētā izsāpētā.
Apspiestā, bet nepārspētā, rīta blāzmā saredzētā,
jūŗas balsīs sadzirdētā, nākamības audzēs sētā,
mūžam ilgotā un svētā - Brīvība.

204

DV CV sēdē, 1993.g.11.-13.jūnijā,Straumēnos, Anglijā; no kr. CV
sekretārs J.Počs, DV Vanadžu pr-ce A.Utināne-Hāznere, DV pr-ks
J.Frišvalds, Latvijas vēstnieks Lielbritānijā J.Lūsis, PBLA valdes pr
sēža v.i. K.Ķuzulis, CV kasieris A.Lindens

Daugavas Vanagu organizācijas darbs turpinās arī nākošā des
mitgadē. Par to liecina DV CV sēdē, 1993 .g.jūnijā, Straumēnos, atkal
pieņemtie lēmumi un atzinumi.

DV CV sēdes dalībnieki pie latviešu kaŗavīru pieminekļa
Straumēnos, Anglijā. No kr. A.Spārniņš, R.Parrisa, Z.Dzelme, DV
pr-ks J.Frišvalds, LDV v. pr-dis J.Pormals, māc J.Jurģis, Fr.Kursietis,
G.Šūbiņš, A.Lindens, Ē.Sarkanbārde, I.Kažociņš
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DV Vanadžu nozare
Austra Liepiņa
Daugavas vanadzēm
Meld.: To mīlestības spēku ...
Kad atpūtā pēc darba rokas
Mēs klusā lūgsmē saliekam
Un lūdzam, lai ik viss mums sokas,
Ko tautas labā strādājam.
Tad, mīļais Dievs, mēs Tavam godam,
Mēs Tevīm pateicību dodam.
Kad kaŗa vētrās zuda mājas,
Un viss kas mīļš un dārgs bij' mums
Kad sāpju gaitām āvām kājas
Un auksts bij' svešais debess jums,
Tad tu, Dievs, sirdīm spēku devi
Veikt labus darbus, ziedot sevi.
Dod, mīļais Dievs, lai vienmēr spētu
Mēs savai tautai palīdzēt,
Lai jaunā audzē sēklu sētu,
Likt latvju zemi iemīlēt.
Tu gaišās brīves dienu devi,
Dievs, sargi mūsu tēvu zemi.
***
Daugavas vanadžu darbs pēdējā desmitgadē vēl ciešāk iekļāvies
organizācijas mērķu sekmēšanā un īstenošanā kā iepriekšējos gados.
Padomju savienības sabrukums un Latvijas neatkarības centieni radī
ja jaunas iespējas palīdzēt tautai dzimtenē - ne tikai materiāli, bet arī
garīgi.
Astoņdesmito gadu vidū vanadžu darbības pirmajā vietā izvir
zījās dažāda veida palīdzības saiņu un medikamentu sūtīšana uz
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dzimteni, tomēr novārtā neatstājot palīdzības darbu mītņu zemes
tautiešiem. Strauji pieauga vanadžu darba slodze, aizvien paplaši
nājās aprūpes darba apjoms. Tieši šis pēdējais apstāklis vēl ciešāk
sasaistīja visu vanagu un vanadžu saimi, jo bija jāsaskaņo palīdzības
darba veidi un īstenojumi. Tā kopējos pasākumos iesaistījās zemju
valdes, apvienības, nodaļas un pat mazākās kopas. Šī ciešā sadarbība
turpināsies arī vēl nākošajā desmitgadē, jo dzimtenei vēl ilgi palīdzī
ba būs vajadzīga.

DVF Koventrijas nodaļas “Mūsmājās” 1988.g.15.maijā. Trīs DV org.
Vanadžu pr-ces: vidū pirmā un tagad Goda pr-ce Marija Ķeņģe, pa
kr. Otrā Austra Liepiņa, pa labi trešā Anita Hāznere

Uzsākot jauno desmitgadi 1983. g. DV vanadžu nozari
turpina vadīt Austra Liepiņa. Vanadžu skaits uzrāda pieaugumu, kaut
arī ir daudz mūžībā aizgājušo vanadžu. Kopskaits ir 3081 vanadze,
bet jau gadu vēlāk - 1984. g. - skaits pieaug par 57 vanadzēm kopskaits 3138. Izveidojušās vanadžu novadu sanāksmes, vispirms
Anglijā, tad arī Vācijā. 1984. g. arī vanadzes Kanadā sāk rīkot
apgabalu tuvāko kopu pulcēšanos. Tās palīdz vanadžu saimē iesaistīt
jaunāko paaudzi, mūsu darba turpinātājas.
Visumā vanadžu darbs turpinājies līdzīgi iepriekšējiem gadiem.
Pieaudzis gan slimo un nespējnieku apmeklējumu skaits, piem.
Anglijā tas sasniedzis jau 1000 apmeklējumus gadā, ASV - pāri par
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600. Turpinās un arī pieaudzis ielasījumu skaits Sarkanā Krusta
neredzīgo kopas bibliotēkai, ko pirmās iesāka septiņdesmitos gados
vanadzes Anglijā. Visās mītņu zemēs pieaugusi gādība par jaunatnes
latvisko audzināšanu un izglītību; vanadžu atbalsts šiem mērķiem ir
ievērojams. Katrā DV darbības zemē izveidojušies sava veida
latviskās izglītības un audzināšanas pasākumi - Nedēļas nogales un
Vasaras skolas, 2x2 un 3x3 nometnes, Vasaras vidusskolas. Kopēji DV
saime atbalsta Latviešu ģimnāziju Minsterē, kas citādi nemaz
nevarētu darboties. Desmitgades sākumā vēl tikai veidojas Minsteres
Latviešu centrs un “Dzintari” Austrālijā. Visur nepieciešami līdzekļi telpu izbūvei un iekārtošanai, uzturēšanai un apkopšanai. Vanadzes
turpina pasākto līdzekļu sagādi ar dažādiem pasākumiem sarīkojumiem, loterijām, ziedojumu akcijām. Šis darbs turpinās visus
šī posma desmit gadus un noteikti turpināsies arī deviņdesmitajos
gados. Arī šis palīdzības darbs izvēršas dzimtenes virzienā.
Pirmā vanadžu kopa - DVF Londonas nodaļa - atskatījās jau uz
35 gadu darbību. Zemju vanadžu saimju vadītājas 1984. gadā ir tās
pašas kas iepriekšējos gados: Anglijā - Ērika Sarkanbārde, Kanadā Nora Pulciņa, Vācijā - Biruta Celma, ASV - Aida Ceriņa. Tikai
Austrālijā Vanadžu vadītāja mainījusies un pienākumus uzņēmusies
Irija Matisone, sakarā ar DV Austrālijā valdes pārcelšanos uz
Adelaidi.
Vanadžu dalība latviešu kultūras dzīvē turpinās iepriekšējo
gadu apmērā. Joprojām dzied vanadžu koris "Zīle" Kanadā, dziesmu
vienības un teātŗa kopas darbojas pie vairākām apvienībām ASV un
nodaļām Kanadā un Austrālijā.
Astoņdesmito gadu vidū pieauga nepatieso apvainojumu
uzbrukumi latviešu kaŗavīriem. To atspēkošanai bija nepieciešami
līdzekļi, kuŗu sagādē - "Patiesības fondam" vanadzes ziedoja daudz
pūļu.
Ar gandarījumu jāatzīmē šajā laikā jaunās vanadzes Astras
Vilkinas darbs jaunatnes un polītiskā laukā, par ko viņa saņēmusi J.
Daliņa piemiņas fonda apbalvojumu. Lai gan bija pieliktas pūles
iedzīvināt vanadžu darbību Zviedrijā, pag. gadu desmitā tas neiz
devās. Tomēr vērojama lielāka vanadžu rosība DV Zviedrijā valdes
un citos pienākumos, reizē ar to veicinot arī vanadžu uzdevumu
sekmēšanu.
Vanadžu priekšnieces ierosinājums atzīmēt Kr. Barona 150
gadu dzimšanas dienu ar bērnu un jauniešu sacensībām, guva dzīvu
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vanadžu saimju atsaucību (sk. Pielikumu Nr.3.). Šajā gadā Vanadžu
priekšniece piedalījusies vanadžu salidojumos Anglijā un Vācijā un
referējusi par nacionālpolītiskiem jautājumiem. Viņa turpina
darboties DV Mēnešraksta redakcijā - arī visus nākošos gadus. Sakarā
ar daudzajiem pienākumiem, viņa nodod informācijas sagatavošanu
un sniegšanu Baltijas brīvības raidītājam Minchenē DV CV Ārējās
informācijas vadītājam.
DV vadības vēlēšanas notiek 1985. gadā. Par Vanadžu priekš
nieci vanadzes no divām kandidātēm ievēl līdzšinējo Austru Liepiņu.
Nākamā, 1985. gadā vanadžu skaits atkal pieaudzis un sasniedz
3185. Lielāko pieaugumu dod vanadžu saime ASV. Atzīmējama
dažādo zemju vanadžu ciešākas sadarbības izveidošanās: notiek ASV
un Kanadas, Anglijas un Vācijas vanadžu kopējas sanāksmes.
Turpinās agrāko gadu darbība aprūpē, aizvien tajā iekļaujot
jaunus pasākumus. Sevišķi pieaug palīdzības saiņu sūtīšana t.s.

DV Vanadžu priekšniece A.Liepiņa noliek ziedus Lommeles kaŗavīru kapos

"sirdsapziņas cietumniekiem", protesta vēstuļu rakstīšana un
polītiskās demonstrācijas. Šajā laukā jo sevišķi jāpiemin Kanadas DV
saimē Elma Miniate un Anglijā - Ruta Parrisa - Ārējās informācijas
daļu vadītājas. Jāpiemin arī jau aizsaulē aizgājušo DV ASV vanadzi
Albertīnu Rozi, kas līdz sava mūža beigām bija ļoti rosīga tieši
informācijas sniegšanā. Padomju savienības necilvēcīgā ricība padara
palīdzības sniegšanu tautiešiem izsūtījumā aizvien gŗūtāku. Vanadzes
netaupa pūles un darbs turpinās arī nākamos gados tikpat rosīgi tālāk.
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Atzīmējama arī sarīkojumu skaita pieaugums 1985. g. visās
zemēs, lielu daļu no tiem veltījot Kr. Barona piemiņai. Dažās zemēs
vanadzes uzsākušas rīkot Latvijas novadiem un etnografiskiem
tematiem veltītus vakarus, kam ir liela nozīme latviskās audzināšanas
un latvisko paražu piekopšanas ziņā. Tāpat sākti rīkot literāriem
tematiem veltīti sarīkojumi, rosinot tautiešu interesi par latviešu
garīgo kultūru. Turpinās arī financiālie atbalsti latviešu izglītības
pasākumiem. Dažu zemju vanadzes paredz līdzekļus savos budžetos
(piem. ASV - $ 8950.-, Kanadā $ 4000), citas attiecīgās summas ziedo,
iemaksājot tās savas zemes valdes kasēs. Bet naudā nav novērtējams
tas darbs, ko vanadzes personīgi iegulda latviskās audzināšanas un
izglītības darbā. Šeit jāpiemin DV ASV saimes vanadze Ilga Grava par
viņas lielajām pūlēm un svētīgo darbu Minsteres Latviešu ģimnāzijas
labā.
Vanadžu vadītājas pienākumus Vācijā, pēc iepriekšējās vadītājas
Birutas Celmas izceļošanas uz Kanadu, uzņēmusies Iza Nolle
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Blūmfelde; viņas vietniece ir Zenta Gasparsone; DV ASV vanadžu
vadītājas pienākumu ar 1985. gadu izbeidz Aida Ceriņa. Viņas vietā
ievēlēta Sarma Priedulāja.
Vanadžu priekšnieces pienākumus pildot, Austrai Liepiņai
izveidojušās sirsnīgas un sekmīgas sadarbības attiecības ar visu zemju
vanadžu vadītājām; tās turpinājās arī nākošajos 5 gados. Vanadžu
priekšniece šajā gadā apmeklēja Kanadu, kur piedalījās DV Kanadā
35 gadu darbības atceres svinībās, apmeklēja vanadzes Otavā, referēja
Kurzemes cietokšņa atcerē Hamiltonā un piedalījās sakarā ar Cilvēku
tiesību konferenci rīkotajās demonstrācijās Otavā. Jūlijā vanadžu
priekšniece piedalījās t.s. Kopenhagenas Baltiešu tribunāla sēdē,
iepazīstoties ar izciliem cilvēku tiesību aizstāvjiem. Šajā tribunālā kā
liecinieks bija aicināts pēdējais Lielbritānijas konsuls Latvijā K.
Bentons, kas kopā ar sievu rakstnieci Pegiju Bentoni kļuva sirsnīgi
vanadžu darba atbalstītāji Londonā. Vanadžu priekšnieces
iesaistīšanās starptautiskajā cilvēku tiesību kustībā Anglijā "Commit
tee for the Defence of Unjustly Persecuted", deva iespēju vairākkārt
sanāksmēs runāt par sirdsapziņas cietumniekiem un izsūtītiem
latviešiem. Par līdzīgiem tematiem viņa referējusi arī Britu konserva
tīvo partijas dienvidu Londonas nodaļās. Šajā gadā Vanadžu goda
priekšniecei Marijai _Ķeņģei piepildījās 80. dzīves gads. DVF vana
džu saime sarīkoja kopā ar Latviešu nacionālo padomi Lielbritānijā
gaviļnieces sumināšanu 28. martā Latviešu mājā Almelijā, kur pieda
lījās lielā skaitā vanadzes un vanagi, kā arī latviešu sabiedriskie
darbinieki no Anglijas un citām zemēm. Sirsnība un cieņa, ko Goda
priekšniece piedzīvoja savā gadu maiņā, liekas palīdzēja viņai
pārdzīvot nākošās desmitgades smagos likteņa pārbaudījumus: viņa
zaudēja savu vīru Voldemāru un, dažu gadu laikā, nedziedināma sli
mība pieveica abus viņas dēlus. Rakstot šo pārskatu šīs desmitgades
pēdējā posmā, jāapbrīno Marijas Ķeņģes lielais gribas un gara spēks.
Daudz pūļu un darba vanadžu saime 1985. gadā veltīja 5.
Globālo DV dienu sagatavošanai. Tā kā Globālās dienas notika
Vācijā, Freiburgā un DV mītnē Bērzainē, tad lielāko daļu pienākumu
uzņēmās vanadzes Vācijā. Vanadžu salidojumā 1986. g. piedalījās 79
pārstāves no organizācijas darbības 6 zemēm, starp tām, visu šo
zemju vanadžu vadītājas. Salidojuma temats bija "Latviete svešā
zemē", par ko referēja Tonija Krūka (Kanada), Astrīda Teriņa
(Zviedrija) un Andrea Pauzere (Vācija), kas katra tematu apskatīja no
savas paaudzes - vecākās, vidējās un jaunākās - viedokļa. Bija sakār211

totas vairākas izstādes - rokdarbu un daiļamatniecības skate un
vanadžu - rakstnieču un dzejnieču grāmatu kopojums. Salidojuma
darba sēdē pieņēma sekojošos lēmumus:
Izdot Latviešu tautas tērpu pareizas darināšanas un valkāšanas
paskaidrojumu brošūras. Vanadzes Kanadā Noras Pulciņas vadībā
uzņēmās šī nozīmīgā darba materiālu sagādi un rūpes par tā
sakārtošanu un iespiešanu. Lēmuma pamatā bija Dziesmu svētkos un
citos sarīkojumos novērotie trūkumi tautas tērpu pagatavošanā un arī
valkāšanā.
Otrs lēmums bija par ievērojamās latviešu rakstnieces Annas
Brigaderes 125. dzimšanas dienas atzīmēšanu visās lielākās vanadžu
saimēs ar attiecīgu sarīkojumu izkārtošanu.
Trešais lēmums aicina vanadžu saimi turpināt pastiprinātā
veidā palīdzības darbu tautiešiem dzimtenē un izsūtījuma vietās,
sevišķi nepatiesi apcietinātiem un viņu ģimenēm. Neskatoties uz
"atklātības" laikmeta sludināšanu Padomju savienībā, turienes cietu
mos un spaidu darbu nometnēs vēl smok daudz mūsu tautiešu. Ir
saņemtas vēstules, kas liecina, cik nozīmīga ir šī palīdzība.
Turpināma aprūpe trimdas zemēs, atbalstot tur ierīkotās latviešu
aprūpes mītnes, piem. "Kristus dārzu" Kanadā, "Straumēnus" un
Almeliju Anglijā, Bērzaini - Vācijā. Lielāka vērība pievēršama latvie
šu invalīdu un tautiešu, kas zaudējuši acu gaismu, apzināšanai, lai
tiem varētu piesūtīt LSK neredzīgo skaņu lenšu bibliotēkas ieskaņo
jumus. Turpināt atbalstīt latviskās izglītības iegūšanas iespējas
jaunākai paaudzei, piešķirot arī stipendijas.
Ceturtkārt, vēl aktīvāk piedalīties informācijas darbā. Arējās
informācijas daļas jau divās DV darbības zemēs: Kanadā un Anglijā vada vanadzes - Elma Miniate un Ruta Parrisa. Liels skaits vanadžu
jau ir iesaistījušās apspiesto tautu sadarbības komitejās, mītņu zemes
politiskajās partijās un labdarības pasākumos.
Kā rāda nākamā un vēlāko gadu darbības pārskati, vanadžu
saime šos, DV 5. Globālo dienu sanāksmē pieņemtos ierosinājumus,
ir vai nu jau pilnībā īstenojusi, vai arī turpina to darīt. Izcils
notikums bija DV vadības un daudzu biedru brauciens uz Romu,
kur, sakarā ar kristīgās ticības ievešanu Latvijā pirms 800 gadiem,
notika svinīgi dievkalpojumi, koncerti un semināri. Pēc svinīgā
dievkalpojuma, ko vadīja pāvests Jānis Pauls II. un kur piedalījās arī
Latvijas archibīskaps Arnolds Lūsis, Vanadžu priekšniece Austra
Liepiņa pasniedza pāvestam latviskiem rakstiem rotātu spilvenu, ko
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bija darinājusi DVF Lesteres nodaļas vanadze L. Krieva. Vanadžu
priekšniece atcerās šo brīdi, pirmo visā organizācijas vēsturē. "Kad
pasniedzu pāvestam balto, tumši sarkaniem rakstiem rotāto spilvenu,
viņš saņēma manu roku abās savās plaukstās un ar sirsnīgu smaidu
pateica latviski "paldies". Par dāvanu augstajam garīdzniekam vana
džu saime bija domājusi ilgi. Bija vairāki ierosinājumi, bet, liekas,
atrasts bija pareizais. Uzturēšanās laikā Romā, vanadzes mitinājās
mūķeņu mītnē. Rūpīgā svinību rīcības komiteja bija gādājusi, lai
ciemiņi varētu iepazīties ar Romas vēsturiskajām vietām, apmeklēt
Vatikāna telpas un aizbraukt uz pāvesta vasaras mītni.
Pēc Globālām dienām sākās nopietns darba cēliens. Bija
pieaugusi t.s. "kaŗa noziedznieku" meklēšana visā pasaulē. Jo sevišķi
rosīga bija t.s. Vīzentāla komiteja, kuŗas aģenti apvainoja baltiešus
par piedalīšanos žīdu iznīcināšanā Hitlera laikā. Vanadzes aktīvi
iesaistījās protesta vēstuļu rakstīšanā polītiķiem un valdībām. Tajā
laikā Lielbritānijas ministru prezidente Margareta Tačere (Thatcher)
brauca uz Maskavu. Vanadžu priekšniece nosūtīja viņai vēstuli par
apcietināto Lidiju Doroņinu-Lasmani, kā arī par t.s. kaŗa nozie
gumos apvainotiem latviešiem. Šajā pašā sakarībā vanadžu
priekšnieci aicināja sniegt interviju Britu televīzijas ITV raidījumam.
Tur piedalījās arī dzejniece Velta Sniķere. Sakarā ar pieaugošo
politisko rosību un sadarbību Baltijas tautu starpā, vanadžu
priekšnieci aicināja uz valsts svētku svinībām Lietuvas, Igaunijas un
Polijas sūtniecībās. Šajā brīvības atgūšanas nojautu un latviešu tautas
goda aizstāvēšanas laikā, sadarbība vanadžu vadītāju starpā izvērtās
jo cieša un saskanīga. Austrālijā, ASV, Kanadā, Vācijā un citās zemēs
vanadzes bija bieži demonstrāciju ierosinātājas un attiecīgo materi
ālu sagatavotājas, protams - kopā ar savu zemju DV vadību un saimi.
DV vadības vēlēšanās 1987. g. rudenī vanadžu priekšniece
Austra Liepiņa vairs nevēlējās kandidēt: "Esmu pildījusi vanadžu
priekšnieces pienākumus jau 9 gadus un iegājusi savas dzīves septītā
gadu desmitā. Pienācis laiks šo pienākumu uzticēt jaunākai vana
dzei." Par vienīgo kandidāti priekšnieces amatam vanadzes izraudzīja
Anitu Hāzneri, kas bija bijusi jau DV ASV vanadžu vadītāja.
Pārskats par 1987. gadu rāda, ka vanadžu skaits organizācijā
pieaudzis par 30, kaut arī aizsaulē aizgājušo skaits ir liels. Visumā
darbs turpinājies līdzīgi iepriekšējiem gadiem, jūtama tomēr
palīdzības darbā nosliece Latvijas virzienā. Vienmēr vairāk atklājas
posts un trūkums dzimtenē. Par to stāsta arī jaunie trimdinieki - no
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Latvijas izraidītie latvieši. DV organizācija, sevišķi vanadzes, pieliek
daudz pūļu, lai izraidītajiem tautiešiem atvieglinātu pirmos soļus
brīvībā. Turpinās vecās paaudzes un slimo tautiešu aprūpe mītņu
zemēs. Šeit sevišķi piemināmas vanadzes Kanadā, kas sniedz
palīdzību un financiālu atbalstu "Kristus dārzam" Toronto. Vanadžu
rosība jaunatnes audzināšanas un izglītības laukā arī turpinājusies,
tāpat dalība mītņu zemes kultūras pasākumos. Tā kā aicinājumam
pieminēt Annu Brigaderi iepriekšējā gadā bija laba atsaucība visā
latviešu sabiedrībā, tad vanadžu priekšniece ierosināja 1987. g. veltīt
dzejnieces Aspazijas piemiņai. Ierosinājums jaunatnei un visai
vanagu saimei sagatavot savu "dzimtsrakstu" arī guva atsaucību un
Latviešu nacionālā padome Lielbritānijā šo tematu minējusi savās
ikgadīgās jaunatnes rakstu darbu sacensībās. Vanadžu sadarbību
veicina apciemojumi citās zemēs, piem. Vācijas vanadžu vadītāja Iza
Nolle-Blūmfelde apmeklēja Austrāliju, sniedzot u n saņemot
ierosinājumus turpmākam darbam. Sadarbību veicina arī atsevišķu
vanadžu apciemojumi citās zemēs, kur tās aizvien viesmīlīgi uzņem
vietējās vanadzes.
Pārmaiņas ar 1988. g. 1. janvāri ir Austrālijā, kur ļoti darbīgo un
spējīgo vanadžu vadītāju Iriju Matisoni, Adelaides saimes vanadzi,
atvieto Dzidra Cekuliņa (Melburnas vanadze), sakarā ar DV
Austrālijā vadības pāriešanu uz Melburnu. Ar skumjām vanadzes
piemin DV Kanadā vanadzes un rosīgās sabiedriskās darbinieces
Monikas Jonānes pāragro aiziešanu mūžībā 1987. g. 22. jūnijā.
Vanadžu priekšniece Austra Liepiņa, noliekot savus Vanadžu
priekšnieces pienākumus, turpina darboties DV Mēnešraksta
redakcijā, Latviešu nacionālā padomē Lielbritānijā, Latviešu preses
biedrībā un latviešu presē, kā arī informācijas laukā. Šajā laikā
"Latvju tautas tērpu" brošūras sagatavošana jau labi pavirzījusies uz
priekšu. Vislielākās pūles šajā darbā pielikušas vanadzes Kanadā vadītāja Nora Pulciņa un lietpratēja Margrieta Dumpe.
Par DV Vanadžu priekšnieci Anitu Hāzneri, kas bija vienīgā
kandidāte, vēlēšanās nodotas 2036 balsis; vēlēšanās piedalījušās 2140.
Jaunā priekšniece uzsāk savu darbības gadu ar vanadžu saimes
pieaugumu par 35, sasniedzot 3254. Vanadžu darbs turpinājies līdzīgi
iepriekšējam gadam. Līdzekļu ziņā vislielākais piesķīrums bijis
jaunatnei (piem. ASV - pāri par $ 10.000). Tāpat daudz līdzekļu
ziedoti nacionālpolītiskam darbam. Palīdzības darbā galvenā vērība
pievērsta dzimtenei, sevišķu uzsvaru liekot uz garīgu un materiālu
214

atbalstu bāreņiem, daudzbērnu ģimenēm un trūcīgos apstākļos
dzīvojošiem tautiešiem. Šī atbalsta izveidošanu un izkārtošanu
globālā mērogā vanadžu priekšniece Anita Hāznere uzskata, savu
amatu uzņemoties, par svarīgāko. No Latvijas izraidītais mācītājs
Māris Ludviks (Kanadā) ar bij. priekšnieces A. Liepiņas starpniecību
piesūtīja pirmo apgādājamo sarakstu, ko papildināja ģenerālsekretārs
A. J. Bērziņš un citi. Pilnīgu aprūpējamo skaitu, pirms darbs nav
koordinēts, nav bijis iespējams minēt, jo katras zemes vanadzes ir gan
privāti, gan caur savas zemes DV aprūpes daļu nosūtījušas lielāku
daudzumu palīdzības saiņu. No dzimtenes izraidīto labā daudz pūļu
pielikusi DV Vācijā vanadze Veronika Bērziņa. Turpinājies vietējais
aprūpes darbs visās organizācijas zemēs. Atzīmējot Latvijas valsts
neatkarības pasludināšanas 70. gada dienu vanadzes Austrālijā
izsludināja sacensību bērniem un jauniešiem: sameklēt un uzrakstīt
pēc iespējas daudz dzeju, kas veltītas Latvijai. Sacensībās piedalījās 47
dalībnieki, no kuŗiem 15 saņēma DV Austrālijas valdes balvas.
Līdzīgu sacensību izsludināja arī vanadžu kopa Detroitā, ASV.
Vanadzes Klīvlandē valsts 70 gadu neatkarības pasludināsanas zīmē
bija sagatavojušas tautisko leļļu izstādi, ar 73 lellēm etnografiski
pareizos tautas tērpos. Tās bijas vanadzes Austras Lindes darbs. Šī
izstāde ieguva lielu atsaucību arī amerikāņu sabiedrībā. Bij. vanadžu
priekšnieces A. Liepiņas ierosinājums atcerēties dzejnieci Aspaziju
bija ļoti sekmīgs.
Vanadžu priekšniece Anita Hāznere strādā par vēstures skolo
tāju Kr. Barona latviešu skolā Čikagā un viņai labi zināmas latviskās
audzināšanas grūtības. Ir svarīgi, ka jaunā paaudze svešajās zemēs
iepazīstas ar savu vecāku dzimto zemi, kāda tā ir tagad. Tādēļ Anita
Hāznere izstrādā sevišķu programmu 'Latvija šodien", ko māca
papildus vēstures mācībām. Sakarā ar politiskām pārmaiņām
Padomju savienībā, rodas iespējas uzņemt tiešus sakarus ar
tautiešiem dzimtenē, ko vanadzes arī izmanto. Aizvien lielāks kļūst
palīdzības saiņu skaits; dažu zemju vanadžu kopas uzsāk t.s.
"krustmātes" attiecības ar draudzēm, skolām, bērnu namiem, u.c.,
uzņemoties to kārtēju aprūpi.
Kaut arī 1990. g. sākumā vanadžu skaits pirmo reiz šajā posmā
ir samazinājies par 17 un ir 3237, vanadžu darbība organizācijā tomēr
kļūst aizvien nozīmīgāka. DV ASV Floridas apvienības vadību
uzņemas vanadze Skaidrīte Prince - pirmais šāds gadījums visā
organizācijas pastāvēšanas laikā. Vanadžu priekšniece iespēju robežās
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piedalās organizācijas vadības sēdēs, apmeklē vanadžu saimes un jo
bieži ir aicināta teikt runas svētku un citos gadījumos. Personīgā
saskare ar vanadžu vadītājām un atsevišķām vanadzēm aizvien ir
veicinājusi kopējo uzdevumu veikšanu un ciešāku sadarbību. Tādēļ
Anita Hāznere 1990. g. beigās dodas uz Austrāliju, lai piedalītos
turienes vanadžu saietā u n referētu par vanadžu darbu
nacionālpolītiskā un aprūpes laukā. Palīdzības saiņu skaitam aizvien
pieaugot, lielāku vērību iemanto medicīnisko materiālu sūtīšana
Latvijas slimnīcām. DV vanadžu vadītājas - Kanadā Nora Pulciņa un
ASV Rita Kaugara apmeklējušas dzimteni un atvedušas plašu izziņu
par medicīniskās aprūpes grūtībām Latvijas slimnīcās. Medikamentu
sagādē aktīvi iesaistas vanadzes Anglijā, kur neilgā laikā vanadžu
vadītāja Ērika Sarkanbārde varēja ziņot, ka medikamentu iegādei
savāktas jau £ 3044.-. Par attiecīgo medikamentu sagādi rūpējās
Londonas nodaļas vanadze Alma Ričardsone, kuŗas dzīves biedrs ir
ārsts. Pirmais lielākais sūtījums aizgāja uz Rīgas apgabala bērnu
slimnīcu Rīgā. Vanadzes Vācijā nosūtījušas 4000 vienreiz lietojamās
šļirces slimnīcām un arī medikamentus. Medicīniskā palīdzība
dzimtenei aizvien pieaug arī citā veidā: vanadzes Kanadā sagādājušas
līdzekļus smagi slima latviešu zēna ārstēšanai. Kopējo medicīniskās
palīdzības akcijas devumu ir neiespējams noteikt, jo bez
organizācijas sūtījumiem ir bezgala daudz privāto. Sūtījumos
ietvertas arī rotaļlietas, grāmatas un dažādi materiāli nodarbībām
bērniem patversmēs, sanatorijās un slimnīcās. Līdzekļu sagāde
palīdzības darbam ir prasījusi ļoti lielu darbu vanadžu saimēm visās
zemēs: rīkoti ziedojumu vākšanas pasākumi, loterijas, sarīkojumi šajā ziņā vanadžu izdoma un uzņēmība ir patiesi apbrīnas vērta!
Dažās zemēs, piem. Austrālijā, Anglijā, Kanadā, vanadzes saimnieko
savās "kafejnīcās".
Vanadzes Kanadā publicējušas "Latvju tautas tērpu" brošūru
"Piebalga", materiāli sagatavoti arī nākošai (sk. Pielikumu).
Uzzinot aizvien vairāk par dzīvi un apstākļiem Latvijā - vēl zem
okupācijas varas - vanadzēm rodas jauns darba lauks. Par to savā
Austrālijas apciemojuma laikā 1991. g. janvārī referējusi Vanadžu
priekšniece Anita Hāznere. Sarkanarmijā iesauc latviešu zēnus, kuŗi
bieži neveselības dēļ būtu atbrīvojami no dienesta; iesauktajiem ne
ļaujot izpildīt dienestu Latvijā un "izrēķinoties" ar tiem fiziskā veidā.
1988. gadā nonāvēti un miruši 33, 1989. g. - 15 un 1990. g. 17 latviešu
jaunekļi. Vecākiem dēlu mirstīgās atliekas piesūtītas saiņos, pēc
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kuŗiem piederīgiem pašiem jāiet pakaļ. Par šo necilvēcīgo rīcību ir
jāinformē brīvās pasaules valdības un sabiedrība. Par šo traģisko
stāvokli noteiktas ziņas ievāc Latvijas Sieviešu līga, ar ko vanadžu
vadība ir uzņēmusi sakarus.
Vanadžu darbs latviešu kultūras laukā turpinājies līdzīgi
iepriekšējiem gadiem. Biežāk dažādos sarīkojumos piedalījušies
dzimtenes mākslinieki un literāti, kas rosinājuši arī trimdas saimes
jauniem pasākumiem. Vanadzes rūpējušās arī par latviešu daiļ
amatniecības un rokdarbu nodarbībām, noturot kursus, vakarēšanas
un darbu skates, par ko vēsta atsevišķo zemju vanadžu pārskati. Savas
darbības izvērtēšanai vanadzes visās lielākās zemēs pulcējās
gadskārtējos salidojumos. To sarīkošanā pēdējos gados notikušas
pārmaiņas: vanadzes Anglijā tagad rīko ikgadējus salidojumus; agrāk
- ik pa divi gadiem; ASV un Kanadā vanadzes izkārto salidojumus
dienu pirms delegātu sapulcēm, lai vanadzes - delegātes varētu
piedalīties ir biedru sapulcē, ir savā salidojumā.
Šīs pārmaiņas norāda, ka vanadžu devums visas organizācijas
darbā pieaug un arī atgādina, ka Daugavas vanagu organizācija ir
viena vienība, kur vanadžu nozare ir tikai daļa, nevis kāda atsevišķa
organizācija. DV zemju valdēs vanadzes pilda atbildīgus pienākumus,
piem. DV Austrālijā valdē vanadžu vadītāja Ilga Niradija ir Aprūpes
daļas vadītāja; DVF ārējo informācijas daļu jau daudzus gadus vada
vanadze Ruta Parrisa; DV Kanadā valdē darbojas 3 vanadzes - E.
Miniate vada Ārējo informāciju, M. Zvejniece - Kultūras daļu, bet M.
Lejiņa sekretāre; Zviedrijā - R. Upmale kasiere, u.c.
Vanadžu priekšniece Anita Hāznere 1991. g. maijā viesojās
Anglijā, kur vanadzes bija izkārtojušas sanāksmes vairākās vietās Londonā, "Straumēnos", Bradfordā, Notinghamā un Korbijā, kas
priekšniecei deva iespēju iepazīties ar vanadžu darbu un rosmēm, un
pārrunāt nākotnes uzdevumus. Pārrunu galvenais temats bija
palīdzības darbs Latvijai, tā saskaņošanas iespējas un nepiecieša
mība, kā arī latviskās audzināšanas un izglītības jautājumi.
Desmitgades pēdējā posmā vanadžu darbs turpinājies līdzšinējā
veidā. Vienīgi palīdzība dzimtenei kļuvusi pašāka, dziļāki iepazītas
tautiešu grūtības un ikdienas dzīves trūkumi. Latviju apmeklējušas
gandrīz visu DV zemju vanadžu vadītājas - Kanadas Nora Pulciņa, Ē.
Sarkanbārde - Anglija, M. Ringa - Vācija, I. Niradija - Austrālija un
arī Globālā vanadžu priekšniece A. Hāznere. Arī Vanadžu goda
priekšniece Marija Keņģe ir vairākkārt ciemojusies Latvijā un
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piedalījusies LDV sanāksmes. Diemžēl, nav izdevies izveidot
Vanadžu kopas Latvijā, kaut arī tur ir jau atsevišķas vanadzes.
Nākošās desmitgades uzdevums vanadzēm ir palīdzēt izveidot
vanadžu saimi dzimtenē, iepazīstināt tās ar vanadžu darbu,
pienākumiem, un arī - sekmēm. Galvenais ir rosināt pašdarbību, kas
ir vanadžu darbības pamatā ārpus Latvijas: latviešu sievietes, kas
nodibināja un izveidoja DV organizācijas vanadžu nozari, visu
sasniedza tikai ar savu darbošanos, savu uzņēmību - ne lūdzot un
gaidot palīdzību no citiem. Nav šaubu, ka pēc ilgajiem un
nežēlīgajiem okupācijas varas gadiem, latvietes ir saglabājušas sevī
darba gribu, pašapziņu un strādāt prieku. To no viņām sagaida mūsu
tauta un zeme.
Austra Liepiņa
DV CV Ideoloģiskās nozares darbības pārskats
1983./92. desmitgadu noslēgumā
Paturot prātā mūsu valsts un tautas intereses kā galveno mērķi,
DV ideoloģiskā nozare ir vērojusi tos ceļus, kas mūsu organizāciju
stiprina un tos, kas ārda.
Vērtējot Daugavas Vanagu organizācijas darbību un latviešu
presē atreferēto un dokumentēto, ir radušies dažādi vērtējumi, norā
dot uz šķelsanos visās nacionālās Latvijas organizācijās - sākot ar
Helsinki 86, LTF, DV, LNNK, "Māmuļu" utt.
DV Globālās dienās Toronto, DV CV sēdēs ierosināju, lai no
vērstu tālāku Latvijas DV šķelšanos, H.Cābelim un R.Kovtuņenko, kas
sēdē piedalījās, sanākt uz kopēju apspriedi ar DV priekšnieku J.Friš¬
valdu un uzsākt sarunas Latvijas DV vienotības ceļam. Apspriedē
piedalījās DV ASV priekšnieks A.Spārniņš. Par nožēlu, rezultātu
nebija.
DV ASV un DV Kanādas valžu kopsēdei 1992. g. septembrī
Katskiļos, sagatavoju stāvokļa analīzi "Mēs un DV Latvijā". Kopsēde
šo analīzi pieņēma un ar dažiem grozījumiem virzīja tālāk DV CV
rakstveida sēdes lēmumam, kāds arī nāca, ka sadarbība nav panākta,
atgriežot mūsu attiecības ar Latvijas DV tādā stāvoklī, kādas tās bija
DV kustībai sākoties Latvijā. Vēl aizvien notiek mēģinājumi dažādu
sarunu veidā Latvijā "atgriezties zem viena jumta", bet tā jau ir
Latvijas DV lieta. Gadu tecējumā DV organizācija ir izveidojusies par
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sabiedriski nacionālpolītisku organizāciju un lai būtu nākotnes Latvi
jai nozīmīga, DV šis ceļš ir jāturpina.
Esmu aktīvi piedalījies DV Mēnešraksta satura veidošanā, cieši
sadarbojoties ar Mēnešraksta redaktrisi Skaidrīti Pūpēdi un DV
priekšnieku J.Frišvaldu.
Tāpat kā iepriekšējos gados presē apskatīju DV Mēnešrakstu
sava veida recenzijās, izceļot tās idejas, kas mūs pašus un mūsu tautu
vieno.
Tuvojoties Saeimas vēlēšanām, DV ideoloģiskā nozare aicināja
DV nesaistīties ar kādu partiju vai grupu, bet mudināt PBLA nākt ar
"trimdas platformu" - kādas vadlīnijas PBLA ir deklarējusi attiecībā uz
valsti, tautu un tās nākotni.
DV priekšnieks J.Frišvalds PBLA sēdē Rīgā 1992.g. februārī,
starp citu minēja DV pamatprincipus prioritātes, kas ietverti ideolo
ģiskās nozares vadītāja rakstā. “Ja neesam vienādi - būsim vienoti”,
par visu augstāk liekot Latvijas neatkarību. Piedalīsimies Saeimas vē
lēšanās un gatavosimies tiem pienākumiem, kādus vislabāk esam pra
tuši veikt visus gaŗos trimdas gadus - aprūpi visvairāk cietušiem un
nacionāl-polītisko darbu svešumā Latvijas labā.
Attieksmē pret jauno Latvijas valdību, kuŗas veidošanā būsim
piedalījušies kā vēlētāji, DV organizācija savu lomu varētu saskatīt lī
dzīgi Amerikas leģionam - visi kopā par Latviju - personīgi sava dar
ba interešu lokā.
Alfrēds Puķīte, DV CV Ideoloģiskās nozares vadītājs.
DV CV Ideoloģiskā nozare
Daugavas Vanagu organizācijas vadības lokam
1989. Ideoloģiskās nozares vadītājs raksta:
Ņemot vērā nopietno stāvokli tēvzemē šodien un meklējot
plašāku domu un ideju izpausmi, DV CV Ideoloģiskā daļa lūdz
izteikties par zemāk pieminētiem jautājumiem.
Ja ne tagad, kad tad!
Mēs, latvju tautas daļa brīvajā pasaulē, vienoti Daugavas
Vanagu organizācijā, kā aizvien stāvam par mūsu tautas maksimālo
prasību: brīvu, neatkarīgu un demokrātisku Latviju. Tanī pat laikā
mēs saprotam un atbalstam mūsu tautu okupētā Latvijā, kad tā lauž
sev ceļu lai atgrieztos Rietumu pasaulē, cīnoties par minimalām
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prasībām, lai kā tauta pastāvētu Apvienoto Nāciju noteiktā cilvēku
tiesību jomā:
1. Latviešu valodas un kultūras pirmtiesībām savā zemē.
2. Latvijas zemes un dabas aizsargāšanu no svešās varas nestā
posta.
3. Latvijas iedzīvotāju noteikšanu atbilstoši latviešu tautas
interesēm.
4. Latvijas iedzīvotāju pirmtiesībām savu ražojumu izlietošanā.
5. Saimniecisku noteikšanu savā valstī.
Daugavas Vanagi šo latviešu tautas prasību atbalstam Latvijā,
virza saziedotos līdzekļus, kas ienāk Gunāra Astras Fondā.
Daugavas Vanagi piedalīsies visās akcijās brīvā pasaulē, kuras
iestāsies par mūsu tautas interesēm, PBLA nosprausto vadlīniju
rāmjos.
Mēs apzināmies, ka: ja ne mēs, kamdēļ lai citi!
Alfrēds Puķīte, DV CV Ideoloģiskās daļas vadītājs.

DV Ārējā informācijas nozare
Informācijas darbs Daugavas Vanagiem ir bijis efektīgākais
ierocis, ar ko cīnīties par Latvijas neatkarības atjaunošanu.
Ar pirmajām dienām, kad rietumu pasaulē nonāca latviešu
kaŗavīru un bēgļu tūkstoši, tie kļuva par savas tautas vēstnešiem. Viņi
vēstīja par sarkanā terora briesmu darbiem dzimtenē, kuŗu rietumu
lielvalstis bija atstājušas krievu padotībā. Līdz aukstā kaŗa sākumam
šie stāstījumi rietumniekiem bija grūtāk saprotami, jo kaŗa laika
propaganda bija slavējusi 'tēvoci' Staļinu.
Lielais valstu vairums, kas atteicās atzīt Baltijas valstu iekļau
šanu Padomju Savienībā, tomēr savu nostāju nebija mainījis. Tas
nozīmēja, ka pret rietumos izkļuvušiem baltiešiem netika pielietota
piespiedu repatriācija.
Vēl šodien glabāju angļu 8. armijas telegrammas tekstu, ko
nokopēju strādādams par tulku pie militārās valdības: tas noteica, ka
neesam padomju pilsoņi.
Cedelgemā dibinātā Daugavas Vanagu organizācija izplētās pa
12 valstīm. Organizācijas mērķu priekšplānā bija cīņa par brīvu,
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neatkarīgu Latviju. 1950. gads, kad bijām ar tagadējo DV priekšnieku
J. Frišvaldu vēl brieduma gados, kalām plānus par organizācijas
informācijas darba izveidošanu. Nācām pie atzinuma, ka kāds
centrāls iestādījums vien būs par mazu, lai izvērstu informācijas
darbu plašumā. Tā tad tas bija jāpārnes uz visām DV nodaļām un
apvienībām. J. Frišvalds guva DV Centrālās valdes atbalstu
organizētai darba izvēršanai pa visu organizāciju, izveidojot ārējās un
iekšējās informācijas tīklus, aptveŗot 130 vietas pasaulē.
TALK ABOUT...
GLASTNOST ... PERESTROIKA...
HOW ABOUT LETTING GO OF
HITLER'S GIFT FOR STARTERS ?

LATVIA, ESTONIA, LITHUANIA WERE
NOTHITLER’STO GIVE
NOR STALIN’S TO ACCEPT
WHY DOES GORBACHEV STILL KEEPTHEM???
REPEAL

THE SOVIET - NAZI PACT
Talk about. . .

Kā izpaudās ārējās informācijas darbs? Vispirms, pamatā
bija Latvijas vārda un likteņa daudzināšana ar prasību iestāties par
Baltijas valstu neatkarības atjaunošanu. Izpausmes veidi bija ļoti
dažādi, atkarībā no katras apmešanās zemes iespējām.
Visiem DV biedriem uzdevums bija skaidrs - nemitīgi atgādi
nāt mūsu tautas upuŗus, ciešanas un apspiestību zem okupācijas jūga.
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Savās dzīves vietās trimdinieki izskaidroja krievu imperiālisma
mērķus, kas slēpās zem internacionālā komunisma maskas. Svarīgi
bija, lai mūsu informācijas sasniegtu attiecīgās zemes sabiedriskās
domas noteicēju slāņus. Šeit tad nodaļu un zemju informācijas
darbinieki lielu uzmanību pievērsa preses izdevumiem, ievietojot
galvenā kārtā lasītāju vēstules. Tie, kam vēstuļu sacerēšana lāgā
nepadevās, varēja izmantot paraugvēstuļu tekstus. Izcils piemērs ir
Jānis Rolavs, kas publicējis vairākus simtus lasītāju vēstules Anglijas
presē.

Demonstrācija Bonnā, 1989.g.23.aug. R.Parrisa ar plakātu

Citi pasākumi bija skrejlapu izplatīšana, demonstrāciju gājieni,
propagandas balonu palaišana, filmu izrādes un televīzijas pārraides.
Sevišķi liela vērība pievērsta iesniegumu un informācijas
materiālu nodošanai valdību iestādēm, parlamenta locekļiem,
žurnālistiem, bibliotēkām un universitātēm. Plaša izplatība bija ar DV
līdzekļiem izdotai brošūrai “Latvia and Latvians”. Jāmin arī daudzie
referenti dažādām sveštautiešu organizācijām un grupām.
Plašāk, kaut arī konspektīvi, par milzīgo darbu un apjomu
liecinās zemju ārējās informācijas vadītāju apraksti šajā grāmatā. Šeit
jāmin, ka zemju nozaru vadītāju starpā sevišķi izcilu darbību ir vei
kušas divas vanadzes - Elma Miniate Kanadā un Ruta Parrisa Anglijā.
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Jauniešu gatavotie plakāti, 1989.g.23.aug. demonstrācijām Bonnā

Skaidrības labad jāsaka, ka neviena DV organizācijas amat
persona netiek atalgota. Tas ir skaidri noteikts statūtos. Ārējās infor
mācijas darbinieku darba stundu tūkstoši ir ziedojums tautai un
valstij.
Pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas ārējās informācijas darbs
nav mitējies, kaut arī dajēji mainījies. Joprojām svarīgs uzdevums ir
Latvijas popularizēšana un atbalsta meklēšana ārzemju aprindās.
Droši var apgalvot, ka Kremļa melu propaganda par Baltijas valstīm
nerims, tādēļ Daugavas Vanagiem ārpus Latvijas jāturpina krievu
imperiālisma atmaskošana un melu atspēkošana.
Alfons Lindens, DV CV Ārējās inf. noz. vadītājs
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DV pamarkas
Pamarku izdošanas pirmsākumi atrodami Anglijā DV Noting¬
hamas filatelistu vidū, kuŗi 1981. gada rudenī plānoja izgatavot
ilustrētu spiedogu, kas tiktu uzspiests vēstuļu aploksnēm. Zīmogā
bija domāts parādīt krievu varmācību Baltijas valstīs un DV apņē
mību cīnīties par okupantu izvākšanos no
tām.
Doma bija laba, bet ar īstenošanu bija
pagrūti. Atsaucība n o zināmiem trimdas
zīmētājiem bija vāja. Tad Vitālijs Sarkans, kas
pazīstams ar profesionālu segvārdu 'SAX'
atsūtīja zīmējumu, atttēlojot plēsīgu,
asinskāru krievu lāci, kas savās ķetnās sagrābis
Baltijas valstis. Izgatavotie gumijas spiedogi
kalpoja, starp citu, aplokšņu apzīmogošanai,
kuŗas pārdeva Līdsas dziesmu svētkos 1982.
gadā.
Nākošais solis bija ideja par šī zīmējuma izdošanu krāsainas
markas veidā. Uzmudinājumu deva
Indulis Kažociņš, kas lietoja samazinātas
kopijas marku veidā uz savas korespon
dences. Tā 1983. g. februārī iespieda
pirmo marku, ko izsūtīja visām DV zemju
valdēm. Šī pamarka pazīstama kā 'lācīši'
un, droši vien, ir populārākā no visām.
Metiens bija 135000 pamarkas (5400
loksnītes) piecās krāsās.
Jāatzīmē, ka vārds "pamarka" ir
mans pienesums latviešu valodā, jo ap šo
laiku, pārņemot DV CV ārējās informā
cijas nozares vadību, man nebija pa
prātam tādi apzīmējumi kā "nepastmar¬
kas". Svētību šim vārdam ir devusi baltu filologe Terēze Lazdiņa, kas
atzina, ka vārds 'pamarka' esot pareizs, jo izsakot zināmu neīstumu,
tā pat kā vārdi patēvs, pabērzs.
Jau no paša sākuma pamarku tēvs, - ne patēvs -, bija Jānis
Lūsis, kas bija ilggadīgs DVF Notinghamas nodaļas valdes loceklis.
Viņa pārliecība par propagandas pamarku izdošanas vajadzību bija
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nešaubīga un dedzīga. Viņa uzstājība bija neatlaidīga pie mums-pre¬
zidija amatpersonām, kuŗām bija jāraugās, lai par daudz neapgrūti
nātu informācijas tīklu DV zemēs ar pamarku
pārdošanu un izplatīšanu.
Otra pamarka “raķetes” četrās krāsās
iznāca 1985. gadā, kad pagāja 40 gadi kopš
Otrā pasaules kaŗa beigām un 45 gadi kopš
mūsu zemi okupēja sveša vara. Zīmējumu,
kas attēlo draudīgas krievu raķetes Baltijas
valstīs, ir devis Vitalijs Sarkans. Metiens
100.000 (4000 loksnes).
Baltiešu brīvības un miera brauciena
organizētājs Māris Graudiņš lūdza DV
priekšnieku J. Frišvaldu atbalstīt šo braucie
nu. Pateicoties V. Sarkana ātrai atsaucībai
sagatavojot zīmējumu, tika izdota tajā pašā -1985.- gadā pieckrāsaina
pamarka ar 75.000 metienu (3000
loksnes). DV centrālā valde 1000 loksnes
nodeva kuģa brauciena rīcības komitejai,
kā arī visu atlikumu no 2000 lokšņu
pārdošanas.
Pamarku izdošanas mērķis bija
polītiska propaganda, bet reizē pamarkas
deva atlikumu informācijas darba sekmē
šanai kā zemju, tā CV“Latvia & Latvians” otrā izdevuma finansēšanu.
“Brīvības cīnītāju” pamarkas sēriju zīmējis anglis Miks
Sadlers, kuŗa sieva ir latviete, veikli ievijot latvisko auseklīša motīvu.

Attēloti pieci cīnītāji, kas cietuši padomju varas ieslodzījumā savas
pārliecības un tēvzemes mīlestības dēļ. Pamarkas nāca pārdošanā
1987. g. janvārī. Metiens 125.000 (5000 loksnes) divkrāsu technikā.
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Tajā pašā 1987. gadā DV CV Ārējās informācijas nozare izdeva
un izplatīja krāsainas pastkartes, lai atgādinātu mūsu prasību pēc
neatkarības atjaunošanas Baltijas valstīm. Pastkartes nolūks bija arī
reizē parādīt Baltijas valstu ģeogrāfisko atrašanās vietu.

Sakarā ar Latvijas neatkarības pasludināšanas 70 gadu atceri,
DV CV prezidijs nolēma izdot piemērotu pamarku. Jānis Lūsis tūlīt
apzināja 6 māksliniekus, kas atrunājās dažādu iemeslu dēļ. Laiks gāja
uz priekšu un 1988. g. februāri vēl nebija cerību zīmējumu dabūt.
Tad pašam J. Lūsim radās ideja izmantot pamarkai avīzē publicētu
fotogrāfiju no 1987. g. 23. augusta demonstrācijas pie Brīvības piemi
nekļa, kur ļaudis paceltām rokām apliecina ticību tēvzemei un
brīvībai. Ar mākslinieka Mika Sadlera prasmi
radās viens no krāšņākajiem trimdas pamarku
izdevumiem. No okupētās Latvijas nāca
lūgumi pēc šīs pamarkas; kāds advokāts no
Rīgas rakstīja, ka "šī pamarka esot fantastiska".
Pamarka iespiesta pieckrāsu technikā ar
125.000 metienu (5000 loksnes).
Varbūt lasītājam ir gŗūtāk iedomāties
par darba daudzumu, kas nepieciešams, lai
nonāktu pie pamarku izsūtīšanas posma. Abi
ar Jāni Lūsi esam pavadījuši stundas, lai
meklētu idejas un māksliniekus kā trimdā, tā
atmodas laikā Latvijā. Neskatoties uz
piesolītām godalgām, panākumi izpalika. Arī
zīmējumu izveidošana, krāsu izlemšana prasa daudzas apspriedes un
sarunas. Latvijas lasītājam ir mazāk zināms, ka DV amatpersonas,
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ieskaitot DV priekšnieku, nekādu atalgojumu nesaņem. Viss tiek
darīts vakara stundās vai nedēļas nogalēs
1989. g. pamarkas nolūks bija vērst uzmanību uz pirms 50
gadiem noslēgto Hitlera-Staļina paktu, rādot
abus partnerus ar Baltijas valstu teritoriju kā
Hitlera "kāzu dāvanu" Staļinam. Attēla idejas
autors ir trimdas pamarku zīmēšanas vecmeis
tars M. Zichmanis Kanādā, bet grafisko apdari
veicis M. Sadlers. Seškrāsainās pamarkas me
tiens 120.000 (6000 loksnes). No visām trimdas
pamarkām šī ir guvusi vislielāko publicitāti
kā Latvijā, tā ārpus tās. Tā jau 6. maijā LTF
avīze "Atmoda" iespieda to pirmajā lapaspusē.
Pamarka tikusi rādīta rietumu televīzijās un
palielinātā veidā, izmantota demonstrāciju
plakātiem. Neskatoties uz popularitāti bija
tomēr kritika no dažiem rietumu ļaudīm - tā kāda latviešu jauniete
publiskā sanāksmē deklarēja, ka viņai pamarka nepatīkot un tādēļ to
neizplatīšot! Nelīdzēja mans arguments, ka propagandas izplatīšana
neatkarājas no kādas personas patikšanas, bet gan pienākuma vērst
uzmanību uz Baltijas valstu traģēdiju.
Kolekcionāriem ļoti interesē pamarkas,
kuŗām ir padomju pasta apzīmogojums. Tā
“Krājēja” (Kanādā) 1985. g. vasaras izdevumā
ievietots DV pamarkas (“Russia, get out of
Baltic States”) attēls, ko padomju pasts
apzīmogojis ar kompartijas 80. gadu jubilejas
speciālspiedogu. Ir ziņas par citiem gadīju
miem, kas rāda, ka latvieši nebaidījās parādīt
savu nacionālo stāju.
1990. g. Ārējās informācijas nozare
izdeva “Brīvības ķēdes” pamarkas, kas
atzīmēja 1989. g. 23. augustā izveidoto cilvēku
ķēdi 600 km gaŗumā pāri Baltijas valstīm. Metiens 160.000 pamarkas
(8000 loksnes) ar tekstu latviešu, angļu un krievu valodā; zīmētājs
Miks Sadlers. 40.000 pamarkas dāvināja izplatīšanai Latvijas
Daugavas vanagiem un LNNK.
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Prese Latvijā atzīmēja, ka populārāka no šīs sērijas bijusi ar
uzrakstu: “Nekāro svešu zemi, savu sētu pamezdams. Tevi gaida
tavējā, atdod mums mūsējo!”

Pamarka “Okupanti, prom no Baltijas valstīm!” iznāca 1991. g.
februārī mākslinieka V. Sarkana apdarē. Metiens 154.000 (7700
loksnes) četrās krāsās, no kuŗām 16.000 tika nosūtītas uz Latviju.
Pamarka attēlo zābakotu un šineļotu “atbrīvotāju armijas” kareivi,
kas nostājies uz Igaunijas, Latvijas un Lietuvas zemes.
(Skat. 224 lp.)
Laika gaitā ir pierādījies, ka pamarkām ir nenoliedzama propagandas
vērtība. Tās uzskatāmā veidā izsaka mūsu tautas likteni un prasības,
tādējādi informējot rietumu sabiedrību.
Alfons Lindens, DV CV Ārējās informācijas nozares vadītājs
Kopenhāgenas tribunāls un Baltiešu brīvības kuģis
Par Kopenhāgenas tribunālu, Baltiešu brīvības kuģa braucienu
un nākotnes semināru jau daudz ir rakstīts presē. Krietni mazāk
ziņots par Eiropas Latviešu jauniešu kongresu. Tomēr arī tas būtu
piemināms. Kongresa saturs bija interesants. Lektori iepazīstināja
jaunos ļaudis ar apstākļiem tagadējā Latvijā un ārzemju latviešu dar
bību. Apmeklētāju skaits nebija sevišķi liels, jo vācu universitātēs vēl
bija eksāmenu laiks un, iespējams, daļa jaunatnes jau bija iesaistīju
sies Brīvības kuģa organizēšanā. Iepriecināja ELJA's uzņēmība sarīkot
divas demonstrācijas, vienu pie Aeroflot un Inturist'a birojiem un
otru pie Kopenhāgenas jūrnieku pieminekļa. Piedalījos abos.
Kopenhāgenas tribunālu un Baltiešu brīvības kuģa braucienu
jāuzskata par vēsturisku pagriezienu baltiešu pēckaŗa pasākumos.
Pirmo reizi nesenā vēsturē baltieši bija plānotas akcijas uzsācēji.
Padomju Savienība bija spiesta tikai aizstāvēties, kas, liekas, nav
Padomju Savienības stiprā puse. Radās juceklīgs un saraustīts
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pretuzbrukums: TASS uzbrukumi Stokholmas presei, draudi Dānijas
un Zviedrijas valdībām, baidīšana ar kuģīšiem, u.c. Ka Pad.
Savienībai nav izstrādāta plāna kā aizstāvēties (pretēji labi plānotiem
uzbrukumiem), lieku reizi pierādīja arī traģikomiskā A.S.V. deputāta
Koča telefoniskā saruna ar Vladimira cietumu par Gunāra Rodes
veselības stāvokli dažus gadus atpakaļ. Minu to tāpēc, lai uzsvērtu
viņu nesagatavotību aizstāvēties.
Atskatoties uz visiem šiem notikumiem, panākumus var iedalīt
trīs daļās: iegūts vērtīgs dokuments Kopenhāgenas manifests, panākta
ievērojama publicitāte un darbībai piesaistīti jaunāki spēki.
Iegūts vērtīgs dokuments. Tā vērtība vislabāk raksturojama ar
Pēra Almarka, tiesnešu kolēģijas locekļa, vārdiem: (brīvā tulkojumā)
“Šis dokuments tagad ir izgatavots, viss atkarāsies no tā, kā tas tiks
izlietots.” Nav iespējams pārspīlet šī jautājuma nozīmi. Pirmais šāda
veida dokuments, kuŗā uzsveŗ, ka nekad vēl pasaules vēsturē brīvas
demokrātiskas valstis nav pārvērstas par kolonijām (izņemot Baltijas
valstis). Vienreizējs gadījums prasa vienreizēju atrisinājumu. Ko
darīsim tālāk?
Panākta ievērojama publicitāte. Par Kopenhāgenas tribunālu un
Brīvības kuģa braucienu rakstīja starptautiskā prese, cik zināms, no
Kuveitas līdz Kanadai. “Nākotnes semināra” telpās saskaitīju 300
dažādus rakstus. Vēl trūka angļu, vācu, franču, spāņu u.c. raksti. Šos
rakstus bija sanesuši skandināvu lasītāji. Tā žurnālisti vispirms tika
iepazīstināti ar Baltijas valstu stāvokli. Kopenhāgenas tribunāls, pēc
tam Brīvības kuģa brauciens un, beidzot, Helsinku demonstrācija šīm
jauniegūtajām zināšanām pievienoja emocionālu papildinājumu
Nākotnes seminārs Stokholmā norisinājās labā akadēmiskā līmenī un
iepazīstināja ar Baltijas problēmām arī akadēmiķus.Kā panākums
uzskatāms arī baltiešu jauniešu organizēšanās, iepazīšanās un dzīvā
interese vispār. Notikumu dalībnieku apm. 75% bija jaunākā paau
dze. Kopsavilkumā:tālākai darbībai izmantojams Kopenhāgenas
manifests, iegūtie kontakti ar žūrijas locekļiem, žurnālistiem,
akadēmiķiem un jaunās paaudzes sabiedriskiem darbiniekiem.
Jāizmanto un jāņem vērā nākotnes plānos Pad. Savienības vājās
spējas aizstāvēties. Piedalījos visās demonstrācijās Kopenhāgenā,
Helsinkos un Stokholmā; ELJA's kongresā 23. un 24. jūlijā; Kopenhā
genas tribunālā 25. un 26. jūlijā; Baltiešu brīvības kuģa braucienā 26.,
27., 28. un 29. jūlijā un Baltiešu nākotnes seminārā 30. un 31. jūlijā.
Manā rīcībā ir Kopenhāgenas tribunāla apsūdzība, liecības un
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noslēguma dokuments. Vēl gribas atzīmēt gadījumu Helsinkos, par
ko laikrakstos nav rakstīts. Pēc demonstrācijas pie Padomju
Savienības sūtniecības devāmies atpakaļ uz kuģi. Pa ceļam iegājām
restorānā paēst pusdienas. Salasījāmies tur ap 30 cilvēku. Kad
restorāna īpašnieks uzzināja, ka esam Brīvības kuģa braucēji, viņš
sāka nest ārā alus kastes un katram bija jāizdzeŗ vismaz viena pudele
uz viņa rēķina. Nelīdzēja nekāda atrunāšanās. Šķiroties nodziedājām
“Lai dzīvo sveiks” un sirsnīgi atvadījāmies. Lai dzīvo somi!
E.Miniate, DV KV loc., Kanadā
DV CV Iekšējās informācijas nozare
1983. - 1988. gadu darbība.
Iekšējās informācijas darba lauks ir stiprināt organizācijas
biedru idejisko kopību un sekmēt biedru pieaugumu. Šim nolūkam
kalpo nodaļu/apvienību apkārtraksti. Tādus izdod gandrīz vai visas
nodaļas/apvienības regulāri vai pēc vietējām vajadzībām. Mazākām
vienībām apvienojoties, kā tas ir Anglijā, Ziemeļanglijas un Saules
novadu “Ziņotājs” informē 10 nodaļu biedrus un citus tautiešus par
notikumiem nodaļās.Tāpat Vidusanglijas ”Mūsu balss” apvieno 5
nodaļas.
Jaunu biedru piesaistīšanā visas zemes novembra mēnesī pub
licē Austrālijas ierosināto "Aicinājumu".
Austrālijā regulārus, ik pa 3 mēnešiem, apkārtrakstus izdod
Sidnejas un Melburnas nodaļas. Adelaides nodaļa - pēc vajadzības.
Atzīmējams, ka Austrālijā, gan tikai l984.g. aprīlī, noorganizēja
Daugavas vanagu dienas. Tās uzskatāmas kā izdevušās materiālā un
idejiskā vērtējumā.
Vērtīgus un plaša satura apkārtrakstus (ar ilustrācijām) izdod
ASV. Dienvidkalifornijas apvienība. Tas "mazās preses" skatē,
Kanadā, Sidrabenē, l983.g.28. augustā saņēma balvu un goda rakstu.
Tāpat plaši apkārtraksti ir Klīvlendes, Detroitas, Kalamazū,
Minesotas un Ņujorkas apvienībām. Citām apvienībām ir mazāki iz
devumi un dažām ir pastāvīgas nodaļas pie citu vietējo organizāciju
izdevumiem.
Jaunu preses darbinieku - ziņotāju iesaistīšanā DV preses darbā
nav atzīmējamu panākumu, bet jācer, ka tas uzlabosies. Šim
jautājumam ir piegriežama nopietna vērība, izsludinot sacensības un
balvas jaunākiem darbiniekiem žurnalistikas laukā.
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Daugavas vanagu Mēnešraksts saturā ir vispusīgs un vērtīgs.
l983.g. Mēnešraksts iznāca regulāri un labā techniskā apdarē.
A.Tauriņš, DV CV Iekšējās informācijas nozares vadītājs
A.Tauriņam atsakoties no DV CV Iekšējās inf. noz. vadības un
drīzi aizejot mūžībā, nozares tālāko vadību l988.g. uzticēja J. Počam.
Pārņemot DV CV Iekšējās informācijas noz. vadību, J. Počs atgādina:
1) DV Iekšējās informācijas nozare ir viena no visnozīmīgā
kajām nozarēm Daugavas Vanagu organizācijā. uz šīs nozares sekmī
gu darbību balstās visas pārējās Daugavas Vanagu darbības nozares.
2) Ar DV Centrālās valdes apkārtrakstiem ir jāiepazīstina visi
zemju valžu locekļi, jo viņiem ir visā pilnībā jāpazīst un jāzina DV
organizācijas darbība.
3) Visās zemju un nodaļu/apvienību valdēs ir jābūt iekšējās
informācijas vadītājam.
4) Iekšējās informācijas vadītājiem ir jārūpējas resp. jābūt
atbildīgiem, lai ikviens biedrs zinātu kā darbojas un ko plāno DV
organizācijas vadība.
5) Iekšējās informācijas vadītājiem zemēs un apvienībās
/nodaļās nepietiek tikai zināt, bet ir jāprot arī izskaidrot un paskai
drot visiem, sevišķi tautiešiem, kuŗi nav DV biedri, kas mēs esam, ko
mēs darām un kāpēc visiem nacionāli domājošiem latviešiem ir vieta
DV organizācijā.
6) Iekšējās informācijas vadītājiem ir jārūpējas par DV
organizācijas paplašināšanu latviešu sabiedrībā. To var paveikt ar
personīgu kontaktu, publiskām runām un rakstiem laikrakstos.
7) Vislabākais veids informācijas nodošanai biedriem ir
personīgs kontakts.
8) Viens no iekšējās informācijas darbinieku uzdevumiem ir
jaunu biedru iegūšana organizācijai. Šeit atkal nozīmīgākais ir
personīgs kontakts. Šajā darbā būtu jāiesaista katrs biedrs, kurš spēj
dot patiesu u n pilnīgu informāciju par Daugavas Vanagu
organizāciju.
9) Daugavas Vanagu Mēnešraksts ir informatīvs izdevums,
tādēļ tam būtu jābūt katra biedra mājā. Vēlams arī ieinteresēt
nebiedrus DV Mēnešraksta lasīšanā.
10) Iekšējās informācijas darbiniekiem vienmēr jāpatura prātā
un jāuzsveŗ, ka DV organizācija ir visdemokrātiskākā latviešu
231

organizācija trimdā un ka DV organizācijā visiem biedriem ir
vienādas tiesības un pienākumi.
11) Iekšējās informācijas darbiniekiem ir ciešI jāsastrādā ar
ārējo informāciju, to atbalstot - veicinot biedru piedalīšanos protesta
un piemiņas gājienos, sanāksmēs un sapulcēs.
12) Zemju iekšējās informācijas daļu vadītājiem ir jārūpējas, lai
zemes latviešu laikrakstā būtu attiecīgi raksti zināmām piemiņas
dienām:
- Kalpaka un leģiona diena (6. un 16. marts);
- Kurzemes cietoksnis (8. maijs);
- Tautas sēru diena (14. jūnijs);
- Latvijas proklamēšana (18. novembris);
- Strēlnieku un leģionāru Ziemsvētku kaujas.
13) Visi raksti laikrakstos un citās publikācijās, DV amatperso
nām būtu parakstāmi ar pilnu vārdu un amatu, kādu ieņem organi
zācijā.
14) Visās zemju un nodaļu/apvienību pilnsapulcēs ir jāparedz
atsevišķs darba kārtības punkts ar debatēm , kur klātesošos informē
par visas DV organizācijas darbību un nākotnes uzdevumiem.
15) Daugavas Vanagu organizācijas mērķi nemainās, mainās
tikai ceļi un līdzekļi, kā pie mērķa kļūt. Ceļi var būt dažādi un
veidiem, kā arī līdzekļiem jābūt elastīgiem.
16) Nebaidieties savā darbā no atkārtošanās, jo atkārtošanās ir
propagandas sāls.
1989. gada darbība. - Nozares vadītājs J.Počs ziņo:
Esmu mēģinājis izpildīt visus DV CV sēdē pieņemtos lēmumus
un ierosinājumus. Darba saistības ar DV CV sekretāra pienākumiem
patreizējā pārmaiņu laikā ir prasījušas citu pieeju.
Sakarā ar pagājušā gada sēdes dalībnieku vēlēšanos izstrādāt
vienveidīgas iestājveidlapas DV organizācijā, esmu pārveidojis ģene
rālsekretāra A.J.Bērziņa izstrādāto tekstu, kā to ieteica CV sēdē un to
izsūtījis visām DV zemēm.
Pēc veidlapu izsūtīšanas esmu uzrakstījis aicinājumu iestāties
DV organizācijā, kas ir izplatīts organizācijas mērogā. Aicinājums ir
atstājis iespaidu Latvijā, bet tā izplatība ir bijusi ierobežota.
"Zilās brošūras" teksts pārstrādāts, to piemērojot šī laika
prasībam. Bet arī Svinīgā solījuma teksts būtu jāpiemēro patreizējiem
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apstākļiem, kas "Zilās brošūras" izdošanu aizkavē. Solījuma tekstu
apskatīs atsevišķi un sēdē to apstiprinās
Esmu nosūtījis Latvijas karogu DV Beļģijas nod. pr-dim
Elmāram Ozolam ievietošanai Beļģijas Kaŗa muzejā Briselē.
CV sēdē 1988. gadā ziņoju, ka Iekšējās informācijas darbinie
kiem nepieciešams dot pārskatu par savu darbību un izteikt savus
secinājumus un ierosinājumus. Šo pienākumu ir izpildījuši tikai,
diemžēl, nedaudzi.
Paceļas jautājums, vai mēs pietiekami modri sekojam notiku
miem savā nodaļā/apvienībā vai kopā un apzināmies, kas mūs saista?
Arī vietējie notikumi ir jāziņo presei, lai par tiem zinātu sabiedrība.
Bez šaubām, daudz kas ir tomēr darīts.
Vērtējot piesūtītos zemju pārskatus, redzams, ka informācijas
darbinieki reizēm jauc informācijas darbu ar kultūras un aprūpes
darbu.
Mums ir sarīkojumi, kas netiek pieminēti presē; mums ir noti
kumi, kas netiek iztirzāti atklātībā. Ja sarīkojums nav atreferēts vai
iztirzāts presē, tad informācijas darbs nav veikts.
Latvija ir deklarējusi neatkarības principu ar atdalīšanos no
Padomju savienības, kas ir saistīts ar pārejas periodu uz nenoteiktu
laiku.
Pārejas posmā būs ļoti intensīvs darbs, jo tur paceļas un
pacelsies daudzi jautājumi, kas skars arī mūsu dzīvi un darbus.
Mums būs jāpieņem zināmas vadlīnijas un jābūt pietiekami
elastīgiem, lai varētu piemēroties laika prasībām.
Informācijas nekad nav par daudz, ja tā balstīta uz faktiem.
1990. gada darbība.
Bijušais DV CV iekšējās informācijas nozares vadītājs un taga
dējais CV padomnieks Sigurds Lindiņš atgādina, ka Iekšējās inform
ācijas nozare ir svarīgāka visā organizācijā, kurā mums visiem
jāpiedalās un jādalās informācijā.
Prezidija sēžu atreferējumi vienmēr iesūtīti trimdas laikraks
tiem; sniegti raksti par atcerēm un citiem sadzīves notikumiem bi
ļetenos, avīzēs un DV Mēnešrakstā.
Nozares vadītājs sniedzis trīs priekšlasījumus, divus no tiem
baltiešu sabiedrībai. Sakarā ar 1990. g. janvāŗa notikumiem Latvijā,
bijusi 10 min. gara intervija "BBC North" radiofonā, kas atkārtota 5
reizes. Publicētas 5 lasītāju vēstules vietējā angļu presē. Izsūtītas pāri
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par 600 vēstulēm. Notikusi intensīva sarakste ar Britu parlamenta
locekļiem.
Iekšējās informācijas pārskatam pagājušā gadā, izsūtīju aptaujas
lapas, lai iepazītu un saskaņotu Iekšējās informācijas darbu nodaļās
/apvienībās. Aptaujas atsūtīja atpakaļ tikai Austrālijas un Anglijas Iek
šējās informācijas vadītāji.
Iekšējās inf. kopsavilkumu atsūtījis Z.Dzelme DV Zviedrijā, kur
aprādīti nodaļu apstākļi un grūtības rakstītāju sameklēšanā.
Dažreiz DV zemju valdes sēdēs nav Iekšējās inf. nozares ziņo
juma, kas norāda uz negatīvu pieeju informācijas darbam.
Liekas, ka DV nodaļas/apvienības, kas pašas var noteikt savu
darbības apjomu un reizē arī biedru intereses mūsu kopējos
pasākumos, neatzīst Iekš. inf. darbu par svarīgu. Šāda nostāja traucē
DV organizācijas darbu, jo ir grūti koordinēt nodaļu/apvienību
darbību. Galvenās sazināšanas iespējas netiek izmantotas.
1991. gada darbība.
Šis gads bija saistīts ar Latvijas neatkarības atjaunošanu. Mēs
vēl nevaram apgalvot, ka mūsu sākotnējais mērķis - brīva, neatkarīga
un demokrātiska Latvija būtu sasniegts.
Mēs vienmēr esam uzsvēruši, ka vienotībā ir spēks; ka kopēji
sāktam darbam un cīņai par brīvu un neatkarīgu Latviju tikai tad būs
panākumi, ja paši apzināti stiprināsim savstarpējās saites uzticībā un
godīgumā.
Šinī laikā iekšējās informācijas izmaiņā iegūtās ziņas un
pierādījumi liecināja par pretrunām, pārpratumiem, kas bija ar
nolūku izprovocēti, vai arī neziņas maldi, un paskaidrojumiem, kas
nebija balstīti uz faktiem.
Sakarā ar to, ka pagājušā gada DV CV sēde noraidīja aptaujas
lapas lietderīgumu, formulējot to kā lieku birokratisku darbu, šogad
no Iekšējās informācijas zemju nozaŗu vadītājiem neesmu neko
saņēmis, bet pārskati ietverti DV zemju ziņojumos. Atzīstu, ka darbs
bijis sekmīgs, kaut dažreiz ļoti nedisciplinēts.
1992. gada darbība.
Iekšējā informācijadarbojusies samērā labi.
Dažreiz tā nav gājusi visai vēlamā virzienā, it kā meklēdama attais
nojumu iekšējās, bieži kontroversālās, informācijas izplatīšanai. Tādā
kārtā apstrīdēts viens otrs darbības jautājums, kas balstīts uz kādu
pieņēmumu zināmā secībā.
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Lietišķa kritika pati par sevi ir apsveicama, bet tā nedrīkst
balstīties uz izdomātiem faktiem vai nepatiesību.
Informācijas virziens vienmēr bija saistīts ar Daugavas Vanagu
darbību Latvijas nākotnei. Diemžēl, izteiktā kritika un kritiskie
"izlēcieni" nelīdzina ceļu kopējam darbam. Aizgājušais 1992. gads
nav bijis vienprātības un izlīdzinājuma gads, bet gan, dažādu
iemeslu dēļ, šķelšanās un nesaprašanās gads. Tas mazina mūsu ietek
mi latvju tautas likteņa veidošanā.
Iekšējā informācija daudzās nodaļās/apvienībās balstās uz Kul
tūras nozares darbību, kas nav iespējams bez informācijas izmaiņas.
Statistisku pārskatu par informācijas darbību nav iespējams
sniegt. Labu pārskatu informācijas darbībai vienmēr ir devusi DV
ASV saime. Informācijas darbs lielāko tiesu plūdis pašiniciatīvā. Tā ir
veselīga parādība, lūgt kādu informēt presi par kādu notikumu, kas
svarīgs DV organizācijai.
Daugavas vanagiem, kā Latvijas pilsoņiem, nepagāja gaŗām 5.
Saeimas vēlēšanu drudzis. Iekšējās informācijas vajadzībām ienāca
no organizācijas locekļiem ieteikumi un lūgumi atbalstīt kādu partiju
vai grupu, kas, reizēm, apkaroja viena otru, jeb bija līdzīgas viena
otrai.
Bet jau dibinot DV organizāciju, tā laika prasība bija, ka
organizācijai jābūt apolītiskai, gan ar citu nozīmi tā laika skatījumā.
Bieži tiek minēts t.s. "Cēdelgēmas gars" - jēdziens, kam ir sava
disciplīna un virziens nākotnei. To uzturēt, ir svarīgs darbs iekšējai
informācijai.
Ieskats DV CV Iekšējās informācijas darbā.
Metot skatu atpakaļ, redzam, ka iekšējā informācija darbojusies
DV organizācijas ietvarā samērā labi. Tā nav gājusi reglamentētu
ceļu, bet savā izpausmē ir izpildījusi savu lomu, informējot par
Daugavas Vanagu rosmēm.
Iekšējās informācijas nozaru vadītājiem izstrādāja norādi, kas
pamatota uz Sigurda Lindiņa ierosinājumiem, un Austra Veicheļa
norādījumiem ziņu sniegšanā un izplatīšanā.
Starplaikā tika atgādinātas vadlīnijas DV organizācijas
darbiniekiem u n Iekšējās informācijas nozares/daļas vadītāja
pienākumi. Diemžēl vadlīniju paragrāfa 3. punkts - "Par savu darbu
Iekšējās informācijas nozares/daļas vadītājs atbildīgs vienīgi zemes
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valdei un delegātu kopsapulcei", radīja domstarpības ar DV zemju
Iekšējās inf. nozaru vadītājiem, kas DV Kanadas valdes gadījumā tika
pakļauts valdes kontrolei. Vēlāk tika likvidēta Iekšējās inf. nozare, uz
skatot, ka visu var veikt tikai viena informācijas nozare.
Par sekmīgu informācijas darbību jāuzskata DV ASV iekšējās
informācijas nozares veiktais ar nozares vadītāju Vili Kalniņu.
Šajā sakarībā ir vērts pakavēties pie DV Anglijas Informācijas
darbinieku semināriem, kur pārspriež dažādas informācijas prob
lēmas Uz šiem semināriem aicināti visi nodaļu/kopu Informācijas
daļu vadītāji, LNPL Informācijas nozares vadītājs, apkārtrakstu, biļe
tenu redaktori, DVM, ELJA's pārstāvji un attiecīgie referenti.
Būtu ieteicams iegūto informāciju izvērtēt un tālāk izplatīt. Ar
informāciju no Latvijas nodarbojas DV Ārējā informācija, bet šīs
ziņas skar arī Iekšējo informāciju. Mūsu savstarpēja sazināšanās ir
pamats mūsu vienotībai. Mums ir jāpārkārtojas, lai sekotu notikumu
attīstībai.
Visa mūsu interese tagad pievērsta Latvijai un domājams, ka tā
nākamos gados nemazināsies.
Jūlijs Počs, DV CV Iekšējās informācijas nozares vadītājs.
DV CV Jaunatnes nozare
1983. - 1992. gadu darbība.
Jaunatnes nozares pārskatos visu pēdējo gadu desmitu darbī
bas lielākā problēma ir bijusi, jaunās paaudzes iesaistīšana DV orga
nizācijas darbā. Tas varētu likties savādi, ņemot vērā lielo materiālo
un morālo atbalstu, ko DV organizācija sniedz tieši jauniešiem un
jauniešu organizācijām. DV CV Jaunatnes nozari 1983. gadā vadīja
Andris Kursietis. Savā ziņojumā CV sēdē viņš uzsvēra, ka jaunieši
gan labprāt piedalās dažādās sporta nodarbībās, bet ne organizācijas
ideoloģijas un adminstratīvā darbā. DV Austrālijā jaunieši esot izņē
mums; tur jaunatne aktīvi piedalās nodaļu darbā. ASV, Vācijā, Angli
jā un citur DV rīkotajos jaunatnes saietos dalībnieku skaits ļoti mazs.
Jaunatnes nozares vadītājs norādīja uz nepieciešamību pār
strādāt Darbības noteikumus. Šajā virzienā CV pozitīvs veikums bija
speciālas informācijas brošūras sagatavošana un izdošana, kas deva
norādijumus jaunatnes darbam. Tā kļuva pārrunu temats jauniešu
saietos Austrālijā, Vācijā un citur, to atzīstot par piemērotu un labu.
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DV Austrālijā Jaunatnes noz. referente Astra Vilkina sagatavoja
un izsūtija aptaujas lapas jauniešu un Jaunatnes noz. darbības iedzī
vināšanai. Aptauja ietvēra jautājumus par jauniešu vēlmēm DV dar
bībā, kas attiecināmi uz jauno paaudzi. A. Vilkinas uzņēmība un pū
les tika augsti novērtētas - viņa saņēma “Jāņa Daliņa piemiņas fonda”
1984. gada balvu.
Jaunatnes darbības noteikumi uzsveŗ, ka katrā nodaļā/apvienī
bā jāizrauga Jaunatnes nozares vadītājs. Norāda arī, ka jauniešu kon
gresos, un citās sanāksmēs, dalībnieki ir jāiepazīstina ar DV darbību
un mērķiem, sevišķi attiecībā uz jaunatnes nozīmi Latvijas neatkarī
bas un brīvības atgūšanas centienos.
Māris Graudiņš pārņemot DV CV Jaunatnes nozares vadību,
1986. gadā, pastāstija par personīgajiem ieskatiem un par to, kāda ir
bijusi jauniešu izpratne un priekšstats par DV organizāciju. Apskati¬
ja iemeslus, kas mudināja ieskatu maiņu un kas pārliecinājis viņu un
citus jauniešus pārvērtēt un pareizi izprast DV organizācijas būtību,
mērķus un darbību.
Savā vēstulē DV CV viņš raksta:
“Esmu 33 gadus vecs, bet Daugavas Vanagu saimē esmu pava
dījis tikai septiņus gadus. Izklāstīšu īsu motivāciju savas sabiedriskās
darbības paplašināšanai DV organizācijas ietvaros.
Kas mudināja mani iestāties? Padsmitnieka gados un pirmajos
studiju gados, līdz ar citiem jauniešiem, jutu zināmu skepsi pret DV
organizāciju. Atsvešināja vienveidīgie ārējie tērpi, šķietami vienveidī
ga šaura domāšana un arī DV sarīkojumi nereti izlikās vienveidīgi un
maz saistoši.
Maizītes gan garšoja un līksmības un laipnības nekad netrūka
vanagu un vanadžu vidū. Tomēr toreiz, liekās, ignorējām to, ka šinī
“vienveidībā” mājoja milzīgs spēks, kas ne vienmēr jaunatnes acij bi
ja noģiedams. Precīzāk, tas būtu bijis jāsauc par vienotību.
Vienotība par atjaunotu neatkarību Latvijai.
Bet kādēļ tikai tieši šī iemesla dēļ iestāties Vanagos? Manī radās
spītība.
Div-reiz-divi nometnē, Kanadā, vadīju programmas ievirzi:
”Latviešu kaŗavīrs”. Iepazinos tuvāk ar virspulkvedi A.Silgaili, ar ci
tiem kaŗavīriem un partizāņiem. Ieguvu milzīgu cieņu pret to, ko šie
kaŗavīri bija piedzīvojuši, kā arī to, ko viņi toreiz centās izcīnīt.
Izjutu mīlestību pret šiem mērķiem un spītīgam pacilātam garam, kas
iedvesa viņu kādreizējo cīņu.
237

Tas viss vēl staroja viņu acīs, brīžiem spožumā, brīžiem asarās,
bet vienmēr ar izteiktu dzimtenes mīlestību, kaut gan toreiz bija
spiesti cīnīties zem vācu virspavēlniecības.
Vairs nevēlējos noklausīties, reizēm zobgalīgos, komentārus
par Vanagu darbību, bet tai vietā pielikt palīdzīgu roku Daugavas Va
nagu organizācijas mērķu īstenošanai - DV organizācijas ietvaros.
Izjutu, ka dziedoņa Ulda Graša satīriskā dziesma: “Iestāsimies
Daugavas Vanagos, Latviju tie atbrīvos”, īstenībā nebūt nebija satīris
ki jāizprot. Saprotams, viena vienīgā trimdas organizācija to nespēj
veikt. Bet, lūk, Vanagiem ir vienots mērķis, aktīvas cīņas garīgā
pieredze, un pie tam vēl, materiālais spēks nākotnes darbības plānu
īstenošanai.
Atzinu, ka man jāpievienojas, jo saskatīju šo kopīgo mērķi un
vitalitātes možumu DV vadībā.
Dzīvojot Milvokos un Čikagā, sākumā nevarēju aktīvi
iesaistīties tiešajā Vanagu darbībā, citu pienākumu dēļ. Tagad ceru
veikt lietišķu darbu.
Pamatā tam jābūt informatīvam darbam, lai radītu dzirksti tālā
kai jaunatnes aktivitātei. Informatīvam par apstākļiem Latvijā, kā arī
par iespējām izcelt šos apstākļus plašākā gaismā. Informatīvam par
DV lomu trimdā - precīzāk, par DV organizācijas nozīmi cīņā par
latviešu tautas tiesību atgūšanu.
Jaunatnē, sazinoties starp kontinentiem, kā to darīja nesenajā
Vispasaules Kongresā, Kanadā, DV Globālās Dienās Vācijā un “Brīvī
bas kuģa” braucienā, radīsim apziņu par visu mūs vienojošo, izceļot
leģionāru garīgo mantojumu mūsu paaudzei, uzsveŗot, ka vajadzīgs
stingrs mugurkauls, lai veiktu sekmīgu cīņu.
Tam klāt liekāma labi izdomāta stratēģija un veikla taktika, ku
ai jāpiemērojas mūsdienu realitātei.
Šo domu labi izprata plkv. Lobe. Īsi pirms aiziešanas mūžībā
viņš teica: “”Brīvības kuģa” projekts bija pirmā reize ilgajos gados,
kad vedām cīņu atpakaļ pie ienaidnieka frontes”. Viņš izprata, ka šī
cīņa bija ar mūsdienu ieročiem - ar starptautiskās preses spalvu,
veikli izmantojot ienaidnieka vājības.
Prese lielajai lomai šodienas polītikā ir nozīme arī mums. Tie
ši jaunatnei ir spējas, bieži vien profesionālas, to izmantot mūsu
mērķu sasniegšanai.
Šeit slēpjas paaudžu mijiederības iespējas. Roku rokā, katrai
paaudzei sniedzot savu praksi un pieredzi - garīgo, praktisko, tautis¬
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ko un profesionālo. Tur parādās iezīmes vitālai Daugavas Vanagu
darbībai vēl aiznākamajā dekādē - ja vēl esam spiesti turpināt polītis
ko darbību ārpus dzimtenes.
Tādēļ neapšaubāmi, šai darbībai ir jābūt vērstai uz dzimteni,
uz nākotni, neaizmirstot pagātnes mantojumu. Sniegsim savstarpējo
palīdzību tiem kaŗavīriem, kuŗi kaŗa laukā cerēja iegūt dzimtenei to
pašu brīvību, kuŗu baudām trimdā.”

Baltiešu jaunieši demonstrē Vīnē pie St.Stephen katedrāles 1985.g.nov.

Ka Jaunatnes nozares vadība ir pareizi izpratusi nacionāl-polī¬
tiskā darba nozīmi, liecināja M.Graudiņa enerģiskā rīcība “Baltiešu
brīvības un miera kuģa” brauciena izkārtošanā 1985. gadā, to saistot
ar sanāksmēm un demonstrācijām Kopenhāgenā, Stokholmā un
Helsinkos. Bez DV atbalsta šis pasākums nebūtu īstenojies. Tas arī
pierādīja, cik liela nozīme ir saskaņotai sadarbībai starp visām nacio
nālajām organizācijām, ieskaitot jauniešu ELJA, ALJA un citu. 1988.
gadā, DV CV Jaunatnes noz. vad. M.Graudiņš ierosināja plašāku
akciju - atgādināt pasaulei Hitlera - Staļina noziedzīgā līguma 50. ga
da dienu, 1989.g.23.augustā, iesaistot visas latviešu un arī abu pārējo
Baltijas valstu pārstāvības un organizācijas rietumu pasaulē. Par šo
labi un iespaidīgi izkārtoto demonstrāciju, ieskaitot vēstuļu un infor
matīvu rakstu publicēšanu pasaules presē, lielā mērā paldies pienā¬
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kas jaunai paaudzei. DV org. biedri zem 35 g. vecuma sastāda 11%
no visa kopskaita. Notikumi astoņdesmito gadu vidū pierādija, ka ti
kai desmitā daļa, no visiem DV org. biedriem, ja vien tiem ir jaunī
bas ideālisms, dzimtenes mīlestība un taisnības izjūta, var paveikt
lielus darbus.

. . . un atkal demonstrē, Minsteres Latviešu Ģimnāzijas skolēni Vīnē, 1985.g.

Par nozares darbību ziņojot, 1988. g.CV sēdē, M.Graudiņš
reizē arī lūdza lai viņu atbrīvo no nozares vadītāja pienākumiem.
Iepriekšējā gadā nozares vad. M.Graudiņš uzņēmis sakarus ar
atsevišķo zemju DV jaunatnes pārstāvjiem, izdarot rakstisku sazinā
šanos un sakaru uzturēšanu. Ar to tika paveikti priekšdarbi ciešākas
jaunatnes sadarbības izveidošanai globālā mērogā, kas eventuēli rosi
nātu lielāku jaunatnes līdzdalību nākamajās DV Globālās dienās.
Sadarbības un sakaru uzturēšanai DV vienību jubileju gadiju¬
mos noz. vad. nosūtījis attiecīgus apsveikumus, atsevišķos gadījumos
piedalīdamies jauniešu saietos. DV sarīkojumos, vairākos gadījumos
lasīti referāti. Sagatavots un izsūtīts jaunatnei piemērots apkārtraksts.
Globālais DV Jaunatnes Apkārtraksts var pildīt robu jaunatnes
apvienību darbā un piesaistīt uzmanību - un biedrus - Daugavas Va
nagu organizācijai un tās mērķiem.
Jaunatnes piesaistīšanai varētu meklēt veidus, kas atbilst pašrei
zējam laikam. Kā ar “Rokmūziku”? Rokmūzika spēj saviļņot jaunat
ni, kā Latvijā, tā arī rietumos. Nākamajās DV Globālās Dienās plā
nojams Rokmūzikas vakars. Varētu izkārtot Johansona, Akacis, vai
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citu piedalīšanos; paredzot koncerta programmas pārraidīšanu uz
Latviju, kā to dara jaunatne projektā “Roks bez robežām”.

Jaunieši demonstrē pie pils Vīnē, kur notiek ārlietu ministru konference 1985.g.

Ierosināmas Jaunatnes cilvēku tiesību demonstrācijas pie “kaŗa
noziedznieku” medību prāvām, sazinoties ar I.Bērziņu u.c. Ir svarīgi
neļaut presei nomelnot latviešu kaŗavīru kā tādu un latviešu tautu.
Lūgums DV CV morāli atbalstīt projektu “Roks bez robežām”,
kas aprakstīts DV Jaunatnes Apkārtrakstā un kam ir DV ASV delegātu
sapulces atbalsts.Iniciātoru vidū ir arī DV jaunatne. Nacionāli noska
ņota Rokkoncerta pārraidi tieši uz Latviju jāvērtē pozitīvi.Mērķis:
Starptautiskā jaunatnes saprašanās valodā -rokmūzikā- radīt kontaktu
ar tautu Latvijā un rezultātā nacionālu saviļņojumu.
1988. gadā Māris Graudiņš raksta:
Aizvadītajā, 1987.gadā izplatījis Minsterē izdoto Jaunatnes noz.
Apkārtrakstu ALJA, LNJAK aprindās un atsevišķos DV centros.
Indianapoles apvienības 35 darbības gadu atcerē piedalījies ar
svētku runu.
DV Kanadā delegātu sapulcē lasījis referātu: “Tautas dzīvības
stratēģija vai opozīcija?”. Turpat vadījis paneli: “Vai jaunatnei vērts
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iesaistīties DV?”, kuŗā piedalījās LNJAK valdes pr-de Aija Auziņa,
Silvija Tint, Silvija Siksna un citi.
Ar DV ASV pr-ku A.Spārniņu pārrunātas iespējas par jaunatnes
aktivitāšu uzņemšanu videolentās, ko varētu izmantot DV jaunatnes
popularizēšanai. Pārrunas arī notika par Rokmūzikas vakara ietilpi¬
nāšanu DV Globālo Dienu programmā.
Sazinājies ar A.Ziedaru un vēl citiem DV jaunatnes pārstāvjiem
video lentas jautājumā un par rakstiem DV Jaunatnes Apkārtrakstam,
kuŗu paredz izdot pirms Dziesmu svētkiem Indianapolē, kas būtu
līdzīgs Minsteres Apkārtrakstam.
Tālāk raksta: “Starp citu - esmu ar mieru formāli palikt amatā
līdz izdevīgam maiņas brīdim.”
Minsteres sēdē minēta jaunatnes mudināšana uz Rīgas
apciemojumiem nozīmīgos nacionāl-polītiskos datumos, lai piedalī
tos nacionālās manifestācijās. Intereses netrūkst, bet gŗūti paredzēt
nopietnu braucēju skaitu. Vajadzības gadījumā lūgs lai centrālai
valdei paziņo, kādas vietējās apvienības gatavas atbalstīt šādu rīcību,
lai sekmētu atbalstu braucējiem.
Diapozitīvu komplekta sagatavošana Latvijas tūristiem nav
saņēmusi atbalstu ne no apvienībām, nedz no organizācijām, kam
lūgtas slīdītes.
$ 108,000, $ 254,000 - $ visi prasa $ - $ Kas tie tādi dolāri $ ?
Vispirms, varbūt jāprasa, kas tas tāds par apkārtrakstu, kas ba
zunē šādas provokatīvas summas uz sava vāka. Tas ir centrālās valdes
Jaunatnes nozares trešais apkārtraksts; pirmie divi numuri ar
nosaukumu “Visi prasa, kas tie tādi”.
Arī šoreiz atbilde vākam ir: Daugavas Vanagi. Šīs summas ir
Daugavas Vanagu dolāri - veltīti tikai jaunatnei 1989. un 1990. gados.
Un tie kauli un miesa aiz šīs tīri - gandrīz vai nelatviski, astronomis
kās summas - ir Daugavas Vanagu darbinieki visā pasaulē.
Nē, latvieši nav lielīga tauta, kas mēdz valkāt dolāru zīmes uz
krūtīm. Taču DV atbalsts jaunatnei - stipendijām, Minsteres latviešu
ģimnāzijai, citām skolām, sportam, jaunatnes semināriem, izglītības
turpināšanai un citām vajadzībām - ir sasniedzis tik lielus apmērus,
ka par to nespējam vairs klusēt. Pati DV vadība pieticīgi piemin šo
atbalstu jaunatnei savos protokolos un tā tas paliek
Reti kāds apzinās, ka Daugavas Vanagu atbalsts jaunatnei vien
pārsniedz, gandrīz jebkuŗas zemes centrālās “jumta” organizācijas
242

vispārējo budžetu. Lielums, pats par sevi, nebūt neliecina par labiem
darbiem, bet tam tomēr jāizraisa jaunatnes interesi; painteresēties un
papētīt sīkāk. Kas tie Daugavas Vanagi tādi ir, kas tik nesavtīgi, bieži
vien ar minimālo pro formas pateicību, interesējas par jaunatnes
darbību un to atbalsta.

DV Francijas nodaļā jaunieši sacenšas mērķī šaušanā, 1985.g.

Ar šo nevēlos radīt stereotīpisku priekšstatu par Daugavas Va
nagiem, kā par lieliem naudas maisiem vien. Fakts, ka šis milzīgais
atbalsts tiek tikai klusi pieminēts rakstos, liecina par Daugavas
Vanagu īsto spēku - viņu principialitāti.
Principā Daugavas Vanagi stāv par jaunatni, neatkarīgi no tā,
vai tā katrā gadījumā simts procentīgi piekrīt viņu nostājai. Tas ir
princips. DV darbība ir arī saistīta ar principiālu stāju polītikā. Nav
jābrīnās, ka tieši tādēļ DV ir bijusi viena no Latvijas okupācijas vaŗas
visvairāk nopeltajām organizācijām, bet tomēr Latvijas jaunatnes
cienīta. Jau šovasar Latvijas DV jaunatne sanāca savā pirmajā nomet
nē Vidzemē, bet DV Centrālās valdes Jaunatnes nozares vadītājam ti
ka liegta vīza Latvijas apciemojumiem.
Nav arī jābrīnās, ka tieši Helsinki 86 jaunatnes organizācija di
bināja pirmo Daugavas Vanagu kopu Latvijā - Liepājā. Kādēļ? Cie¬
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ņas dēļ pret Daugavas Vanagu principialitāti vitāli svarīgos nacionā
los jautājumos.
Tiesa gan, polītika kādreiz prasa, lai mērķi sasniegtu ir jāiet ar
līkumu uz gala punktu. Taču neviens nekad nevar noliegt, ka pozitī
va loma piekrīt faktam, ka spēcīga organizācija kā Daugavas Vanagi,
stāvējusi ar stingru un negrozāmu skatu uz gala mērķi - neatkarīgu
un demokrātisku Latvijas valsti.
Daugavas Vanagi vienmēr apzinājušies, ka jaunatne ir neatņe
mama sastāvdaļa no nākotnes Latvijas un trimdas “receptes”. Tādēļ
varam atbildēt, bez liekas lielīšanās, ka “Jā!” - tie ir DV dolāri, kas
jaunatni atbalsta! Vai nebūtu laiks jaunatnei vairāk un sīkāk papētīt,
kas aiz visa tā slēpjas? Diez vai... , Varbūt kas labs.
Māris Graudiņš, DV CV Jaunatnes nozares vadītājs
Daugavas Vanagu jaunatnes globālās “kripatiņas”.
(DV CV Jaunatnes noz. Izdevums 1991. gadā)
Sveicam Latvijas DV jaunatnes nometnes dalībniekus jūlija
sākumā Vidzemē. Apņemamies nākamvasaru būt spēcīgāk pārstāvēti
no Rietumiem!
Austrālijā veidojas visrosīgākā DV jaunatnes darbība. Andris
Ziedars, agrākais DV Austrālijā Jaunatnes noz. vadītājs, bijis DV
Austrālijas valdes priekšsēdis un tagad pārstāv Austrāliju DV centrālā
valdē.
Melburnas kopa, Pētera Delvera vadībā, tagad jau ieiet 11. dar
bības gadā. Jaunatnes koris, skauti, Vasaras vidusskola “Dzintaros”,
VLKJ un daudzi citi pasākumi tikuši atbalstīti tieši no jaunatnes
kopas. Nav izpalikušas nozīmīgas demonstrācijas un Latvijas polītis
ko darbinieku (Helsinki 86 un citu) referātu turnejas.
Latvijas janvāra notikumu laikā, jaunatnes kopa rīkojusi
galveno demonstrāciju Melburnā, organizējusi vairāku simtu vēstuļu
nosūtīšanu Austrālijas polītiķiem un guvuši intervijas (Ināras Zeida¬
kas un citu) Austrālijas televīzijas un radio pārraidījumos.
DV Austrālijas jaunatnes darbība, it īpaši Melburnā, tagad Dai
nas Rumbergas u.c. vadībā, rāda ko spējam sasniegt, ja ir apņēmība
un strādāt griba.
1991. gada pulkveža Viļa Januma balva pasniegta DVF Līdsas
nodaļas tautas deju kopai “Kamoliņš”, kas piedalijies mūsu nozīmī
gos kultūras un polītiskos notikumos jau daudzus gadus.
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***
Lielbritānijas DVF Jaunatnes nozares vadītājs Aivars Sinka ta
gad ieņem vadošo posteni 9. VLJK rīkošanā Anglijas DVF īpašumā
"Straumēni". Kongress notiks 1992. gada 21.-26. jūlijam. Pēteris Pētersons, Anna un Imants Auziņi, Kims Ligers, Paulīne Riemere,
Andris Bērziņš, Laila Brieze, Andris Mellakauls, Sarma Dindzāne,
Terēze Svilāne, Jānis Frišvalds jun. un Nikola Sinka (Aivara "labā
roka") darbojas rīcības komitejā.
Praktiski nebija iespējams izkārtot 8. VLJK noturēšanu Berlīnē.
Turpmākai, augsta līmeņa jaunatnes darbībai, ir nepieciešama plaša
līdzdalība Vispasaules Latviešu Jaunatnes Kongresos. Piedalīsimies!
DV CV atbalsta divu Latvijas Daugavas Vanagu saimei piederošo pie
dalīšanos kongresā un papildus VLJK piešķīra ap $ 5000.
DV ASV jaunatnes semināra dalībnieki Detroitā, Ērika Kākuļa
vadībā, pieņēma ieteikumu atbalstīt grāmatu akcijas Latvijas skolām.
Pieņemts ieteikums iegādātie jauno "Quags" ("Akacis") kom
paktdisku, kuŗā ieskaņota polītiska rokmūzika "Freedom for Baltia"
("Brīvību Baltijai") angļu valodā un Z.Liepiņa, J.Lūsēna (Latvijā)
"Under Two Flags". Pēdējā ietver radio reportāžu no janvāra noti
kumiem (šaušanām) Baltijā, ar zīmīgiem citātiem no ASV prezidenta
Buša un ASV ārlietu ministra Beikera. Ļoti ieteicams šo disku iegādā
ties un izplatīt vietējām radiostacijām. Katra DV ASV apvienībai
piesūtija paraug-kaseti. To drīkst pārrakstīt. Pieprasāms no Arnolda
Kārkla.
Ģirts Astra atteicies no Latvijas DV Jaunatnes vadītāja amata.
Aptauja.
Daugavas Vanagu Austrālijā valdes aptauja domāta visiem
latviešu jauniešiem, vecumā no 1 8 - 3 5 gadiem. Aptaujas mērķis ir
uzzināt jūsu domas par Daugavas Vanagu org. un tās darbību. Varat
mums uzticēt savas patiesās domas, jo saņemtās atbildes neizpau
dīsim. Tāpat arī varat dot vairāk kā vienu atbildi. Ja nevēlaties, savu
vārdu aptaujas beigās neuzdodat.
Atbildes no 6. VLJK Austrālijas jauniešiem bija, ka DV organi
zācijā iestājušies tāpēc, ka vēlās darboties kādā latviešu organizācijā.
No visiem Austrālijas latviešu jauniešiem 70% ar savu iestāšanos DV
organizācijā ir apmierināti; 17% ieņem kādu amatu, kas pa lielākai
daļai ir jauniešu pārstāvja amats. No šiem jauniešiem maz kas vēlējās
būt vēl kādā amatā. Ar iestāšanos DV org. nav apmierināti tie
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jaunieši, kuŗi amatus neieņem. No viņiem, ap 95% vēlās būt amatos.
Tā tad, jauniešiem iespēju līdzdarboties var dot ikviena atsevišķa no
daļa/apvienība. 62% Austrālijas DV jaunieši uzskata DV org. par
polītisku, bijušo kaŗavīru organizāciju, kuŗā darbojas tikai vecākā
paaudze. 15% uzsvēra, ka DV ir vislielākā, spēcīgākā un nacionālākā
latviešu organizācija brīvajā pasaulē.
No tā secinu, ka ir padarīts labs darbs. Bet, vēl daudz vairāk ir
jauniešiem jāstāsta par Daugavas Vanagu organizāciju Austrālijā un
citur. Maz atbilžu jautājumam: "Vai jaunieši, DV biedri, brauks uz
DV dienām"? To pašu nedaudzo atbildes bija, ka par DV dienām
neko nezinot. Saskatu, ka latviešu jaunieši, DV biedri Austrālijā,
vairākumā ir apmierināt ar DV un jaunatnes sadarbības veidu. Viņu
vecums, lielāko tiesu ir zem 18 gadiem, t.i. skolnieki. Starp tiem
Austrālijas latviešu jauniešiem, kas bija piedalijušies 6.VLJK, par sa
darbības veidu apmierināto bija maz. Viņi domā, ka bieži tiek igno
rētas jauniešu domas un ieskati; vecākā paaudze vairāk dzīvojot pa
gātnē un nedomājot par nākotni.
Citu zemju jaunieši, ap 77% izsaka apmierinātību, ka iestājušies
DV organizācijā. Vairums nav amatos un arī nevēlas tos ieņemt. Tur
pretim 23%, kas ieņem amatus, nav apmierināti ar iestāšanos organi
zācijā, bet 92% vēlas organizācijā darboties vēl vairāk.
Atsevišķi apskatot tikai Kanadas latviešu jauniešu atbildes uz
aptauju, 100% vēlas būt amatos, bet šī iespēja viņiem neesot dota.
Tātad, arī starp citu zemju jauniešiem - jo gados vecāks biedrs,
jo mazāk apmierināts par sadarbības veidu DV organizācijā. Speci
āli uzsvērta negatīvā parādība, kas esot: organizācijas locekļu savstar
pējie strīdi.
Iepriekš teiktais norāda uz to, ka pašas organizācijas labā
vecākai paaudzei ir jāatrod kopējs ceļš ar jauno paaudzi, un jo seviš
ķi tad, kad jaunie ir jau pieauguši un ar augstāku izglītību.
Aptauja deva arī procentuālos datus par jauniešu, DV biedru
Austrālijā, piederību arī vēl citām organizācijām. Ja katrai organizā
cijai dod 100%, tad rezultāti ir šādi: 91% sastāv kādā tautas deju
grupā, 70% - kādā sporta kopā, 52% - gaidās un skautos, 42% - stu
dentu un studenšu organizācijās, 28% apmeklē Latviešu vidusskolu,
23% sastāv Latviešu Jauniešu Apvienībā Austrālijā. Ļoti maz, kas sa
stāv latviešu biedrībā, koŗos, teātrī, kokļu ansambļos vai citur. Tas
norāda, ka tie jaunieši kas darbojas DV org., neuzskata par nepiecie
šamību sastāvēt vēl LJAA vai kādā citā organizācijā.
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Salīdzinājumam, sekojošie ir dati par jauniešiem, kuŗi nav DV
biedri: 93% sastāv tautas deju grupās, 77% - LJAA, 66% - gaidās un
skautos. Tā tad, tie jaunieši kuŗi nav DV biedri, izjūt lielāku vēlēša
nos sastāvēt LJAA.
Austrālijas DV biedri - jaunieši samērā maz lasa DV Mēneš
rakstu, Austrālijas latvieti, Pa dejas ceļu, vai kādus citus latviešu laik
rakstus. Citu zemju jaunieši, neatkarīgi no piederības organizācijām,
lasa šādus laikrakstus vai žurnālus: Latvija Amerikā, Laiks, Jaunā
gaita, Dzimtenes balss, Karogs. No tā var secināt, ka šos jauniešus
interesē polītika un viņi tos lasa lai iegūtu informāciju. Nav minēti
vietējo jaunatnes apvienību izdevumi, kā "Jaunie zvani", "Zari", vai
citi speciāli jaunatnei domātie žurnāli. Secinājums: jauniešos jārada
lielāka interese lasīt vērtīgus laikrakstus un žurnālus, izskaidrojot to
polītisko noslieci; arī paskaidrojot, ka vairāk lasot latviešu valodā,
noslīpēsies valodas zināšanas, tās pielietošanas stīls un stāstijuma
izpratne. Tas dos lielākas zināšanas polītiskajā plāksnē, kultūrā un
daudzās sadzīves formās.
Par jauniešiem, kuŗi nav DV organizācijas biedri.
Uz jautājumu, kāpēc nav iestājušies DV organizācijā, vairumā
atbild, ka jau sastāv citās organizācijās, vai - nav laika kādā organi
zācijā sastāvēt. Austrālijas latviešu jauniešu, kas nāk no 6.VLJK, atbil
dēs pa lielākai daļai aizbildinās ar laika trūkumu, vai arī ka DV org.
neatbilst viņu polītiskai pārliecībai. Vasaras vidsusskolas jaunieši
uzsveŗ laika trūkumu. Tautas deju grupu dalībnieki, pārsvarā, atbild,
ka jau sastāv kādā latviešu organizācijā. Līdzīgas ir arī citu zemju
latviešu jauniešu atbildes.
Jājautā, vai ir pareizi, ka šos jauniešus, kas jau darbojas latviešu
sabiedrībā, mēs mēģinam "plēst" vairākās daļās?
Tālāk, vairums DV organizāciju vērtē kā polītisku, bijušo kaŗa
vīru organizāciju, kuŗā darbojas tikai vecākā paaudze.
Ja pieņemam, ka jaunieši nav pietiekoši informēti par DV or
ganizāciju, lai to pazītu, tad kā gan lai kādam apskaidrotu lietas, par
kuŗām netiek izrādīta interese. Tālab, nevar sagaidīt lai jaunatne par
DV organizāciju izteic savus ieskatus, ja viņa nezina, kas šī organi
zācija patiesībā ir? Taču tomēr, aptaujā iegūtā informācija norāda, ka
visumā jaunieši ir apmierināti ar DV organizācijas darbību un arī ar
sadarbību. Bet, ir gan arī piezīmes: Nav zinājuši, ka var iestāties DV
organizācijā, kaut arī tūlīt piebilde - ir pateicīgi par financiālo
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atbalstu jaunatnes kongresam, vasaras vidusskolai u n citiem
pasākumiem, kaut arī dažreiz domā, ka DV org. maz ko paveicot.
Tie jaunieši, kas ir DV org. biedri par organizāciju ir labāk in
formēti un savukārt varētu par to informēt arī citus jauniešus. Te
vietā būtu izveidot un izmantot sadarbību starp jauniešiem un
vecāko gadu gājuma biedriem. Kopīgi plānotais un izvestais darbs
sabiedrībā gūs lielāku atsaucību.
Ieteikumi.
1) Cik vien iespējams, mudināt jaunatni lai iestājas Daugavas
Vanagu organizācijā.
2) Atbalstīt jauniešus izglītības iegūšanā un citos jaunatnes pa
sākumos, kas nebūtu pretī DV organizācijas mērķiem. Ar stipendijām
atbalstīt Minsteres Latviešu Ģimnāzijas apmeklēšanu un Latviešu
valodas studijas Rietum-Mičigenas universitātē ASV.
3) DV jauniešiem dot iespēju darboties organizācijā, viņus arī
atbalstot. Ļaut darboties nodaļu valdēs tiem, kuŗi to spēj un vēlās.
4) Veidot un veicināt saprašanos, respektējot jaunatnes domas
un idejas.
5) Izbeigt un novērst savstapējos strīdus un nesaprašanos, tā
rādot jaunatnei labu piemēru.
6) Atbalstīt nacionāli domājošās organizācijas un ieteikt DV
org. jauniešiem tajās iestāties.
7) Iepazīstināt jaunatni ar latviešu laikrakstiem un žurnāliem,
izskaidrojot to polītisko noslieci.
8) Popularizēt DV organizācijas mērķus un darbību jaunatnes
kongresos, saietos, tautas deju mēģinājumos un citur, kur pulcējas
latviešu jaunieši.
9) Cik vien iespējams, dot jauniešiem informāciju par DV org.
darbību un mērķiem.
10) Audzināt ģimenēs latviski runājošus bērnus un jauniešus.
Jau bērnībā tos iepazīstināt ar mūsu tautas vēsturi un DV organizā
ciju.
11) Izaudzināt DV jauniešus par jaunatnes audzinātājiem un
vadītājiem organizācijas darbā, to uzskatot kā ļoti svarīgu uzdevumu.
Tieši šis pēdējais ieteikums ir ļoti svarīgs un katrai nodaļai vērā ņe
mams. Uz vietām jāatrod jaunieši, kas vēlās šādā veidā darboties. Tie
šādam uzdevumam pienācīgi jāsagatavo, par ko nodaļu vadībai ir jā
rūpējas. Ja to nedarīs, nebūs kas jaunatni organizācijai piesaista.
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Noslēgums.
Ja gribam nodrošināt organizācijas nākotni, tad mums pašiem,
kā veciem, tā jauniem, vairāk jārūpējas lai mūsu organizācija, tās
darbs un idejiskie mēķi tiktu izcelti. Daudz kas atkarājas no atseviš
ķām nodaļām. Nekas nebūs panākts, ja jaunietis nodaļas valdē iekļūs
gadījuma dēļ un pēc tam vairs "nemaisās" valdei pa kājām. Ikviena
valdes locekļa uzdevums ir jaunieti izaudzināt par nākošo vadītāju,
Ja jaunietis neattaisno uz viņu liktās cerības, tas jāmēģina atkal un at
kal, arī ar nākošo jaunieti. Gadi steidzas uz priekšu un daudz kas jau
nokavēts. Tādēļ jārūpējas, lai katrai nodaļai būtu kaut vai viens šāds
darbīgs jaunietis, kas pārzina organizācijas darbību un izprot tās īs
tos mērķus un polītisko nostāju. Tas nodrošinās cerību nodaļas un
arī organizācijas nākotnei, jo viņš pratīs piesaistīt arī citus jauniešus.
Viņa sagatavošana ir atkarīga no mums pašiem.
Šajā aptaujā jaunieši mums pateica savas domas, Ņemsim tās
vērā. Rādīsim jaunajiem labu priekšzīmi arī savstarpējā sadarbībā.
Astra Vilkina, DV AV Jaunatnes noz. vad.,
DV CV Jaunatnes noz.referente

DV CV Kultūras nozare
1983. - 1992. gadu darbība.
Kultūras darba izpausme Daugavas Vanagu organizācijā, laikā
no 1983. gada līdz 1992. gadam, galvenokārt ir atsevišķo zemju un
DV nodaļu kultūras nodarbību vienību veikums. Kultūras nozarei
globālā mērogā ir piekritis vairāk koordinācijas darbs, uzturot ciešus
sakarus ar zemju kultūras nozarēm un sakopojot ziņas par šai darba
laukā paveikto. Jāuzsveŗ, ka sadarbība un informācijas izmaiņa ir
bijusi ļoti laba. Laiku pa laikam DV CV Kultūras nozare ir ierosinā
jusi atsevišķus projektus, kuŗu īstenošanā liela loma bijusi atsevišķo
zemju kultūras nozaru veikumam. Latviešu kultūras darbs, tā tiešā
izpratnē, ir veikts tieši atsevišķās zemēs, un bieži sadarbībā ar citām
latviešu organizācijām. Cieša sadarbība arī bijusi starp DV un PBLA
paspārnē esošajām vienībām un atsevišķiem darbiniekiem.
Tiešo DV CV Kultūras nozares kultūras darba projektu ietvaros
varam minēt divus: Latviešu valodas dialektu ieraksti skaņu lentās un
Latviešu patriotisko dzeju konkursu.
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Latviešu valodas dialektu ierakste skaņu lentās.
DV CV 1984. gada sēdē pieņēma lēmumu par latviešu valodas
dialektu ieraksti skaņu lentās, lai šīs latviešu valodas vērtības sagla
bātu un nodotu nākošajām paaudzēm. Šo darbu veica ciešā sadar
bībā ar LNAK (Latviešu Nacionālās Apvienības Kanadā) Kultūras
padomi, kuŗas darbību vadīja DV CV Kultūras nozares referente Inta
Purva un kuŗas sastāvā darbojās arī DV CV Kultūras noz. vad.
A.Kalupnieks. Savu atbalstu deva arī PBLA Kultūras padome. Šī
darba noslēguma termiņš bija noteikts līdz DV 5. Globālām dienām,
1986. gadā, kas notika Freiburgā, Vācijā.
Technisko norādi sagatavoja Jānis Mežaks. To, ar nelieliem
papildinājumiem, pieņēma un aicināja zemju kultūras nozaŗu vadī
tājus šai darbā iesaistīt vietējos kultūras darbiniekus. Ierakstei skaņu
lentās intervēja latviešus no dažādiem Latvijas novadiem, kuŗi vēl
atcerējās un zināja noteikta novada latviešu valodas izrunas veidu.
Tie varēja būt ap sešdesmit gadus veci, vai vecāki. Skaņu lenšu
ieraksti izdarot, atzīmēja intervējamā vecumu, dzimšanas vietu un
dzīves vietu. Atzīmēja arī tās dzīves vietas, kas bijušas vēlāk, lai
valodniekiem dotu iespēju secināt, kādu iespaidu uz izloksni
atstājušas dzīves vietas maiņas, sevišķi trimdas. Ierakstu izvērtēšanu
paredzēja veikt sadarbībā ar Latviešu institūtu ASV, kā arī ar citām
latviešu organizācijām, kas šai darba iesaistītos.
Noteiktajā termiņā bija piesūtīti divdesmit astoņi ieraksti, dodot
vispārēju segumu visiem Latvijas novadiem. Par šī darba veikumu
paldies pienākas daudziem, jo līdzīgs darbs līdz tam laikam vēl
nebija veikts. Daļēji ir dokumentēti daudzi latviešu valodas dialekti.
Izvērtējumu veica pieaicinātie latviešu valodas lietpratēji. Uz viņu
atzinuma pamata skaņu lentas nodeva Latviešu valodas studiju
centram, pie Rietummičigenas universitātes, Kalamazū, Mičigenas
pavalstī, ASV. Paveiktais darbs latviešu valodas studentiem dos
ieskatu latviešu valodas izteiksmes veidos un daudzajos dialektos. Šis
darbs uzskatāms par sevišķi nozīmīgu un vērtīgu, jo zem okupācijas
varas un trimdas aizvadītie gadi, nenoliedzami, ir atstājuši sevišķi
lielu iespaidu uz valodu vispār, par dialektiem nemaz nerunājot.
Latviešu patriotiskās dzejas konkurss:
DV organizācijas 45 gadu darbības atzīmēšanai, 1990. gada
maijā DV CV sēdē izsludināja latviešu patriotiskās dzejas konkursu.
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Tajā piedalīties aicināja visus latviešu dzejniekus - Latvijā un citās
zemēs. Ierosinājuma pamatā doma, ka tieši patriotiskās dzejas ievir
ze, Latvijas ilgajos apspiestības gados nav varējusi attīstīties normālā
veidā, un tāpēc būtu īpaši izceļama. Necilvēcīgais komūnisma režīms
latviešu tautai atņēmis neskaitāmus dzejniekus. Daudzi zaudēja
dzīvības mocekļu gaitās. Daudziem dzīves apstākļi un pārliecība lie
dza rakstīt. Tagad ikviens bija aicināts izteikt savas jūtas par dzimteni
un tautu.
Darbu izvest uzdeva DV CV Kultūras nozarei, ar tās vadītāju
Arvīdu Kalupnieku. Tiešo kunkursa vadības darbu uzņēmās DV CV
Kultūras nozares referente Inta Purva. Par vērtētājiem aicināja rakst
nieci Irmu Grebzdi, dzejnieci Lolitu Gulbi un literatūras vēsturnie
ku - dzejnieku Ojāru Jēgenu.
Konkursā piedalījās 54 autori: 42 no Latvijas un 12 ārzemēs
dzīvojošie. Pavisam iesūtīja pāri par tūkstots dzejām. Tie bija augstas
kvalitātes darbi, kas gala lēmumu nedarīja vieglu, un, divos gadīju
mos piešķīra dubultbalvas.
Vērtējuma rezultāti sekojoši:
Balvu
Vieta
Balvu saņēmēji
vērtība
I $1,000.00 Aleksandrs Pelēcis no Latvijas
II
$750.00 Alfrēds Putniņš no Latvijas;
III
$500.00 (divas) Dzintra Žurevska un
Valdis Rūja; abi no Latvijas;
$500.00 (divas) Skaidrīte Kaldupe un
IV
Lūcija Nāgele; abas no Latvijas.
Vērtētāju ieteiktie autori, alfabētiskā secībā: Ilga Bērza, Māris
Čaklais, Irēna Reinholde (Dubkēviča), Jānis Ūpis (Elsbergs), Gunārs
Freimanis, Māra Kalēja, Velga Krile, Laima Līvēna, Rolands Miezītis,
Ināra Roja, Lolija Vēze un Alfrēds Zariņš.
Pirmās vietas ieguvēju Aleksandru Pelēci aicināja uz DV 7.
Globālām dienām, Toronto, Kanadā, 1992.g. maijā, kur Patriotiskās
dzejas konkursa noslēgumam veltītajā sarīkojumā piešķirto godalgu
viņam pasniedza DV priekšnieks J.Frišvalds.
Pienākās teikt atzinīgus vārdus ikvienam, kas pielika roku kon
kursa organizēšanā, iesūtīto darbu izvērtēšanā, kā arī daudzajiem
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autoriem par līdzdalību. Tas ļāva organizētājiem realizēt iecerēto un
ar to bagātināt latviešu tautas kultūru.
Aleksandrs Pelēcis
(l.vietas ieguvējs DV patriotiskās dzejas konkursā)

Pienāk laiks...
Kāpēc vēl nebrauc uz mājām?
Kādi kalni to liedz?
Pienāk laiks arī vājam
Putekļus kratīt no kājām,
Sveša zeme ko sniedz.
Kaut tev kurpes no zelta,
Bet - ja tām nīcība klāt Nerimsti kopumā veltā...
Aizsper šīs kurpes peldams,
Netur lai smagums nekāds!
Nebaidies, nenosals kājas:
Var tā uz Latviju iet!
Tam, kam ir jāsasniedz mājas,
Taka caur kupenām klājas,
Ziemā tam ābeles zied.
Kā es gleznotu?
Kā es gleznotu laimi?
Bērzi šalc mirdzošā saimē.
Bērziem Daugavā - kaimiņš.
Kā es gleznotu maizi?
Gājputnu pilni gaisi.
Gājputnus gaida Gaiziņš.
Kā es gleznotu badu?
Sirmgalvis rietumos skatās.
Sirmgalvim - divdesmit gadu.
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Alfrēds Putniņš
(2. vietas ieguvējs DV patriotiskās dzejas konkursā)

***

Balts gulbja spārns ir mana dzimtene, no vējiem pluinīts,
naida bultām dzelts. Balts gulbja spārns, pret jūŗu pavērsts, viļņu
rokām skauts.
Un vētras putna ilgas
krūtīs mums, uz mēlēm
ciruļdziesmas vīterotais
vieglums.
Brūns rudzu maizes rieciens mana dzimtene, lauzts stūru
stūriem, svešu zobu plēsts. Brūns maizes rieciens, smaržojošs
pēc krāsns un svētvakara siltās labestības.
Un doņu līganums ir
dejas solī mums, un acīs
mežezera apskaidrotais
zilums.
Kā zaļa ozollapa mana dzimtene pret sauli pavērsusi savu
šauro plaukstu. Kā zaļa lapa, dzīslota un sīksta, pie sūnām klātā
baltu cilmes zara.
Līdz zemzemei sniedz
sakņu stiegras mums,
un galvas apņem
smagais vārpu
vaiņags
Kultūras darbs DV zemēs:
Neatlaidīgs latviešu kultūras darbs veikts zemēs, kur pastāv DV
vienības. Tas uzturēja dzīvas latviešu kultūras tradīcijas, pulcinot lie
lu darbinieku skaitu organizētu kultūrālo nodarbību vienībās.
Piemiņu akti, teātŗa izrādes, koncerti, izstādes, literārie sarīko
jumi, referāti u.c. sarīkojumi pulcināja visu paaudžu un trimdas
latviešus - sarīkojumu apmeklētājus vienkopus. Daudzos gadījumos,
piem. izstādēs, apmeklētāju vidū redzējām arī patvēruma zemju
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ļaudis. Jaunatne, saņemot pirmo latvietības piederības izjūtu ģimenē,
varēja aktīvi piedalīties latviešu kultūras dzīvē un darbā, vēlākos
gados kļūstot arī par darbu veicējiem. Sevišķi nozīmīga bija DV
organizācijas nostāja iepretim latviešu skolām. Vietās, kur latviešu
skolas nebija, DV uzņēmās aizbildniecību to iekārtošanā un
skolotāju darba veikšanā. Ir daudz darīts un dots līdzekļu, lai mūsu
jaunatne trimdā izaugtu par latviešiem. Jaunatnes vidū visiecienītākās
ir tautas deju kopas, kur pulcējas lielākais jauniešu skaits. Koŗi, teātŗa
kopas, tautas deju kopas piedalījās vispārējos latviešu dziesmu
svētkos, gan trimdas zemēs, gan arī Latvijā.
Kultūrālo nodarbību vienības sadalās piecos galvenajos nogru
pējumos: jauktie koŗi, sieviešu koŗi, vīru koŗi, tautas deju kopas un
teātŗu/drāmas kopas. Šo vienību pieteiktais kopskaits aizvadītajos
desmit gados bija sekojošs: 1983. gadā - 49 vienības; 1984. gadā - 59;
1986. gadā - 51; 1987. gadā - 42; 1988. gadā - 43; 1989. gadā - 40;
1990. gadā - 40; 1991 gadā - 47; un 1992. gadā - 40 vienības.
Kulturālā darba aktivitāti izteic sarīkojumu skaits, ieskaitot pie
miņas aktus, kuŗu programmās piedalās kultūrālo nodarbību
vienības. Aizvadītajos desmit gados atceres aktu skaits sadalās
sekojoši: Pulkveža O.Kalpaka atceres akti - 319 DV izkārtojumā un 68
kopīgi ar citām organizācijām; Leģiona dienas atceres akti - 352 DV
izkārtojumā un 29 kopīgi ar citām organizācijām; Kurzemes krišanas
atceres akti - 344 DV izkārtojumā un 38 kopīgi ar citām organizāci
jām; Lāčplēša dienas atceres akti - 315 DV izkārtojumā un 39 kopīgi
ar citām organizācijām; Latvijas neatkarības (18. nov.) pasludināša
nas atceres sarīkojumi - 385 DV izkārtojumā un 371 kopīgi ar citām
organizācijām; 14. jūnijā aizvesto piemiņas akti - 255 DV izkārtojumā
un 184 kopīgi ar citām organizācijām.
Kultūrāli-sabiedrisko sarīkojumu pieteiktais skaits: teātŗa izrā
des - 293; koncerti - 775; tautas deju uzvedumi - 174; izstādes - 233;
literārie sarīkojumi - 213; referāti - 993; vispārējie sarīkojumi, kā
izbraukumi, vakarēšanas, sabiedriskie un citi - 4852.
Pie DV vienībām pastāv 35 bibliotēkas ar 32,149 grāmatām.
Pēdējos gados notiek pastiprināta grāmatu vākšana un pārsūtīšana uz
Latviju. DV vienību rīcībā izmaiņai pieietamas skaņu lentas, diapo
zitīvi un videolentas, kas piemērotas 18. novembŗa sarīkojumiem, 14.
jūnijā aizvesto piemiņas aktiem un arī vispārēja rakstura sarīkoju
miem.
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Aizvadītajā desmit gadu posmā ir notikuši trīs DV organizācijas
lielsarīkojumi - DV Globālās dienas. Šo sarīkojumu programmā
ievērojama vieta ierādīta kultūras sarīkojumiem, pēc iespējas aicinot
izpildītājus no citām zemēm.
DV 5. Globālās dienas rīkoja DV Vācijas saime 1986. gadā no
17. līdz 23. jūnijam, Freiburgā, Vācijā. Sarīkojumu organizēšanai
darbojās rīcības komiteja, kuŗu vadīja tās priekšsēdis Oskars
Baltputnis.

DV 7.Globālo dienu, Toronto, Kanadā, Rakstnieku cēlienā: no.kr.
A.Zemdega, 1.vietas ieguvējs DV patriotiskās dzejas konkursā
A.Pelēcis, O.Jēgens, I.Purva, M.Soikāne-Trapāne, sarīk.vadītāja
I.Vīksne, R.Norītis, G.Freimanis, G.Ikona, L.Gulbe, I.Gubiņa

DV 6. Globālo dienu rīcības komitejas darbu vadīja divi
priekšsēži: Sarma Priedulāja un Ivars Švānfelds. Tās notika Čikagā,
ASV, 1989. gadā no 17. līdz 25. jūnijam, DV ASV saimes izkārtojumā;
lielāko darbu veica Čikagas apvienības biedri.
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DV 7. Globālās dienas notika Kanadā, Toronto, 1992. gadā no
16. līdz 24. maijam. Rīcības komitejas darbu vadīja tās priekšsēdis
A.Kalupnieks, un tās darbinieki bija galvenokārt Toronto un
apkārtnes nodaļu biedri.
A.Kalupnieks, DV CV Kultūras noz. vadītājs
DV CV Aprūpes nozare
Aprūpe uz Latviju.
Daugavas Vanagi savu aprūpes darbu dzimtenes virzienā
uzsāka jau 1955. gadā, sūtot saiņus uz Latviju.
Tos sūtīja ar iepriekš samaksātu muitu un uz dažādos ceļos
iegūtām adresēm Latvijā, sevišķi apcietināto un citādi grūtībās
nonākušām ģimenēm.
Tā, laikā no 1955. - 1984. gadam, nosūtīti 3.700 saiņi par DM
1.000.008,-. Bija iekārtota speciāla kartotēka, izveidota zināma kārtība
sūtījumu izpildījumam un saņemšanai.
1984. gadā Pad. Savienība aizliedza saiņu sūtīšanu ar iepriekš
samaksātu muitu.
Nākošajā posmā palīdzība Latvijā dzīvojošiem sniegta no
gadījuma uz gadījumu. Grūtības radīja apstāklis, ka saņēmējiem bija
pašiem jāmaksā muita, kas ne vienmēr viņiem bija iespējams.
Starplaikā gan atkal iespējams caur dažām licencētām firmām te
samaksāt muitu, bet sūtījumi ir stipri dārgi.
Laikā, kad sākot ar 1987. gada beigām, rietumos ieradās pie
spiestā kārtā 12 ģimenes no Latvijas, DV centrālā valde no speciāla
aprūpes konta atbalstīja tās ar DM 25.000,- kopēju devumu.
Bez tam šīm ģimenēm tika sagādāti dzīvokļi, palīdzēts iekār
toties, kārtot iestāžu lietas un citus jautājumus, kas ne reti turpinājās
vēl šodien.
Sākot ar 1987. gadu, kad sākas zināms "atmodas" laiks, sūtījumi
atjaunojās, bet ne tādos apmēros, kā pirms 1984. gada.
Latvijā organizējās dažādas brīvības kustības.
Centrālā valde to atbalstam 1988. gada jūnijā nodibināja
"Gunāra Astras piemiņas fondu". Saskaņā ar šī fonda
noteikumiem atbalstītas kustības un grupas, kas no dibināšanas brīža
cīnījās par neatkarīgu Latviju: H 86, LNNK, VAK, vairākas partijas
vēlākā laikā.
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Šinī fondā 1 1/2 gada laikā ienāca
Izdots
Atlikums uz 1.1.90.

DM 159.549,74
DM 88.853,43
DM 70.696,31

Šis palīdzības veids sagādāja daudz darba, jo bija jāgādā Latvi
jai piemērotas dažādas techniskas ierīces, jārūpējas par to nogādi
Latvijā, kas nebija vienkārši izdarāms. Šai darbā galveno slodzi
iznesa Jānis Rožkalns un Veronika Bērziņa.
1989. gada beigās DV Austrālijas valde noorganizēja vienreizēju
palīdzības akciju bāreņu, bij. kaŗavīru, veco ļaužu apdāvināšanai
Ziemassvētkos Latvijā, 12.000,-. rubļu vērtībā. Apdāvināja 200 bāre
ņus un 100 pārējos. Saņēmēji bija 170: Gaujienas bērnu nama bērni,
Stiklu bērnu nama 30 iemītnieki Kurzemē un ap 100 bij. kaŗavīri,
represētie tautieši.
Izdalīja: 25 bērnu ziemas mēteļus un vēja jakas, 15 ragaviņas,
40 skolas somas, 200 saldumu paciņas, radio aparātu 95 g.v. kapt.
LKOK Vold. Sveifertam un dažādas citas mantas.
Kopš pāris gadiem DV cenšas apzināt daudzbērnu ģimenes
Latvijā un tās aprūpēt. Šo darbu uzņēmušās veikt vanadzes, iegūstot
ciešu kontaktu ar aprūpējamiem, noskaidrojot vajadzības utt.;
uzņemts kontakts ar daudzbērnu ģimeņu asociāciju "Dēkla".
Ir iegūtas pāris simts bij. leģionāru adreses ar apstākļu rakstu
rojumu. Arī viņus DV mēģina aprūpēt.
1990. gada janvārī atkārtoti Rīgas TV raidījumā "Panorāma"
parādījās mana intervija par DV organizāciju, kur ,starp citu, minēju
kā vienu no Latvijas DV uzdevumiem - kaŗā cietušo pensiju izkār
tošanu no Rietumvācijas valdības: kaŗa invalīdiem, kaŗa atraitnēm un
vecākiem. Tagad pienāk simtām vēstuļu no Latvijas gan pensiju
lietās, gan piederīgo, draugu, kaŗa biedrus meklējot, gan arī citādos
jautājumos. Pensiju lietās technisko palīdzību tagad uzņēmušies veikt
DV Rietumvācijā darbinieki: Ž.Indriksons, I. Martinsons un V.Linde.
DV ir atbalstījuši nelielā mērā arī Kuldīgas humanitāro ģimnā
ziju, Smiltenes slimnīcu, vienu otru ārstu medicīnisko instrumentu
un medikamentu sagādē. Sūtījuši diezgan daudz medikamentus uz
Latviju tieši slimajiem uz ārstu receptēm.
Atbalstījuši arī tieši dažādu kustību vadošos darbiniekus.
Kopš 1988. gada DV organizējas arī Latvijā, kas ir administatīvi
neatkarīgi no DV organizācijas Rietumos. Mēs viņiem palīdzam ar
informāciju, materiāliem un dažādiem techniskiem līdzekļiem.
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Latvijas DV noorganizējušies jau vairākas vietās, arvien vairāk
interesējas par DV, jo DV vēl vienmēr ir labs vārds Latvijā.
DV uz vietām veic svētīgu darbu: apzin un atjauno piemiņas
vietas, notur svētbrīžus tautai un bij. karavīriem piemiņas dienās,
rūpējas par leģionāru apzināšanu un rehabilitāciju, vāc atmiņas,
apmeklējuši leģionāru cīņu vietas Volchovā, protams Latvijā un
citur.
A. J.Bērziņš, DV ģenerālsekretārs
Palīdzības darbs slimnīcām Latvijā.
Daugavas Vanagu organizācija 1991. gada martā noslēdza sav
starpēju palīdzības līgumu ar Rīgas pilsētas 4. klīnisko Sarkanā Krus
ta slimnīcu.
Pēc šī līguma DV organizācija uzņēmās palīdzēt slimnīcai ar
dažādu medicīnisko aparātu iegādi, medicīniskiem palīglīdzekļiem
un iespējamiem medikamentiem.
Slimnīca savukārt uzņēmās ārpus kārtas uzņemt un ārstēt
latviešu kaŗa invalīdus, bij. leģionārus un respresētos savā iestādē.
Kopš tā laika par brīvu slimnīcā ārstējušies vairāk kā 100 attiecīgo
personu.
Šai laika posmā slimnīcai nosūtīti sekojoši jauni medicīniskie
aparāti: Ultra Shall - DM 16.300,- vērtībā, hysteroskops - DM
25.300,-, ginekoloģiskais krēsls - DM 10.000,- cukura slimību izmek
lēšanai - DM 1.200,- un šodienas chirurģijai ļoti nepieciešamais
laparoskops par DM 82.000,-. Tāpat sūtīti daudzi medicīniskie
palīglīdzekļu un medikamenti (vairumā ziedoti), kopā par DM
148,000,-, nepilnos 2 gados.
Lai iepazītos ar laparoskopa pielietošanu slimnīcas galvenais
chirurgs Dr. M. Sāba 2 mēnešus praktizējās kādā Hamburgas slim
nīcā. Pēc tam Hamburgā uz apm. vienu nedēļu ieradās techniķis J.
Asars, lai varētu iepazīties ar aparāta technisko pusi un mazākos re
montus paveikt uz vietas Rīgā.
Tā pēc visiem rūpīgajiem sagatavošanas darbiem laparoskops
ar vācu aprūpes organizācijas "Johanniter - Unfall - Hilfe" palīdzību,
1993. gada 7. aprīlī sasniedza Rīgu un tika nodots slimnīcai lietošanā.
Visu praktisko darbu paveica DV Hamburgas nod. valdes priekšsēdis
O. Baltputnis.
Ar minēto aparātu jau izdarītas daudzas sekmīgas operācijas,
saņemtas pateicības vēstules no slimniekiem DV organizācijai par
šāda veida aparāta sagādi Latvijai, kas tai laikā bija pirmais Latvijā.
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Tā kopējiem spēkiem iegādāts medicīniskais instruments, kas
lielā mērā atvieglos operācijas šai latviskai ārstniecības iestādei.
Te vēl piezīmējams, ka ar šīs slimnīcas ārstu - Dr. A. Auziņa un
Dr. M. Sābas medicīnisko palīdzību ir sagādātas apm. 200, Latvijā
dzīvojošiem kaŗa invalīdiem, kaŗā cietušo pensijas no Vācijas
valdības.
A. J. Bērziņš
DV CV Saimniecības nozare
Pēc 1990. g. ievāktiem DV zemju apvienību, nodaļu un kopu
pārskatiem, kontstatēju, ka Daugavas Vanagu organizācijai pieder 26
īpašumi:
Anglijā 11 īpašumi
A.S.V. 3 īpašumi
Austrālijā 8 īpašumi
Kanadā 3 īpašumi
Vācijā 1 īpašums

kopvērtība apmēra
kopvērtība (1988) apm..
kopvērtība apm..
kopvērtība apm..(1988)
vērtība apmēram
Kopējā vērtība

DM 20,844,000
DM 3,597,000
DM 3,595,000
DM
600,000
DM 5,000,000
DM 34,636,000

DVF Bradfordas nod. nams, ar uzstādīto mastu dārzā, nama priekšā

Lai ievāktu aktuālu statistiku un ziņas par DV īpašumiem esmu
1991. gadā izsūtījis DV nodaļām, kam pieder īpašumi, aptaujas lapas.
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Augšminētās vērtības Anglijā, Austrālijā un Vācijā ir 1991. gada cenās,
balstoties uz man piesūtītām aptaujas lapām.
DV īpašumi ir ienesīgi un izdevīgi, bet tos ir kārtēji jālieto.
Konstatēju no piesūtītām aptaujas lapām, ka nodaļu valdes, kuŗas ir
atbildīgas par īpašumiem, rūpīgi piestrādā pie to apsaimniekošanas
un lietošanas.

Andris Ziedars DV CV Saimniecības noz. vadītājs

Nākotnē var rasties praktiskas apsaimniekošanas grūtības sakarā
ar to, ka mūsu organizācijas darbinieki noveco un aktīvo biedru
skaits, kuŗi apmeklē sarīkojumus, samazināsies.

DVF Koventrijas nod. īpašums "Mūsmājas"
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Ar pēdējo gadu pārmaiņām Latvijā pavērušās agrāk neiedomā
jamas iespējas palīdzības un saimniecības laukos. Ir bijuši daudzi
piedāvājumi DV organizācijai finansiāli saistīties ar Latviju - pērkot
namus, uzsākot kopējus projektus, kā, piemēram, ar spiestuvi "Stabu
rags". Visāda veida saimnieciskas saistības un projekti ir tomēr ļoti
rūpīgi jāapsver. Domāju, ka mums šinī laukā nākotnē ir jāpiegriež
lielāka vērība.
Bez šaubām, mums ir morāls pienākums palīdzēt tautiešiem
Latvijā. Palīdzība saimnieciskā laukā ir svarīga, jo mums būs daudz
grūtāk iegūt polītisku neatkarību, ja esam saimnieciski saistīti ar Mas
kavu. Mums būtu jāapsver ilgstoši projekti ar ilgstošu vērtību, kas
palīdzētu radīt 'saimniecisku neatkarību'.
Tomēr jāatcerās, ka saimnieciskos darījumus var ietekmēt/
iespaidot mūsu okupanti. Neaizmirsīsim, ka okupanti vēl atrodas
mūsu zemē!
Andris Ziedars, DV CV Saimniecības nozares vadītājs
Pārskats par 1991.gada darbību.
Pēc ievāktiem pārskatiem konstatēts, ka DV organizācijai pieder 26 īpašumi:

Anglijā
11 īpašumi; kopējā vērtība
DM 20.288.000
A.S.V.
3 īpašumi kopējā vērtība
DM
140.000*
Austrālijā 8 īpašumi kopējā vērtība
DM
3.330.000**
Kanādā
3 īpašumi kopējā vērtība
DM
1.580.000***
Vācijā
1 īpašums vērtība
DM
5.000.000
Kopējā vērtība
DM 30.338.000
Piezīme:
*
Vērtības balstās uz $ 40.000 ASV - Ņujorkas nama iepirkšanas
cenu. Cita vērtība man nav pieejama/izrēķināma.
** "Sidrabene" Adelaidē vērtēta $ 362.000; Austrālijas valūtā.
*** DV nams Toronto, Kanadā, vērtēts $ 1.000.000 Kanadas valūtā.
Paskaidrojums:
Dažu zemju īpašumu kopvērtību uzrādu zemāku nekā 1990. gada
pārskatā, kas sakarā ar Vācijas (DM) valūtas celšanos. Pārskatā lie
toju sekojošas vērtības: 1 DM = 0.342 Sterl., 0.793 AUD., 0.602 ASV,
0.709 Kanadas.
Ierosinājumi:
Tā kā saimnieciskie darījumi ar Latviju pieaug ar katru gadu
pieaugs, uzskatu par vēlāmu, ka visi DV CV locekļi apspriež indivi261

duālus saimnieciskus projektus un izvērtē to vēlamību. Ir jāapsveŗ
nepieciešamību izveidot īpašu darba grupu, kuŗas uzdevums būtu at
tiecīgos projektus izvērtēt un iesniegt savus ieteikumus DV CV prezi
dijam un DV centrālai valdei. Šis darbs veicams saziņā ar visām ci
tām nozarēm. Pilnīgas informācijas sniegšanu un izmaiņu uzskatu
par pamatprasību.
A.Ziedars, DV CV saimniecības noz. vadītājs
DV CV Statistiskās nozares vadītāja ziņojums
Vai Daugavas Vanagu organizācija ir lielākā laicīgā latviešu
organizācija Rietumu pasaulē? Darbības pārskatu skaitļi saka noteiktu
Jā! DV ir lielākā laicīgā latviešu organizācija Rietumu pasaulē un šo
lielumu noteic biedru skaits, nodaļu/kopu/apvienību skaits, kas
darbojas 12 zemēs, īpašumu skaits, un to vērtība, kā arī naudas
līdzekļi un lielais atbalsts, kas dots trūkumcietējiem, palīdzība uz
Latviju, atbalsts latviskās izglītības iegūšanai u.c. raksturo organizā
cijas lielumu.

DV organizācijas biedru sastāvs
DV biedri
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Gads

Vanagi Vanadzes

Kopā

līdz 35 g.

Nod./apv
skaits

1983

6,615

3,082

9,697

915

130

1984

6,552

3,139

9,691

900

130

1985

6,454

3,185

9,639

885

128

1986

6,341

3,189

9,530

881

126

1987

6,218

3,219

9,437

905

125

1988

6,141

3,254

9,395

799

124

1989

5,939 3,237

9,176

867

124

1990

5,945 3,258

9,203

788

124

1991

5,816

3,274

9,090

733

122

1992

5,619

3,226

8,845

637

121

Pašdarbības vienības
Gads

Koŗi

Teātŗa
kopas

Bibliotēkas

Grāmatus Sporta
kopas
kaits

Tautas
deju
kopas

Dažādi

Vienības
kopā

1983

18

16

46

42.051

34

13

83

210

1984
1985

18
22

14
14

41
48

34.737
43.442

70
55

13
12

39
37

195
188

1986
1987

26
20

13
12

46
40

49.780
49.402

56
57

11
13

61
41

213
183

1988
1989
1990

20
17
17

11
11
11

44
36
35

53.663
41.171
42.870

46
39
44

10
9
8

50
48
54

181
160
169

1991
1992

25
15

11
7

33
35

38.483
32.149

40
46

8
7

46
58

163
168

Sarīkojumi
Gads

Akti

Priekšla
sījumi

Koncerti

Teātŗa izrādes

Citi
sarīkojumi

Kopā

1983

215
247

95
144

75
80

36
29

565
648

986
1148

237
229

105
103

78
82

20
20

785
785

1225
1219

223
234
230

86
115
116

77
72
95

20
47
24

772
454
447

1178
922
912

226
224

85
97

100
86

26
30

622
735

1059
1172

186

76

55

22

1,057

1396

1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
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DV organizācijas atbalsts aprūpes darbam DM
Gads

P.S.

Aprūpei Latvijā Aprūpei Vācijā Aprūpei Austrijā

Vietējai aprūpei

1983

38.480

1.140

-

1984

31.186

-

-

-

1985

6.297

-

-

-

1986

21.180

34.010

1.080

83.860

1987

35.810

5.660

1.160

118.560

1988

72.490

53.130

1.300

123.010

1989

72.490

21.600

1.020

137.240

1990

124.930

28.730

1.340

137.480

1991

315.030

4.050

1.300

132.010

1992

442.380

3.570

1.260

209.510

Diemžēl, nav datu par izdotiem līdzekļiem vietējai aprūpei par
1983. - 1985. g.
Organizācijas līdzekļi
Zemju/apvienību/nodaļu/kopu kasēs - DM

Gads

Organizācijas

Aprūpes

Īpašumi

Citas
vērtības

Kopā

1983.
1984.
1985.

2.791.520
3.757.790
2.512.550

783.310
870.270
712.780

8.469.650
13.071.200
15.408.920

1.212.110
1.453.640
2.334.590

13.256.590
19.152.900
20.968.840

1986.
1987.

3.481.080
3.276.110

679.680
605.320

11.334.440
12.479.350

1.654.770
5.299.550

17.149.970
21.660.330

1988.
1989.
1990.

4.389.760
4.901.300
6.033.130

707.130
661.130
694.880

16.419.320
13.230.510
14.425.190

2.724.330
2.252.410
2.307.430

24.240.540
21.045.350
23.460.630

1991.
1992.

6.416.890
6.757.230

780.710
601.830

15.990.670
15.338.140

1.593.640
2.065.210

24.781.910
23.762.410
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DV organizācijas pabalsti DM
MLĢ

Jaunatnes
atbalstam

1983

Izglītības
skolu
atbalstam
56.370

45.740

60.320

51.770

Polītiskās
inf. darbam
61.950

1984
1985
1986

45.190
44.480
65.370

43.590
40.450
29.140

56.750
77.350
56.370

45.190
38.920
60.990

68.980
91.840
2.620

1987
1988

99.050
131.760

24.610
24.610

67.770
47.380

46.270
88.420

81.750
105.680

1989
1990
1991

129.160
121.860
86.150

22.180
30.880
33.020

80.640
68.690
48.510

1992

126.250

21.690

111.550
60.620
58.340
39.070

113.530
81.530
76.859
53.060

Gads

Kult/sab
darbam

61.490

A.Spārniņš, DV CV Statistikas noz. vadītājs.

DV ģenerālsekretāra darba apjomi
1. Techniskais DV centrālās valdes darbs:
- sarakste ar DV priekšnieku, CV prezidija un CV locekļiem,
DV zemju valdēm;
- CV un CV prezidija lēmumu iedzīvināšana;
- CV un CV prezidija sēžu protokolu pavairošana, daļēji paga
tavošana un izsūtīšana;
- CV apkārtrakstu izgatavošana un izsūtīšana;
- CV budžeta uzstādīšana un sekošana tā izpildīšanai;
- CV kases pārzināšana un kases grāmatas vešana;
- dažādu pārskatu sastādīšana;
- sarakste ar LDV, informācija, apgāde ar materiāliem, līdzek
ļiem darbībai un aprūpei. Izziņas par kritušiem, bez vēsts
pazudušiem, meklējamiem, informācija par pensijām. In
fomācija presei.
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2. Aprūpe Latvijai:
- līdzekļu sazīmēšana, norēķini par tiem;
- darba koordinācija;
- ziņu sniegšana par aprūpējamiem;
- medikamentu sūtīšana;
- “Gunāra Astras fonda” pārzināšana: sūtījumi, to iegāde, kon
trole, pārskati;
3. DV CV apgāds:
- līgumu slēgšana ar spiestuvēm;
- iespiešanas un izsūtīšanas pārzināšana;
- norēķini ar spiestuvēm;
- grāmatu reklamēšana, pasūtījumu pieņemšana, izpildīšana
norēķināšanās;
- grāmatu izsūtīšana un rēķinu rakstīšana.
4. Latviešu leģiona archīvs:
- tā pārzināšana;
- materiālu kopēšana, pārrakstīšana, schēmu kopēšana;
- dažādu ziņu sniegšana, arī cittautiešiem.
A. J. Bērziņa darbība DV organizācijā
1947. gadā dibinājis kopā ar citiem DV Bambergas nodaļu
Vācijā, kļūstot par šīs nodaļas valdes priekšsēdi. 1949. gadā nodaļa,
sakarā ar nometnes likvidāciju, likvidēta.
Pārgājis uz DV Vircburgas nodaļu, kur bijis īsu laiku nod.
valdes pr-dis.
No 1949.-52. gadam bijis DV Amerikāņu zonas valdes Aprūpes
nozares vadītājs un sekretārs.
No 1950.-52.gada DV Vācijā, kas izpildīja DV Centrālās valdes
funkcijas, valdes Aprūpes nozares vadītājs.
No 1952. gada DV Centrālās valdes prezidija loceklis un CV
aprūpes nozares vadītājs līdz 1956. gadam.
No 1956.-66. g. DV CV sekretārs.
No 1956.-93.g.ieskaitot DV ģenerālsekretārs ar tiem pašiem
pienākumiem kā no 1956. gada, tikai amata nosaukuma maiņa.
Kā DV CV sekretāram un DV ģenerālsekretāram darbojoties
uzskata par panākumu, ka izveidojis organizācijā labu pārskatāmību
par organizācijas ikgadēju darbību visās DV zemēs.
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Izveidojusies laba sadarbība ar DV zemēm, DV CV nozarēm
un darbiniekiem.
Grāmatu sēriju “Latviešu kaŗavīrs Otrā pasaules kaŗa laikā” 11
sējumu un “Laiks, Telpa, Ļaudis” 4 sējumu izdošana, kuŗām visām
kārtojis apgāda lietas, nopelnot organizācijai pāris simttūkstošu DM,
piedalījies rediģēšanā, sekmējis grāmatu izplatību, simtiem eks.
nosūtījis uz Latviju.
Pārzinot arī Latviešu leģiona archīvu centies to papildināt ar
dažādiem vērtīgiem materiāliem, kuŗi iegūti trimdā un Latvijā. Tie
izmantoti grāmatu sērijās.
Aprūpes darbā - lielā DV organizācijas dotā iespēja palīdzēt
mūsu tautiešiem dzimtene gan materiāli, gan padomiem visādos
veidos.
Kā neveiksmi savā darbā uzskata šķelšanos Latvijas DV saimē,
kaut tās dibināšanā bija pielicis lielas pūles. No ģenerālsekretāra gan
neatkarīgu apstākļu dēļ to veicināja pašu LDV izvēle savā vadībā,
skaudībā, vietējās intrigas un tml. apstākļi.
Nav izdevies arī aprūpes darbu uz Latviju koordinēt, kaut gan
to jau pašā sākumā uzskatīja kā neiespējamu, ko arī ziņojis DV CV.
A. J. Bērziņš
Latviešu Leģiona archīvs
Kā Latviešu Leģiona archīva referentam pie DV CV man
piesūtīja dažādu cittautu pētnieku un studentu lūgumus pēc
paskaidrojumiem par leģionu, Latvijas armiju un Latvijas vēsturi. Lai
uz šiem jautājumiem varētu atbildēt, man vajadzēja izgatavot
dokumentu kopijas, fotogrāfiju kopijas un kopijas no dažādām
grāmatām. Šī darba un sarakstes izdevumus sedza DV Centrālā valde.
Darba rezultātā pie manis ir sakrājušies plašas sarakstes
noraksti un daudz nozīmīgu dokumentu, kas viss ir daļa no Latviešu
Leģiona archīva. Šīs sarakstes rezultātā, es varēju arī rakstīt apskatus
par grāmatām kaŗa un leģiona vēsturē. Pašā pēdējā laikā esmu
publicējis vairākus īsākus rakstus attiecībā uz kaŗā iesauktajiem
skolēniem - gaisa spēku palīgiem, no kuŗu iesaukšanas šogad (1994.)
paiet 50 gadi.
Sarakstīšanās ar kaŗa vēsturnieku Endrjū Mollo (Andrew
Mollo), kas strādā pie BBC, radīja man iespēju stāstīt britu televīzijā
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par latviešu leģionu. Kad Mollo izdeva grāmatu par kaŗojošām
armijām Otrā pasaules kaŗā, viņš izmantoja manis dotos materiālus
par baltiešu kaŗavīriem (tos ievērojami saīsinot, ne gluži par labu
vēsturiskai skaidrībai).
Visgaŗākā un auglīgākā sarakste man bija ar kaŗa vēsturnieku Jū
Peidžu Teiloru (Hugh Page Taylor), kas rakstīja grāmatu sēriju par
nacionālsociālistiskās Vācijas ieroču-SS vienībām. Mūsu sarakstīšanās
Teiloru ieinteresēja baltiešu lietās tik ļoti, ka viņš baltiešu kaŗavīriem
veltīja divus savus sējumus. Viņš ieinteresēja arī savu izdevēju ASV,
uzņemties virspulkveža Silgaiļa grāmatas “Latviešu leģions” izdošanu
angļu valodā. Ar vairākiem pētniekiem sarakstos vēl joprojam. Starp
tiem ar francūzi Aivu Plasero (Ives Plasseraud), kas ir vairākkārt
apmeklējis Baltijas valstis, izdarot pētījumus turienes mūzejos.
Ļoti patīkami bija palīdzēt studentiem, kas nodarbojās ar
Baltijas vēsturi. Starp tiem bija kāds dāņu students, kas man atsūtīja
dažus nozimīgus dokumentus no Dānijas archīviem. Vēl turpinās
sarakste ar Franku Dorberu (Frank Dorber), kuŗš interesējas par
latviešu kaŗa lidotājiem 1. Pasaules kaŗā. 1986. gadā viņš meklēja
kādu, kas varētu pārtulkot angļu valodā ģenerāļa Jāzepa Baško
memuārus, kuŗus Dorbers bija atradis "Brīvās Zemes" eksemplāros
Britu mūzejā. Diemžēl, memuāri vēl joprojam nav pārtulkoti.
DV CV Latviešu Leģiona archīva darbinieki ir palīdzējuši ar
padomu vairākiem autoriem, kas to ar pateicību atzīmējuši savu
grāmatu ievadvārdos.
Stober, Hans "Die lettischen Divisionen". Munin Verlag,
Osnabrikā, 1981.g.
Mollo, Andrew "The Armed Forces of World War II". Orbis
Publishing, Londonā, 1981.g.
Taylor, Hugh Page "The Uniforms and Organisation of the
Waffen-SS". James Bender Publishing, USA. 4 sējums 1975.g. un 5.
sējums 1982.g.
Neulen, Hans Werner "An deutscher Seite". Universitas,
Minchenē, 1985.g.
Littlejohn, David "Foreign Legions of the Third Reich". 4.
sējums. James Bender Publishing. 1987.g.
Plasseraud, Ives (ed.) "Pays Baltes". Autrement, Parīzē, 1991.g.
Plasseraud, Ives u.c. "Les casques de combat". 2. sējums. Edi
tions PSD Francijā, 1991. g. Konspekts angļu valodā 1992.g.
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Es esmu publicējis rakstus šādos izdevumos:
Latvju Enciklopēdijā, 1983.g. "Gaisa spēku palīgdienests".
Archīvs, 27. sējumā, 1987.g. "Latviešu nacionālo partizānu
pēckŗa kaŗš".
Polish Affairs, Nr. 124, 1988.g. "Latvia between Bolsheviks and
Germans".
Payes Baltes, Autrement, 1991.g. "Soldats perdus".
1991. gadā sagatavoju "Ģen. P. Radziņa biografiju" ievietošanai
paredzētajā grāmatā "Latvijas atbrīvošanas kaŗš". Grāmata netika
izdota, jo tādu bija izdevis kāds izdevējs Latvijā.
No 1984. līdz 1994. gadam DV Mēnešrakstā publicēju 12
grāmatu apskatus un dažādus citus rakstus.
Indulis Kažociņš, DV CV padomnieks
Leģiona archīva pārziņa ziņojums
Vēl daudzi ārzemnieki no Francijas, Vācijas interesējas par
Latviešu leģionu. Ir jādod visādas ziņas.
Noskaidroju, ka Zviedrijā atrodošās neiesietās "Latviešu kaŗa
vīrs Otrā pasaules kaŗa laikā" ir izdalītas pa nodaļām un skolām.
Izdevās iegūt no tām tikai 12 eks. IV neiesietu sējumu eks. Šis sējums
birojā bija pilnīgi izpārdots. To iesienu.
Caur J. Rožkalnu izdevās iegūt filmas no Latvijas, kuŗās
pārfotografēts 12. Bauskas kājnieku pulka albums.
Turpināts vākt ziņas par apbalvotiem ar augstākām varonības
zīmēm Otrā pasaules kaŗa laikā. Iegūtas fotogrāfijas, apraksti.
Sastādīti kritušo un bez vēsts pazudušo latviešu kaŗavīru
saraksti ar 16.000 vārdiem un citām ziņām. Sakārtota kartotēka.
Dokumenti sakārtoti atsevišķi mapēs. Par Vācijā apglabātiem
izgatavoti speciāli saraksti. Nostrādātas apmēram 600 - 700 stundas.
Kartotēka, dokumenti, saraksti nodoti DV R. Vācijas valdei. Tie
glabājas Bērzainē.
Pēdējā laikā ienāk samērā bieži pieprasījumi no Latvijas par
pazudušiem piederīgiem.
Uz Latviju nosūtītas DV izdotās grāmatas. Konspekti par DV un
Latviešu leģionu.
No archīva pieprasa bieži visādas ziņas:
- kad apbalvoti ar dzelzskrustiem, par ko. Tādu ziņu archīvā nav.
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- ziņas par Lāčplēšiem
- dažādus jautājumus renšu lietās: piem. Apliecinājumu par Latvi
jas armijā nodienēto laiku, vienībām un tml.
- ziņas par Vācijā mirušo kapu vietām.
- pieprasa Latvijas kartes, kas jākopē.
Tagad archīva pārziņā ir visas Latvijas topogrāfiskās kartes,
kopskaitā 100.
A.J.Bērziņš, Leģiona archīva pārzinis
DV CV padomnieka ziņojums 1992. gadā
Esmu turpinājis savus sakarus ar cittautu vēsturniekiem,
informējot viņus par notikumiem Latvijā un sniedzot tiem viņu
prasītu informāciju.
Esmu piedalījies DV CV prezidija sēdēs un palīdzējis sagatavot
dažādus rakstus prezidija vajadzībām.
Esmu atsaucies uz dažādiem notikumiem, kas varētu iespaidot
DV organizācijas darbu un latviešu tautas intereses, rakstot par to DV
priekšniekam vai prezidija locekļiem.
Esmu rakstījis britu parlamenta locekļiem, jautājot viņiem,
kāda ir viņu un valdības nostāja sakarā ar notikumiem Latvijā. Esmu
rakstījis arī aicinot viņus iestāties par latviešu tautas interesēm.
Esmu palīdzējis dažiem studentiem, cittautiešiem, orientēties
Latvijas vēsturē un latviešu tautas dzīves apstākļos.
Esmu devis priekšlasījumus par Latvijas vēstures tēmām gan
latviešu jaunatnes, gan cittautu jaunatnes plašākās sanāksmēs.
Esmu raksturojis politisko stāvokli Latvijā DV nod. sanāksmēs.
Esmu izdalījis britu bibliotēkām un inteliģences pārstāvjiem
britu sabiedrībā brošūru "Latvia and Latvians". Esmu to sūtījis arī uz
ārzemēm.
Esmu rakstījis recenzijas DV Mēnešrakstam par grāmatām, kas
varētu interesēt mēnešraksta lasītājiem.
I.Kažociņš, DV CV padomnieks
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Daugavas Vanagu globālās dienas
Daugavas Vanagu 5. globālās dienas (GD), Freiburgā, Vācijā.
4. GD dienu laikā Austrālijā 1982. g. notikušā DV CV sēdē DV
Rietumvācijas valdes pr-dis Dr. J. Platais uzņēmās rīkot nākošās GD
Vācijā. Jau 1983. gada 22. aprīļa valdes sēdē zemes valde lika priekšā
izraudzīt Oskaru Baltputni par Rīcības komitejas pr-di. Nākošā
valdes sēdē izšķīrās GD rīkot Freiburgā 1985. gada jūnijā. Tās iesākt
16. jūnijā ar kapu svētkiem Lommelē un turpināt 18. jūnijā ar svinīgu
jundu Bērzainē. O. Baltputnis uzsvēra, ka laikus jākārto telpu un citi
organizatoriskas dabas jautājumi un jāuzsāk informācijas izdevumu
plūsme. A. Sīlis uzņēmās GD Vadoņa sastādīšanu. Starplaikā noskai
drojās, ka 1984. gadā Minsterē notiks Pasaules dziesmu dienas un DV
CV sēde. Sakarā ar to zemes valde uzskatīja, ka būtu pārāk liels risks
rīkot GD Vācijā jau pēc nepilna gada un izšķīrās ieteikt GD rīkošanu
atlikt uz 1986. gadu.
Freiburga - Vācijas DV saimei tā ir netikvien skaista pilsēta, bet
galvenais, tur atrodas arī DV īpašums Bērzaine, kuŗai GD ietvaros
būs nozīmīga loma, tur atklās un ar Jāņu sarīkojumu nobeigs šīs
dienas. GD rīcības komitejas priekšsēdis O. Baltputnis, informācija I.
Balodis, Vadoņa redaktors O. Kalējs, sludinājumi K. Pīlagers, sarī
kojumi K. Bērziņš, kasieris A. Tipsis, izstādes loterijas un vanadzes I.
Nolle-Blūmfelde, transports A. Burmeisters, sarīkojumi Bērzainē S.
Spurdziņš. Sakarā ar priekšā stāvošo DV organizācijas 40 darbības
atceri, par šo GD dienu saukli izraudzīja: Kaut izkaisīti pasaules
tālēs, Daugavas Vanagi ir vienota saime!
GD goda prezidijā lūgti DV goda biedri archibīskaps A. Lūsis,
DV goda pr-ks V. Hāzners, DV vanadžu goda pr-ce M. Ķeņģe, DV
pr-ks F. Frišvalds un DV vanadžu pr-ce A. Liepiņa. Prezidijā aicināti
DV zemju valžu pr-ži, DV vanadžu vadītājas un DV ģenerālsekretārs
A. J. Bērziņš. Dalībnieku uzņemšanai sarunātas Freiburgas un Titisē
jaunatnes mītnes un visas Kolpinga mājas istabas.
GD laikā paredzētas vairākas izstādes: DV izdoto grāmatu,
skaņu plašu un periodikas izstāde. Organizēšanu un kārtošanu
uzņēmies P. Strante.
DV namu un nekustamo īpašumu izstāde ar fotogrāfijām un
aprakstiem. Par to rūpēsies M. Liepa un R. Polis.
Daiļamatniecības skate Valijas Bērziņas vadībā.
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Lai varētu sekmīgi izkārtot DV 5. GD Freiburgā un Rīcības
komitejas plānotās informācijas un politiskās akcijas nepieciešamo
līdzekļu sagādei izkārtota loterija ar vērtīgiem laimestiem: 1. laimests:
lidojums divām personām no katra Rietumvācijas lidlauka, ar
viesnīcu un pilnu uzturu, septiņas dienas spāņu kūrortā Majorkā; 2.
laimests: divām personām septiņas dienas Bērzainē, ar pilnu uzturu
un dzelzceļa biļeti Rietumvācijā; tālākie laimesti: latviešu mākslinie
ku gleznas, grāmatas, skaņu plates, rokdarbi u.c. Pirmo un otro
laimestu uz vēlēšanos izmaksās arī naudā. Loterijas lozes ir izsūtītas
DV saimēm visās zemēs ar lūgumu darīt visu iespējamo, lai tās tiktu
pārdotas. Ziedojums par lozi ir DM 3,-, resp. pretvērtība citā valūtā.
Tā kā GD notiks DV organizācijas 40 darbības gadu zīmē, GD
"Vadonis" būs vēsturiska apcere par DV organizācijas darbu aizva
dītajos gados. Būs ievietoti arī raksti un DV darba nākotnes nodomi.
GD rīcības komiteja lūdz zemju valžu pr-žus rūpēties, lai tiktu
iesūtītas ziņas par zemes valdes darbību.
Globālo dienu programmā ir arī sporta sacensības. DV zemju
sporta vadītāji lūgti sazināties ar I. Balodi.
Laikrakstos izziņotas Globālo dienu norises. Visām Eiropas DV
nodaļām un aizjūras zemju valstīm izsūtīti prospekti latviešu un vācu
valodā.
Lai dotu iespēju piedalīties piemiņas dievkalpojumā kaŗavīru
kapos Lommelē, tas notiks jau 15. jūnijā pl. 11.00.
Pēc Globālām dienām notiks brauciens uz Romu.
Sporta norises ir paredzētas svētku nedēļas priekš- un
pēcpusdienās, atstājot vakarus brīvus lielajiem sarīkojumiem. Notiks
paredzētie individuālie turnīri un, ja būs pietiekams dalībnieku
skaits, volejbola spēle starp Anglijas un Vācijas izlasi un šacha
sacensības pie 10 līdz 12 galdiņiem pret Freiburgas šacha klubu.
Kopkoncerta virsdiriģenti būs Lilija Zobena, Leslijs Īsts (Leslie
East), Auseklis Pērkons un Gaida Rulle.
Izstrādāts budžets, kas ienākumos un izdevumos paredz DM
167.189,-.
Rīcības komitejas paredzētās Globālo dienu norises arī īste
nojās.
17. jūnijā: Pl. 15.00 Kritušo varoņu pieminekļa iesvētīšana
Bērzainē ar archibīskapa A. Lūša, prāvesta E. E. Rozīša un citu
garīdznieku piedalīšanos, DV svinīgais solījums; dziedās DV Kanadas
vīru koris,; MLĢ koris dziedās garīgu dziesmu. Pl. 19.00 MLĢ
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uzvedums Kolpinga namā. Vakarā pl. 21.00 GD dalībnieku
iepazīšanās vakars.
18. jūnijā: Pl. 9.00 Jaunatnes sagaita, programmu vada K.
Bērziņš. Pl. 13.00 Izstāžu atklāšana (īpaša A. Zēbergas-Rugājas
izstāde; vispārēja daiļamatniecības izstāde (kārto Valija Bērziņa), DV
grāmatu un periodikas skate (P. Strantes pārzinā); DV nekustamo
īpašumu skate (izveido M. Liepa un R. Polis), P. Purmaļa gleznu un
grafiku skate (iekārto pats mākslinieks). Pl. 15.00 Iekšējās informā
cijas nozares referāti un debates. Pl. 19.00 Stokholmas latviešu teātra
izrāde - R. Blaumaņa “Skroderdienas Silmačos”.
19. jūnijā: Pl. 9.00 vanadžu salidojums. DV Vanadžu priekš
nieces A. Liepiņas vadībā. Pl. 15.00 Ārējās informācijas referāts un
pārrunas P. Strantes vadībā. Pl. 19.00 DV Kanadas vīru koŗa koncerts.
20. jūnijā: Priekšpusdienā ekskursija Švarcvaldes apskatei. Pl.
15.00 DV Kanadas vīru koŗa uzvedums. Pl. 19.00 Ķelnes prāģeru
sarīkojums.
21. jūnijā: Pl. 9.00 Kultūras nozares referāti un pārrunas. Pl.
15.00 M. Mičules koncerts. Pl. 20.00 Globālo dienu balle.
22. jūnijā: Pl. 11.00 Latviešu varoņu piemiņas dievkalpojums
Mātes baznīcā. Pl. 15.00 Kopkoŗu koncerts (kopskaitā apm. 80
dziedātāji) - Pl. 20.00 Jāņu sagaidīšana Bērzainē.
23. jūnijā: Pl. 10.00 karoga nolaišana Bērzainē. Pēcpusdienā
vilciens uz Romu.
Parallēli norādītai norisei notiks sporta sacensības.
DV GD loterijas izloze notika 19. aprīļa pēcpusdienā Bērzainē.
Loterijā bija pārdotas 8476 lozes. Pirmo laimestu, divām personām
lidojuma un septiņu dienu uzturēšanos Majorkā ieguva Ārija Līvena
no Memingenas, Vācijā, otro, septiņas dienas uzturēšanās Bērzainē Zemvairis Dzelme no Eskilstunas, Zviedrijā.
Apkārtraksts Nr. 5.
Kaut pašas DV 5. Globālās dienas pagāja ātri, to noslēguma
darbi prasa diezgan piepūli un laika. Varam ziņot par šodienu
rezultātiem un pateikties visiem, kuŗi ir sekmējuši to labu izdošanos.
Saņemta pateicība no DV priekšnieka J. Frišvalda:
“DV centrālās valdes un savā vārdā izsaku Tev un Tavai
vadītājai DV 5. Globālo dienu rīcības komitejai un tās palīgiem
lielāko atzinību un pateicību par vērienīgi un sekmīgi izkārtoto
pulcēšanos Freiburgā. Paldies arī par Tavu un rīcības komitejas
tālāko soli - mudinājumu, rosinājumu DV dienu dalībniekiem
273

pievienoties Vatikānā notikušo svinību dalībniekiem, lai Mūžīgajā
pilsētā atzīmētu Latvijas kristianizēšanas 800 gadu aprisi. Pats Tu arī
tur biji pirmajās rindās un līdzi Tev vēl daudzi citi. Arī Romas
notikumi lieliski izdevās. Paldies par visu! Lūdzu nodod manu
pateicību visiem, kam tā pienākas!
Daugavas Vanagi, sasauksimies!
J.Frišvalds, DV priekšnieks.”
Vēl saņemtas daudzas citas pateicības vēstules.
Līdz šim vienīgās DV Globālās dienas Vācijā uzskatāmas par
labi noorganizētām. Par to vislielākā pateicība pienākas Rīcības
komitejas pr-dim O. Baltputnim. Bez viņa darba, ko viņš veica
neskatoties uz savas dzīves biedres smagu saslimšanu, šo dienu
norise būtu daudz bālāka. Mēs šaubāmies, vai mums pietiks spēka,
kad pienāks mūsu reize nākošām, šādu darbu vēlreiz veikt.
Kritušo varoņu pieminekļa iesvētīšana
un DV 5. globālo dienu atklāšana.
Bērzainē, Leinhaldenweg 28
otrdien, 17. jūnijā, pl. 15.00
Svētruna
archibīskaps Arnolds Lūsis
Meld.: To mīlestības spēku sveicu
Dievs, šodien klusumā un mierā, ļauj kritušos mums pieminēt - To
dēlu, brāli, draugu dārgu, kuŗš lika sevi upurēt Par Tēviju un tautu
brīvību, un Tavu garu, mūžos dzīvu.
Dievs, šodien klusumā un mierā, liec galvas liekt un klusēt mums,
Un garā satikties ar viņiem, kam lielākais bij pienākums Pret Tēviju
un tautu brīvību, un Tavu garu, mūžos dzīvu.
Dievs, šodien klusumā un mierā, mums pārdzimt liec un garā augt,
Ka audzes tās, kas sekos pēdās, par ceļvežiem mūs varēs saukt Uz
tēviju un tautu brīvu, un Tavu garu, mūžos dzīvu.
Modris Lorbergs
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Lūgšana:
prelāts Kazimirs Ručs
Pieminekļa iesvētīšanas vārdi

Archibīskaps un DV org.goda biedrs A.Lūsis vada svētbrīdi
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DAUGAVAS VANAGU
5. GLOBĀLĀS DIENAS
Freiburgā — Vācijā
17. līdz 23. jūnijam

DV 5.globālo dienu logo

Mes neesam vienādi, bet vienoti! - DV 5. globālās dienās, Freiburgā.
.Mude: Vienoti pasaules tālēs, vienoti Latvijai.
Rīcības kom. priekšs. Oskars Baltputnis savā veltījumā DV 5.
Globālajām dienām saka: “Mēs esam izkaisīti visos vējos, mītam
dažādos kontinentos. Ir vajadzīga sasaukšanās, satikšanās, lai saska
ņotu domas, veicamos darbus, lai rastu jaunas ierosmes, idejas, kas
vajadzīgas, lai darbs būtu auglīgs. Tāpēc arī šo DV 5. Globālo dienu
rīcības komiteja aicina ikvienu tās dalībnieku celt nākotnes tiltus
Latvijai”.
17. jūnijs, 1986. gads! Četrdesmit seši gadi no tās dienas, kad
mūsu mīļo, mazo dievzemīti šausmināja sarkanarmijas kaŗavīru pe
lēkās masas, viņu smgo zābaku klaboņa ceļos un ielās.
Raugoties saules apspīdēto Bērzaines krāšņo rožu, jasmīnu un citu
ziedu burvībā, šis brīdis likās nereāls; svinīgā garīdznieku procesija kāda liela uzveduma sākums.
Pie granīta pieminekļa, kas vēl bija drānas aizsegā, iznāca kaŗa
vīrs, invalīds un Bērzaines dvēsele - Sirdsvaldis Spurdziņš. Aizkus
tināja viņa pateicības vārdi par vanagu financiālo atbalstu pieminekļa
idejas īstenošanai. Spurdziņam tā radusies, apmeklējot pieminekli
kaŗavīriem Sv. Jāņa draudzes īpašumā Saulainē (Kanadā).
Tā arī šis 17. jūnijs bija vēsturiska diena, pieminekļa iesvētīšana
kritušajiem varoņiem invalīdu mītnē Bērzainē.
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Zīmīgi bija archib. A. Lūša svētrunas vārdi: “Atcerieties
iepriekšējās dienas, neaizmirstiet pagātni. Leģionāri cīnījās, lai
aizvestajiem atbrīvotu ceļus uz dzimteni. Meklē spēkus pats sevī un
Dievā, brīvībā izkļuvis, nekļūsti vergs.”
Prelāts Dr. K. Ručs savā lūgšanā sacīja: “Šai brīdī mēs
domājam par latviešu tautas varoņiem, kas atdeva dzīvību, un arī par
tiem, kas palika dzīvi un ir
mūsu vidū.” Pieminekļa iesvētē
piedalījās: archib. A. Lūsis, prelāts Dr. K. Ručs, prāv. E. E. Rozītis
un māc. P. Dupats.
Raugoties varenajā, pašas dabas veidotajā granīta piemineklī ar
uzrakstu: “Mēs pateicamies tiem, kas savas dzīvības atdevuši par
Latvijas brīvību”, gribējās teikt līdz ar dzejnieku Andreju Eglīti:
To dziesmu, ko aizmūža kaŗavīrs,
svētu nomodu turēdams dzied,
Lai tā pāri varu tumsas augumam
aug un nes mūs kaut caur nāvi,
kaut tautas sarkanbaltsarkanās
mūžības zied.
Rīcības kom. pr-dis O. Baltputnis ievadīja svētku dalībniekus
DV 5. Globālo dienu atklāšanai, ko vēstīja pausmes signāls un
karogu pacelšana, sekojot Leģiona standarta pārņemšanai no Austrā
lijas Daugavas Vanagiem, kur pirms 5 gadiem risinājās DV 4 Globā
lās dienas.
Svinīgo solījumu lasīja diakons Klāvs Bērziņš.
Karavīra un īstena latvieša, DV priekšn. J. Frišvalda sirdsdegs
me izpaudās vārdos: “Tas, ko mēs šodien atceramies, nav pagātne,
bet tagadne un īstenība. Nebija mūsu vaina, ka nespējām zemi
atbrīvot. Tie bija lielākie upuŗi, kas jebkad ziedoti latviešu tautas
brīvībai. DV organizācijas pamati nav celti uz smiltīm, to pierāda
lielais biedru skaita pieaugums.
DV izdotās publikācijas arvien no jauna atgādina pasaulei, ka
mēs Latviju neesam aizmirsuši.”
Nesenā pagātnē no Latvijas izkļuvusi aktrise Ērika Gekiša ar
patiesu, dziļi izjustu pārdzīvojumu skandēja Andreja Eglīša Dievs,
Tava zeme deg.
Svētku apsveicēju gaŗo virkni iesāka vanadžu pr-ce A. Liepiņa,
Rietumvācijas DV priekš. J. Leitītis, vanadžu vad. I. Nolle-Blūmfelde
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u.c. Zīmīgi bija Minsteres latviešu ģimn, direktrises I. Gravas vārdi:
“Mēs pateicamies Daugavas vanagiem. Ticēsim latviešu jaunatnei, jo
aiz jums nāk latviešu jaunatne.”
5. Globālās dienas iedziedāja jaunatne un kaŗavīri, Minsteres
latviešu ģimnāzijas un Kanadas DV vīru koris.
No Bērzaines piekalnes “korso” braucienā visi devās uz
Kolpingmāju Freiburgā, noskatīties Daugavas daudzinājumu MLĢ
audzēkņu un skolotāju sniegumā, kuŗā piedalījās 39 personas.
Daudzinājuma teksts - Dainas Vītolas (skolotāja), mūzika - Edītes
Annusas (skol.) un tautas dejas Daces Veinbergas (palīgskol.).
Raitā virknē mainījās instrumentu ansamblis ar solistiem, kori,
tautas dejām, ko gleznainā valodā sasaistīja divi teicēji: Amadejs
Vadonis (skolnieks) un Dace Veinberga.
Jāpiezīme, ka Vadoņu ģimene tikai nesen ieradusies no Latvijas
Vācijā un Daugavas daudzinājumā piedalījās trīs bērni, Guntars - ar
solo dziesmām, un Sandra.
Pārpratuma vai nepilnīgas informācijas dēļ 18. jūnija rītā
jaunatnes sagaita sagādāja vilšanos kā dalībniekos, tā jauniešos sakarā
ar mazo apmeklētāju skaitu. Diemžēl, tikai nedaudziem bija zināms,
ka šinī sagaitā paredzēts Anglijas “Kaķīšu” lieluzvedums, par ko
“laimīgie, kas to redzēja,” bija ļoti sajūsmināti. Tā kā Globālo dienu
laikā notika arī Freiburgas dārzkopības izstāde, “Kaķīši” tur uzstājās
divas reizes. Viņu latviskais uzvedums savā ziņā līdzīgs Austrālijas
Saules jostai.
Izņemot oikūmenisko dievkalpojumu, Pētera Purmaļa un
Imanta Kapiņa gleznu izstādi un sporta sacensības, visi turpmākie
sarīkojumi notika Kolpingmājas viesnīcā, kuŗā bija apmetusies arī
daļa iebraucēju.
Pēc DV izdevumu, foto skates, rokdarbu un daiļamatniecības
un gleznu izstāžu atklāšanas pēcpusdiena bija veltīta iekšējās
informācijas referātiem. DV CV loc. un ideoloģiskais vad. A. Puķīte
runāja par tematu “Daugavas vanagi un trimdas sabiedrība,” DV
ģenerālsekr. A. J. Bērziņš - “Daugavas vanagu nākotnes uzdevumi.”
Patiesi bija A. Puķītes vārdi, ka “DV ir daļa trimdas sabiedrības un
tādēļ analizējot trimdas darbību nacionālpolītiskā laukā, būtu
jāapskata, kāda loma DV bija un kāda būs nākotnē.”
“Gadiem ejot, Dievam žēl, no cīņas organizācijas mēs esam
noslīdējuši vairāk stāju deklarācijās, jubilejās, ik piecgadu darbības
atzīmēšanā.
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Varbūt vienīgi kultūras uzturēšanā ar saviem sarīkojumiem
ejam pirmā vietā, tāpat aprūpē. Lai pievērstos cīņai, mums ir
vajadzīgas jaunākās paaudzes. Mūsu uzdevums ir sekmēt tautas cīņu,
un tādēļ polītiskā trimda uzturama, cik ilgi vien iespējams. Latviešu
tautas kodola eksistence okupētajā Latvijā nopietni apdraudēta.
Polītiskais, administratīvais un saimnieciskais aparāts tiek piesātināts
ar krieviem, tā pamazām pārslēdzoties valsts administrācijā no lat
viešu uz krievu valodu.
Latvieši Latvijā nepārkrievojas, viņi sīksti turas pie savas valodas
un tautības, bet tos pārmāc krievu kolonizācija.
Tas tautā rada bezcerīgu depresiju. Maskavas polītika ved latviešu
tautu pretī iznīcībai. Bet, neviena imperija nav pastāvējusi mūžīgi, un
tādēļ tautai ir jādzīvo.
Bet lai tur dzīvotu, ir jāmaksā mesli un jāsamierinās ar
kompromisiem. Tomēr nedrīkst ar plašu vērienu pie nodevējiem vai
pakalpiņiem pieskaitīt visu latviešu inteliģenci Latvijā un kultūras
darbiniekus.
Lai panāktu trimdas dzīves turpināšanos arī nākotnē un pavērtu
durvis Daugavas vanagos, mums jāatzīst, ka jaunie nav , nevar būt
uz mata tādi paši kā mēs. Viņiem viedojas savas tradīcijas, savi saukļi
un savi svētumi.
Mēs varam būt neizsmeļams patriotisma avots nākamām paau
dzēm brīvajā pasaule, ja izprotam jauno stāvokli, kā kādreiz leģionā
ri tika izprasti un pielaisti trimdas sabiedriski - polītiskās dzīves
veidošanā.”
Ģenerālsekretārs A. J. Bērziņš savā referātā “Daugavas vanagu
nākotnes uzdevumi” teica: Domājot par DV nākotni, tikai ar darbu
varam pastāvēt trimdas sabiedrībā. DV nākotne nenoliedzami saistīta
ar visu trimdas sabiedrību. Nākotni veido tagadne, kas dzimst no
pagātnes. Jārēķinās arvien vairāk ar mūsu tautiešu pasīvitāti. Mēs
nedrīkstam nelikties zinis par citiem latviešiem, jo daudzi no mums
aiziet. - Bet ir arī “trakie,” kas aizrauj līdz vienaldzīgos. Nelaime tā,
ka aktīvie negrib uzņemties atbildīgus amatus, aptrūkst arī jaunu
ideju, un rutīnas darbā grūti jaunos iesaistīt.
Ar skumjām jāatzīst, ka visu trimdas sabiedrību uztur maza
trimdas daļa, daži tūkstoši. Bieži vien tā pati vadītāja persona ir arī
citās organizācijās un draudzē, līdz ar to saskaldot savu laiku un
darbu. Visvairāk atbaida vienaldzība un paviršība. Jāmeklē jauni
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darba paņēmieni, jaunas idejas. DV organizācijas pārmet, ka mēs
“neprotam taisīt naudu”. Mums ir maz ekonomiski tālredzīgu
cilvēku. Nedrīkstam mētāties ar skaitļiem, jāmin tikai fakti, jo esam
atkarīgi no sabiedrības atbalsta. Jāpastiprina latviešu valodas
kopšana. Jānoraida vergu sargi kultūras sakariem. Jāveltī lielāka
vērība tradīcijām, kas ir vienotājs faktors. Bieži mēs gribam pateikt
visu, bet mums jābūt prioritātēm. Visnoteicošākais ir, ka mēs
cīnāmies par brīvību latviešu tautai, citiem ir mazāka nozīme.
19. jūnija pēcpusdienā latviešu delegācija piecdesmit personu
sastāvā bija ielūgts rātsnamā pie Freiburgas pilsētas galvas Dr. Bēma
(Bohm). Tā kā viesu skaitā bija arī Kanādas DV vīru koris, Dr.
Bēmam bija iespēja noklausīties “Pie Baltijas jūras”. Viesus cienāja
ar vīnu un katram piesprauda Freiburgas pilsētas žetonu.
Par DV 5. Globālajām dienām vēstīja laikrakstos un televīzijā.
Tai pašā pēcpusdienā ārējās informācijas noz. pieaicinātais ref
erents P. Brūvers savā referātā “Trimda un latvieši okupētajā Latvijā”,
zīmīgi salīdzināja mūsu tautu ar cilvēka ķermeņa daļām. Trimdas
latvieši ir mute, smadzenes un kājas. Mute tāpēc, ka Latvijā tā jātur
ciet, kājas Latvijā saistītas; un smadzenes - Latvijā tās ir padomju
varas paralizētas. Kopsummā mēs esam Latvijas tautas svarīgākās
daļas, dzīvības centri. Ja kādam Dievs devis muti, tā domāta
runāšanai. Šeit labi iederas zviedru žurnālista P. Ālmara domas
sakaŗā ar Brīvības kuģa braucienu: “Klusuciešana nepalīdz upuŗiem,
bet gan tā slepkavam.” Tādēļ mums jārunā, skaļi jārunā visās
patvēruma zemes. Mums jāmēģina atrast katra zemei piemērotu
izteiksmes veidu, kas palīdzētu atvērt dzirdīgas ausis. Trimdas lat
viešu mute ir tā, kas visvairāk kaitina Maskavas varasvīrus.
P. Brūveris bija pieskāries musu vissvarīgākajiem un arī visvā
rīgākajam jautājumam, mūsu sabiedriskās dzīves nervu centram,
tāpēc arī paneļa diskusiju vadītājs P. Strante panelī bija pieaicinājis
pārstāvjus no visām paaudzēm, ieskaitot Minsteres latviešu ģimnā
ziju. Jāpiebilst, ka Latvijas tuvums ietekmējis Eiropas jauniešus,
padarot tos par dedzīgiem cīnītājiem.
To it īpaši pierādīja svētku vadonī neminētā ELPA sanāksme,
Eiropas latviešu padsmitnieku apvienība, jaunieši no 11-16 gadiem.
Šīs jaunas organizācijas dibinātāji mīt Zviedrijā. Ar sajūsmu vērojām
Pēteŗa Freimaņa drošo sanāksmes vadību, kā pirmo pieteicot
Anemīnu Pāvulāni nolasīt Veronikas Strēlertes ELPAI veltīto dzejoli.
Sanāksmi sveica DV pr-ks J. Frišvalds un vanadžu pr-ce A. Liepiņa.
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ELPA prezidenta Jāņa Pāvulāna uzrunā skanēja pārliecība, ka no
viņu pašreiz vēl mazās kopas izveidosies pasaules visjaunāko
latviešu kustība.
Lai gan ar pirmo burtu E domāta Eiropa, kas ir šīs apvienības
šūpulis, pats nosaukums ELPA nozīmē, ka katram cilvēkam vajadzīga
elpa, lai dzīvotu, tāpat arī jaunajiem latviešiem. Viņu darbības plāns
vistuvākajā nākotnē - afišu zīmēšanas sacensības.
Trešā salidojuma dienas beidzās ar Kanadas DV vīru koŗa
koncertu.
20. jūnijas priekšpusdienā interesentiem bija iespēja apskatīt
Švarcvaldi īpaši šim nolūkam nomātos autobusos.
Pēcpusdienā risinājās DV aprūpes noz. referātu cikls: a)
Aprūpes jautājumi un pensijas - Ž. Indriksons; b) Neredzigo aprūpeE. Retigs un c) Aktuālais aprūpe - A. Burmeisters. Jautājumu un
atbilžu gaitu vadīja O. Mazarkēvics.
Pēcpusdienā apmeklētājus sajūsmināja DV vīru koŗa Kanadā
uzvedums Kad pārnāksi, bāleliņ.. un vakarā enerģiskie Ķelnes prāģeri
brāļu Grašu vadībā.
Sestdienas rīta cēliena kultūras nozares priekšpusdienu ievadīja
aktrise E. Gekiša ar deklamācijām, kam sekoja DV Centrālās valdes
l o c , Kanādas DV valdes vicepriekšsēža A. Kalupnieka referāts “Kur
esam un kurp ejam?” un A. Krūmiņa (Francija) “DV kultūras
nozares nākotnes uzdevumi”. Diskusijas vadīja ģenerālsekr. A. J.
Bērziņš.
No A. Kalupnieka runas varēja secināt, ka pašreiz lielākā rūpe
būtu par lasīšanas vielu jaunatnei, viņu interesēm. Zēniem patīk kaŗa
un dēku stāsti. Šeit talkā varētu nākt PBLA, panākot kultūras darba
apvienošanu.
Rīcības komitejas priekšsēdis O. Baltputnis uzsvēra, ka mēs
nedrīkstam uzmesties par soģiem, ko jaunatnei lasīt, ko ne. Latvijā
radušies daudzi jauni rakstnieki, un mēs varam būt laimīgi, ka paši
varam viņu devumu izvērtēt, pretēji tam, kas notiek dzimtenē.
Šī Baltputna atbilde norādīja uz kāda DV dalībnieka kritisku
piezīmi, ka viņš ar dzejnieku Ziedoni pie viena galda nesēdētu.
Nesen no Latvijas izkļuvusī aktrise Gekiša jautāja - kādēļ? Latvijas
latvieši par viņu tā nedomā, viņš esot viens no tiem, kas dodot mūsu
tautai spēku izturēt. Šeit gribu iestarpināt J. Klīdzēja izteiktās domas
grāmatā Ievainotā dzīve: “Arī šodien mūsu tauta dzimtenē rada
daudz vērtīga, skaista, paliekama. Par to dzimtenes latvieši ir pelnī281

juši atzišanu, cieņu un paldies.” A. Kalupnieks atzina, ka “radītājs
gars ir brīvs gars”. Varonīga ir kultūras darbinieku stāja dzimtenē.
Īstais kultūras atdzimšanas centrs ir Latvijā. Un, kā Brūvers teica,
mums jābūt tautas mutei un smadzenēm. Demokrātija nenozīmē, ka
varam tikai kritizēt. Mums nav jābūt vienādiem, bet vienotiem.
No klausītāju vidus dzirdēto iebildumu, ka trūkst lugu un lugu
rakstnieku, J. Frišvalds atspēkoja norādot, ka Bostonā ir lugu krātuve.
Ja arī mums nerodas pietiekami daudz jaunu rakstnieku, tad taču ir
vēl vecie klasiķi. Kā angļi var simtiem gadu izrādīt Šekspīra lugas!
Būtu gan jāpadomā par latviešu teātŗa kursiem, jo mēs esam teātŗa
mīļotāji un spēlētāji. Francijas pārstāvis A. Krūmiņš bija mainījis
sava referāta tematu no “DV kultūras nozares nākotnes uzdevumi”
uz “Tautas kultūra un tās kalpotāji”. Viņš galvenokārt pieskārās
visam negatīvajam vidē, kuŗā mums jādzīvo un kas ietekmē jauno
paaudzi. Viņš teica: “Trimdas durvis bieži atvērtas svešiem vējiem.
Televīzija neatstāj laiku dziļākām pārdomām. Reklāmas nosliecas uz
iespaidošanu, nevis pārliecināšanu. Bērni un jaunieši visdedzīgākie
reklāmu skatītāji. Rokmūzika spēj iespaidot stadionus, pilnus
klausītāju, ar teksta nabadzību, iespaidīgu vizuālo pasniegšanas
veidu, kā arī papildinot ar suģestējošu īsfilmu rādīšanu. Tāpat
modernā dzeja. Agresija ir nemotivēta un graujoša. Šī vide mūsu
jauniešus ietekmē.”
Agrā pēcpusdienā sekoja DV vīru koŗa Kanadā uzveduma
atkārtojums, pēc tam operdziedātājas Melitas Mičules koncerts.
Mičules spējas mums visiem zināmas, gribēju tikai minēt viņas jauko
žestu, vēl pēdējā brīdī iemācoties un koncertā nodziedot neredzīgā
kaŗa invalīda V. Daņilēviča sacerēto un komponēto dziesmu
Latvijai.
Šī piektā salidojuma diena beidzās ar Globālo dienu balli, kuŗā
vanadzes demonstrēja latviskus tērpus. Sekoja sporta sacensību
uzvarētāju godalgošana. Sestā svētku diena, svētdien, 22. jūnijā sākās
ar oikūmenisku dievkalpojumu Freiburgas Mutterhaus baznīcā. Visi
skuma, ka archibīskaps A. Lūsis slimības dēļ nevarēja piedalīties.
Dievkalpojumā piedalījās prelāts K. Ručs, māc. G. A. Abakuks,
evanģ. K. Bērziņš, mācītāji R. Bērziņš, P. Dupats, I. Ozoliņš, prāvesti
E. E. Rozītis un J. Turks. Pie ērģelēm Daniels Brūvers, soliste Lilija
Zobena-Īsta.
Svētku draudzi ievadīja gaisotne, kas viņu, līdz ar prāv. E. E.
Rozīša vārdiem, ka “tikai ar Dieva spēku mēs spējam pārvarēt visus
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mūŗus”, jo neviens mūris nesniedzas debesīs, stiprināja ticībā kopē
jam darbam latviešu tautas labā.
Šai pašā dienā vēl bija R. Blaumaņa lugas “Skroderdienas
Silmačos” atkārtojums u n kopkoŗa koncerts diriģentu Lilijas
Zobenas, Gaidas Rulles, Ausekļa Pērkona un Leslija Īsta (Leslie East)
vadībā. Koncertu iesāka ar Dievs, svētī Latviju! un beidza ar Tev
mūžam dzīvot, Latvija.
Svētku sestās dienas saule norietēja Bērzainē, kur salidojuma
dalībnieki ielīgoja Jāņus.
Saulains un priecīgs, gluži tāds pats kā visās svētku dienās, ausa
septītās dienas rīts. Kā dzīvē, tā arī svētkos, tikšanās un šķiršanās iet
roku rokā. Tikai Vācijas un Latvijas karogiem nolaižoties pie Kritušo
varoņu pieminekļa Bērzainē, varēja sākt aptvert šo pārcilvēcisko
veikumu - sarīkot svētkus no tālienes. Ja ASV dziesmu svētku rīkoša
na ceļo no viena apdzīvota centra uz otru, Kanadā tie vienmēr notiek
Toronto, bet Kultūras dienas Austrālijā lielākajās pilsētās. Freiburgā
latviešu nav. Šo vietu izvēlējās Bērzaines dēļ un nenogurdināmais
rīcības kom. pr-dis O. Baltputnis ar palīgiem pastrādāja brīnumu.
Bez oficiālajiem rīcības komitejas locekļiem: A. Burmeistara, I.
Nolles-Blūmfeldes, red. O. Kalēja, M. Liepas, A. Tipša, K. Pīlāgera,
S. Spurdziņa un I. Baloža, gribu minēt dažus “čaklos rūķus”, kas
bija visur, kur darba rokas nepieciešamas. Tādi bija diakons Klāvs
Bērziņš un Oļģerts Sēja. Grūti iedomāties sarīkojumu norisi bez
šiem diviem enerģiskajiem jaunās paaudzes darbiniekiem. Nedrīks
tam aizmirst Valtera kundzi, apmešanās vietu kārtotāju.
Gadu simti spindz kā spieti,
Mūžu paisums aug un plūst.
Gruvas apaug zaļi dzieti,
Jauni vīri sirmi kļūst,
Zelta vanags nepiekūst.
(P. Aigars)
Tonija Krūka
Jāņi Bērzainē - pēdējais DV 5. Globālo dienu sarīkojums
Paredzot Jāņu vakaru Bērzainē, Globālo dienu rīcības komiteja
bija vadījusies ar mūsu senču ieražām: līgošanu izdarīt pēc
paveiktiem darbiem, neņemot vērā kalendāra datumu.
Ja daudzo apmeklētāju priecīgās valodas un jautrās dziesmas
Bērzaines klubiņā un nogāzēs skanēja visu Globālo dienu laikā, tad
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kulmināciju tās sasniedza 22. jūnija vakarā, kad pēc Kopkoŗa
koncerta Kolpingmājā sāka pulcēties jāņubērni un līgotāji no maliņu
maliņām - gan kāpdami saules apmirdzētajā Bērzaines kalnā, gan
ierodoties ar saviem spēkratiem un taksometriem, jo - sakarā ar
iepriekšējā pērkona negaisa bojāto “Leinhaldenweg” - autobusi līdz
Bērzainei nevarēja nokļūt. Saulei rietot, pie Jāņu ugunskura, bija
sapulcējušies ap 700 jāņubērnu.
Līgošanas sabalsojumus bija sakopojis DV Kanadā vīru koŗa
diriģents Auseklis Pērkons un Jānis Beloglāzovs, līgo dziesmu
tekstiem paredzot 11 populārākās līgo dziesmu melodijas. Izcilākie
līgotāji bija DV Kanadā vīru koŗa dziedātāji un Zviedrijas "Silmaču"
saime. "Straumēnu" tautas deju kopa "Kaķīši" R. Blezūra vadībā
dejoja Brālīt's māsu dancināja un citas dejas.
Rīkotāji bija gādājuši par jāņusieru, alutiņu un stiprāku
malku.
Visu nakti pieturējās silts un jauks laiks, bet tikko ap pl. 24.00 bija
izskanējusi līgodziesma “Jāņu naktī lietiņš lija sidrabiņa lāsītēm..”,
lietutiņš bija klāt un mudināja kā līgotājus pie ugunskura, tā
papardes zieda meklētājus doties uz klubiņu, kur līgošana un
tautasdziesmu dziedāšana turpinājās līdz pirmajiem saulītes stariem.
Par šī Jāņu vakara izkārtošanu bija rūpējies Bērzaines pārvaldnieks
Sirdsvaldis Spurdziņš ar savas ģimenes piederīgiem, DV Bērzaines
nodaļas biedriem un citu DV Rietumvācijā nodaļu palīgiem.
Šis DV 5. Globālo dienu Jāņu vakars atkārtoti radīja paļāvību
Andreja Eglīša vārdiem, kas ierakstīti DVF Londonas un Bradfordas
vanadžu Bērzainei 1953. g. dāvinātās viesu grāmatas titullapā:
“To tautu nesalauzt, tā nezudīs nekur,
Ko Jāņu vainags zaļš un asins kopā tur”.
Ž. Indriksons
DV 5. Globālo dienu vanadžu vēstījums latvietēm dzimtenē
Mīļās māsas dzimtenē!
Kaut mūs šķir lieli attālumi, augsti kalni un dziļas lejas, mēs
tomēr apzinamies, ka piederam vienai tautai un mums ir viena un tā
pati tēvu zeme - Latvija.
Mēs esam māsas, ko ļauna vara ir nežēlīgi izšķīrusi - bet tikai
fiziski! Jo sirdī un dvēselē esam un paliekam vienotas.
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Šodien mēs latvietes, kas piederam lielākai nacionālai latviešu
organizācijai svešumā - Daugavas vanagiem, esam pulcējušās no
tālām zemēm - Austrālijas, Amerikas, Kanadas un daudzām Eiropas
valstīm 5. Globālās Daugavas vanagu dienās Vācijā, Freiburgas
pilsētā un tuvējā pašu latviešu atpūtas mītnē skaistajā Bērzainē.
Sanāksmēs mēs izvērtējam paveikto un meklējam jaunas ierosmes
nākotnē.
Mēs zinam grūtības un ciešanas, ko jums varmācīgi uzspiež
Padomju savienības vara. Mēs cenšamies iespēju robežās jums
palīdzēt, bet okupācijas varas necilvēcīgā rīcība to kavē un pat no
liedz. Tomēr, neskatoties uz aizliegumiem un šķēršļiem, mēs savu
darbu turpināsim. Bet ir kāds bīstams drauds visai latviešu tautai, kur
mēs varam jums ļoti maz palīdzēt: tā ir latviešu ģimenes, latviešu
kultūras un valodas sistemātiska iznīcināšana.
Arī mums, svešās zemēs dzīvojot, reizēm nav viegli uzturēt
dzīvu un skaidru savu tēvu valodu - bet jums šis stāvoklis vēl
smagāks.

DV Vācijā delegācija nodod Leģiona standartu DV 6. globālo dienu
rīkotājiem ASV; no labās DV Vācijā valdes pr-dis O. Mazarkevics,
DV 5. glob.d. rīc.kom. pr-dis O.Baltputnis (pie karoga), aiz viņa
A. Burmeisters
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Esat stipras savā latviskā pārliecībā, kopjot un glabājot īstas
latviešu kultūras vērtības, bet pār visu audzinot savus bērnus patiesā
stingrā latviskuma apziņā, lai viņi saprot un tic, ka arī latviešu tautai
ir tiesības uz brīvību un patstāvību.
Lai Dievs dod jums spēkus pārdzīvot šīs mūsu tautas tumšākās
dienas, kad pat mūsu tēvu zemes gaisu piesārņo padomju
atomenerģijas ierīču eksplozijas atbrīvotā radioaktiviāte.
Neaizmirsīsim nekad aicinājumu, kas skan un aicina ir jūs
dzimtenē, ir mūs - svešās zemēs.
Latviju latviešiem, latviešus Latvijai!
un lūgsim visas kopā, lai
Dievs svētī Latviju!
Šo vēstījumu pārraidīja "Radio Liberty" uz okupēto Latviju.
DV 6. Globālo dienu norise. Čikagā, ASV, 1986.g. 17.-25.jūnijam
Skrej, latvju vanag, skrej,
No pagātnes uz rītu,
Un ziņu aiznes visai pasaulei
Par netaisnību tautai nodarītu.
K. Dzelzītis
Daugavas Vanagu 6. Globālās dienas

DV 6. globālo dienu logo
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Atklāšanā, 17. jūnijā, pēc ASV himnas un DV kopu un nodaļu
karogu ienešanas Bismarka viesnīcā, Čikāgā sekoja DV himna, DV
Kaujas karoga un Leģiona piemiņas standarta ienešana. DV solījumu
lasīja Ē. Kākulis, DV ziņojumu teica Jundas vadītājs A. Mundeciems,
pieņēma DV pr-ks J. Frišvalds. Sekoja Dievs, svētī Latviju un varoņu
pieminēšana.
Lūgšanu teica prāv. V. Vārsbergs. Atklāšanas runā rīc. kom. pr-de S.
Priedulāja norādīja, ka domas mums var dalīties, bet mērķis visiem
viens. Sekoja DV priekšnieka J. Frišvalda atklāšanas runa.

DV 6. Globālo dienu rīc kom.: 1. rindā no kr. A.Bārda rīc. kom.
vice-pr., L.Vuda mūzikālā vad., I.Švānfelds- rīc. kom. pr-dis, S.Priedulāja rīc. kom. pr-de, I.Erdmane; 2. rindā no kr.. A.Gaiķis, V.Galeniece, A.Zaube, G.Alchimovics, S.Kļaviņa-Barshney, M.Baids M.Galenieks, M.Boedenfelde, M.Vaskova

DV pr-ka J. Frišvalda runa DV 6. globālo dienu atklāšanā Čikāga:
1966. gadā Čikāgā pieredzējām pirmās Globālās Daugavas
Vanagu dienas, kas reizē bija apzīmētas par Jaunatnes dienām. Tas
savā ziņā raksturīgi, jo organizācijas dibinātāji pārsvarā bija gados
jauni. Daudzi jaunieši - programmas izpildītāji. Svinīgajā jundā
Operas nama skatuvē Daugavas Vanagu priekšniekam plkv. Vilim
Janumam līdzās stāvēja divi mazi zēni - simbolizēdami organizācijas
nākotni. Kaut atsevišķas Daugavas Vanagu dienas bija, sākot ar 1954.
gadu, notikušas Kanadā, ASV, Rietumvācijā un Anglijā, tad vispārējās
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pirmo reizi šeit. Notikums lieliski izdevās, izpelnīdamies plašu
ievērību gan biedros, gan sabiedrībā vispār. Centrālā valde nolēma
Globālās dienas rīkot ik pa pieciem gadiem.
Atzīstamā izdomā un vērienā Kanadas saime otro lielo
pulcēšanos izkārtoja 1971. gadā, Toronto. Svētku nedēļā ietilpa
organizācijas visu darbības nozaru sēdes - ar referātiem, pārrunām,
atzinumiem turpmākam darbam. Lielisks Latvijas brīvības cīnītāju
daudzinājums. Austrālijas delegācija organizācijai dāvāja un
pasniedza Latviešu leģiona piemiņas standartu. Ievestā kārtībā to
turpmāk glabās tās zemes kopība, kuŗa pēdējā rīkojusi Daugavas
Vanagu dienas. Ar standartu parādīta pastāvīga un atkārtota
goddevība nacionālo kaŗavīru upuŗiem; pasvītrota nepieciešamība
strādāt tiem mērķiem, kas uguns ieročiem nebija sasniegti.
Anglijas kārta pienāca 1976. gadā, ar galveniem notikumiem
Londonā, bet vanadžu sanāksmi organizācijas lauku īpašumos - Koventrijas nodaļas Mūsmājās un izskaņu Straumēnos. Vispārēji sakot notikums nevarēja lepoties ar izcilību. Uz daudzajiem dalībnieku
simtiem runāja okupētās Latvijas balss, kas tajos gados bija liels
retums. Dievkalpojumā un citos notikumos piedalījās māc. Jānis
Šmits, tikko kā no tēvzemes rietumos ieradies. Baznīcā retais acu
pāris sauss, kad, Dieva dotās sludinātāja dāvanas lietā liekot,
garīdznieks aizlūdza par tautu - sērdienīti. Asarās atmirdzēja dzīvā
sirdsbalss!
Uzdrīkstēšanās rīkot ceturto dižnotikumu piederēja Austrālijas
saimei 1981. gadā. Ne kontinenta milzīgie apvārkšņi, nedz prāvie citu
zemju atstatumi - izrādījās nebija kavējuši vanagus un vanadzes
pulcēties Melburnā. Dienu izskaņa noritēja Melburnas nodaļas
netālajos Vanagos, mežmalā. Katrā solī liela sirsnība un viesmīlība.
Pirmais apvienoto latviešu tās zemes vīŗu koŗu koncerts. Vispār
vērienīgi sarīkojumi. Notikums tā iejūsmināja, sevišķi gados jaunos,
ka šeit dzima prasība: Globālās Daugavas Vanagu dienas rīkot ik pa
trim gadiem, kam centrālā valde vēlāk piekrita.
Piekto globālo Daugavas Vanagu dienu sarīkošana 1986. gadā
pierādīja, ko var paveikt ar uzņēmību un neatlaidību. To paveica
Rietumvācijas saime Freiburgā un sevišķi Bērzainē, kur pēdējai
organizācijas darbības aprisēs sava simboliska nozīme. Te nu bijām
paši sasaukušies no maliņu, maliņām...
Iecere izteikti vainagojās un cēla rīkotāju pašapziņu; saviests
notikums, kādu tur tikai Daugavas Vanagi spēja īstenot! Organizācijas
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goda biedra un Latvijas ev.-lutr. trimdā archibīskapa Arnolda Lūša,
Bērzaines piekalnē iesvētītais Piemiņas akmens Latvijas brīvības
cīnītājiem - ir sava veida ceļa zīme tāliem laikiem. Izskaņā simti četri
sapulcējās Romā, lai Pāvesta Jāņa, Paula II. vadībā izlūgtos Dieva
svētību tēvzemei un atgādinātu tās likteni.

Karoga sardze: no labās B. Delvers, A. Zaube, M. Baids (aizsegts). Aizmugurē vīru koris

Nu trīs gadus vēlāk esam vēlreiz Čikāgā. Patiesībā kopš
iepriekšējās - apritējuši divdesmit trīs gadi, vienas paaudzes maiņas
sprīdis. To jau apliecina rīcības komitejas, talcinieku un
līdzgaitnieku sastāvs. Mūžu nepielūdzamā ritumā, aizsaulē pirmo
triju rīcības komiteju priekšsēži; Augusts Vanags, Elmārs Krūka un
Imants Pālītis. Bet Globālo Daugavas Vanagu dienu rīkošanas ideja
dzīva, kuŗa, te ar cieņu jāatzīmē, pieder tagadējam organizācijas
goda priekšniekam, majoram Vilim Hāzneram! Organizācija
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apliecinājusi savu vitalitāti. Esam nacionāla cīnītāju kopa - tautas
brīvībai un labākai nākotnei, par neatkarīgu un demokrātisku Latviju!
Daugavas Vanagi, sasauksimies!
Sekoja A. Mundeciema pieteiktie apsveicēji: vanadžu pr-ce A.
Hāznere apsveica ar Kronvalda Ata vārdiem: “Apdraudētajai latviešu
tautai jāceļas no kauna un bēdu dubļiem uz goda un slavas krēsla.
Tad latvju tauta piepildīs mūža lēmumu - tā kļūs skaidra kā tīrais
sudrabs, branga kā spodrais zelts un varena kā skaidrais tērauds!”
Tālāk sveica DV pārstāvji: Anglijas A. Lindens, Brazilijas P. Lavāns,
Kanadas un Zviedrijas vanagu vārdā G. Brikmanis, Austrālijas - V.
Eglītis, Rietumvācijas - O. Mazarkevics. Sekoja ALJA - I. Bērzkalne,
Latviešu preses b-ba - K. Ķezbers, u.c. Apsveikuma rakstus nolasīja A.
Mundeciems.
Globālo dienu atklāšanas koncertā dziedāja apvienotais vīru
koris, kuŗa sastāvā piedalījās Čikāgas, Milvoku, Kalamazū vīru koŗi
un daži dziedātāji no Kanadas un Demoinas, diriģ. E. Brusubārža
III, A. Pērkona un M. Vārpas vadībā.
19. jūn. DV priekšnieks J. Frišvalds atklāja Kaŗavīru “Piemiņas
lietu krātuves” skati, kuŗu pārskatāmi un glīti bija iekārtojis krātuves
dibinātājs un izveidotājs E. Priedītis ar palīgiem Ingu Priedīti un J.
Ērgli. Apmeklētāji saņēma arī paskaidrojumus par katru priekšmetu,
Latvijas armijas sastāvu, ordeņiem u n dokumentiem. Ed.
Rozenštrauchs nodeva savas “Zilā lakatiņa” 1943. g. rakstītās notis. Šī
bija viena no visvērtīgākajām 6. Globālo dienu skatēm.
20. jūnijā Bismarka viesnīcā notika daudzo populāro dziesmu
autora Ed. Rozenštraucha un divu Latvijas mākslinieču - Indras
Jenčas un Astrīdas Pērkones - koncerts. Pirms koncerta Rozenštauchs
izteica prieku par aicinājumu piedalīties lielajos svētkos. “Manas
domas, darbi un sirds pieder Daugavas vanagiem.” Viņš īsumā
pastāstīja savas dzīves gaitas. I. Jenča pasniedza Latvijas karogu DV
pr-kam J. Frišvaldam. Karogu saņemot, Frišvalds apsolīja, ka arī
nākotnē šis karogs vadīs mūs cīņai par brīvu un neatkarīgu Latviju.
20. jūnijā ar plašu referātu piedalījās Latvijas Atjaunošanas
kustības vad. Dr. Juris Vidiņš.
21. jūnijā DV Kanadā vīru koris iepriecināja svētku dalībniekus
ar uzvedumu “Kaŗa zābakos”. Auseklis Pērkons sekmīgi vada kori
vairāk kā 10 g. Uzvedums bija patīkams ar 20 iecienītām kaŗavīru
dziesmām. Sekojošā draudzības vakarā vīru koŗa dalībnieki kopā ar
290

viesiem dziedāja gandrīz bez pārtraukuma un priecājās visi, arī
Latvijas ciemiņi.
Kuģīša brauciens pa Mičigenas ezeru 21. jūnija vakarā
sajūsmināja visus 85 dalībniekus.
Globālo dienu ietvaros darbojās tirdziņš, kuŗā varēja pirkt
latviskas rotas un dažādus citus izstrādājumus. Par to gādāja Sk.
Pāvele ar palīdzēm. Iespaidīga bija latvisko cimdu skate ar 333
pāriem rakstaino cimdu, kuŗu adīšanā un savākšanā piedalījušās visas
ASV vanadzes.
Līgo vakarā, 23. jūnijā, Bismarka viesnīcā notika apvienotā vīru
koŗa un apv. sieviešu ansambļa koncerts. Sieviešu ansambļa
dziedātājas bija Čikāgas vanadžu dubultkvartets un Detroitas
vanadžu ansamblis “Dziesma” dziedātājas ar dir. S. Aistaru-Alli.
Programmā bija patriotiskas un tautasdziesmas. Vīru kori diriģēja R.
Zuika, E. Brusubārdis III un M. Vārpa. Koncerts bija jauks un labi
apmeklēts.
Klīvlandes DV teātŗa kopas 6. DV Globālās dienās piedalījās ar
A. Eglīša lugu “Pēc kaut kā cēla, nezināma”. Režisore A. Jansone,
dekorācijas pēc S. Raņķes, V. Brastiņa u.c. idejām, skatuves meistars
O. Kubuliņš, palīgs V. Zemesarājs, gaismotājs J. Zemesarājs. Skaņu
meistare L. Zemesarāja, palīdze B. Vaska, izrādi vadīja V. Kārkliņš.
Lugas vadmotīvu iespēlējis Ē. Ieviņš. Skatītājiem luga patika.
Tautas deju uzvedumā “Sievu ņemt nav joka lieta” piedalījās
Dzelmenieši, Milvoku Metieniņš un "Daugaviņa" no Toronto.
Uzveduma vadītāja I. Rudzīte, mūzikas vad. E. Brusubārdis III, dejas
iestudējuši: H. Gaiķis, I. Kalve, E. Kalviņš, E. Roze. Flautiste - St.
Dzelzkalne. Ansambļa dziedātāji A. Akselis, I. Brusubārde, R. Dzelzkalns, Ē. Kākulis, A. Peniķis, I. Rudzīte, I. Seraphim, M. Simsone, D.
Vecīte un Ed. Roze. Programmu gatavojis Ē. Kākulis.
Par šo uzvedumu pateicību pelnījusi Ildze Rudzīte, kuŗa to
iestudēja.
Pēc tautas deju uzveduma 24. jūnijā sākās svētku balle,
vakariņas un grupas “Kabarē” priekšnesumi.
DV pr-ks J. Frišvalds, pateicās rīkotājiem par lielo darbu un
pūlēm. Pēc vakariņām, ko bija izkārtojuši Valija un Modris
Galenieki, sākās “Kabarē” priekšnesumi. Grupa dibināta 1986. g. un
jau piedalījusies daudzos srīkojumos.
22. jūnija rītā A. Golts ar slīdīšu skati “Katskiļu Brāļu kapi” un
paskaidrojumiem apmeklētājus izvadīja pa mūsu kaŗavīru atdusas
vietām Katskiļu kalnos, Ņujorkas pavalstī.
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Pēcpusdienā viesi pulcējās vanadžu saietā, ko vadīja vanadžu
priekšniece A. Hāznere. Saieta temats “Vanadzes - pie plīts vai pie
katedras”, izraisīja dažādu uzskatu atklāsmi. Lielais apmeklētāju
skaits izrādīja lielu interesi par dalībnieču vērtējumu (A. Hāznere, R.
Parrisa, V. Freija, N. Pulciņa, I. Purva, G. Lindemeiere). Veronikas
Bērziņas referātu “Palīdzības darbs izraidītajiem, kā arī Latvijā
dzīvojošiem tautiešiem” nolasīja R. Parrisa. 17 g. v. Dīna Šillere
runāja par tematu “Kāpēc es iestājos DV organizācijā”.
Diskusijā par Latvijas Tautas fronti degpunktā bija Latvijas
viesa, Latvijas Nacionālās Neatkarības kustības pārst. A. Kiršteina
stāstījums. Ļoti informatīvais saiets deva atbildes uz līdz šīm vēl
visiem neatbildētiem jautājumiem. Ārējās informācijas saietā, ko
vadīja DV ASV Ārējās inf. noz. vad. J. Augusts, meklēja rosmes darba
uzlabošanai. Pārrunu degpunktā bija notikumi Latvijā. Sevišķī vērtīgi
bija O. Baltputna un DV CV Ārējās inf. noz. vad. A. Lindena
vispusīgi un pārdomāti norādījumi.
23. jūnija rītā Jauniešu saietu vadīja DV CV jaunatnes noz. vad.
M. Graudiņš. Piedalījās T. Kronbergs, D. Šillere un Ē. Kākulis. Būtu
bijis skaisti, ja jauniešu būtu bijis vairāk. DV CV Kultūras noz. saiets
pēcpusdienā bija pulcinājis daudz klausītāju. To vadīja DV ASV
kultūras noz. vad. A. Liepiņš. DV CV Kultūras noz. ref. I. Purva
lasīja referātu: “Saules kauju mantinieki”, kam sekoja Latvijas viesa
dzejnieka Gunāra Freimaņa darbi autora lasījumā. A. Epners, arī no
Latvijas, īsā stāstījumā minēja notikumus dzimtenē. Saiets ierosināja
kultūras darbinieku sakarus starp trimdas un tēvzemes latviešiem.
25. jūnijā notika noslēguma koncerts ar plašu programmu, kuŗā
piedalījās mākslinieki Māra Leonarde, V. Treimanis un D. Šmits.
Koncerta otrā daļā dziedāja kamerkoris "Tās Balsis" Kamerkoŗa di
riģente Māra Vārpa.
Sestdienas rītā DV ASV zemes valde noturēja savu kārtējo
darba sēdi, kuŗā kā viesi - klausītāji piedalījās DV pr-ks F. Frišvalds
un daudzu zemju pārstāvji.
Vakarā viesi pulcējās vakariņās un ballei. Vakara programmas
vadītājs Ivars Švānfelds.
DV 6. globālās dienas pierādīja mūsu spējas sagatavot un
izkārtot gan darba, gan arī priecāšanās dienas, apliecinot DV
organizācijas stiprumu un vienotību.
J. Frišvalds
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Daugavas Vanagu 7. globālas dienas Toronto, Kanadā.

DAUGAVAS VANAGU
7. globālās dienas TORONTO
1992.g.16. - 24. maijam

DV 7. Globālo dienu logo

DV CV sēdē, kas notika Hamburgā 1. Eiropas latviešu Dziesmu
svētku laikā l964. g., toreizējais CV priekšsēža 1. vietnieks un ASV
saimes priekšnieks maj. Vilis Hāzners ierosināja rīkot Globālās
Daugavas Vanagu dienas, reizē piedāvājot tās izkārtot Amerikas
Savienotajās valstīs.
Tās notika 1966. g. 3. un 4. septembrī Čikāgā. Tām sekoja
pulcēšanās Toronto, Londonā, Melburnā, Bērzainē - Freiburgā, tad
atkārtoti Čikāgā un 1992. g. no 17.-24. maijam atkal Toronto. Sākot
“otro apli” DV Globālās dienas rīko ik pa trim gadiem.
Jau 1990. gadā pie darba stājās Rīcības komiteja, priekšsēža
Arvīda Kalupnieka vadībā, kas ir Kanadas valdes pr-ža vietnieks un
arī CV kultūras nozares vadītājs, ar kopskaitā 32 darbiniekiem. Visa
programma aptvēra apm. 20 sabiedriskus notikumus, ieskaitot
iepriekšējās divās dienās notiekušo zemes delegātu sapulci un
sacensības sportā - novusā, futbolā un šaušanā. R. Norīša redakcijā
izdotais “Vadonis” aptver 80 lpp., satur nevien programmu, bet
sveicienus, vēlējumus, sludinājumus un vairāku organizācijas
darbības zemju saimju aprakstus. Atsevišķi iespiestas sarīkojumu
programmas, kuŗas tāpat kā "Vadoņa" vāku rotā svītra Latvijas karoga
krāsā un devīze “Latvijas nākotnei!” "Vadonim" vāku zīmējis māksl.
Ēriks Dzenis.
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Pēc DV 7. Globālo dienu atkl. dievkalpojuma, pie Sv.Jāņa bazn.
Toronto; no kr. T.Jurenovskis, V.Kārkliņš, L.Ozols, S.Leimanis,
J.Frišvalds, A.Kalupnieks, G.Brikmanis, N.Pulciņa, archib. A.Lūsis,
māc. F.T.Kristbergs, prel. Dr.K.Ručs, G.Šūbiņš

Sv. Jāņa draudzes dievnamā 17. maijā atklāšanas dievkalpoju
mā piedalījās DV organizācijas goda biedri archibīskaps A. Lūsis un
prelāts Dr. K. Ručs, kā arī draudzes māc. Fr. T. Kristbergs. Ērģelnie
ce Anita Gaide, ar trim dziesmām piedalījās sieviešu koris Zīle,
diriģenta Arv. Purva vadībā. Dievkalpojuma sākumā svinīga karoga
ienešana un beigās - iznešana. Draudzes zālē sekoja draudzes dāmu
sarūpēts kafijas galds. Toronto nodaļas namā sekoja DV Mēnešraksta
redakcijas paplašinātā sēdē, kuŗā redakcijas sastāvā aicināja tēvzemes
ciemiņu, dzejnieku Aleksandru Pelēci un CV kultūras nozares
referenti Intu Purvu.
Atklāšanas akts un koncerts pulcēja ap 250 apmeklētāju.
Karogu ienešanai sekoja tradicionālā Latviešu Leģiona piemiņas
standarta nodošana un saņemšana: iepriekšējo DV dienu rīkotājas
zemes priekšnieks A. Spārniņš to nodeva glabāšanai nākamiem trim
gadiem Kanadas valdes pr-dim G. Brikmanim. Varoņu piemiņas vār
dus teica Latviešu leģiona garīdznieks Dr. K. Ručs. Sekoja DV Ka
nadā priekš. G. Brikmaņa atklāšanas vārdi, DV priekšnieka J. Frišvalda runa. Apsveikumus ievadīja PBLA valdes pr-dis G. Meierovics.
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Aktu vadīja Vilis Dāboliņš. Koncertā piedalījās DV apvienības
Detroitā vanadžu ansamblis "Dziesma", Astras Kalniņas vadībā, un
pianists Eižens Lizlovs. Programmā divdesmit dziesmas, to vidū trīs
pašas Astras Kalniņas sabalsotās tautas dziesmas.

Atklāšanas akta-koncerta viesi: no kr. R.Kovtuņenko, G.Sūbiņš,
H.Cābelis, A.Puķīte, DV KV pr-dis G.Brikmanis, vanadžu vad.
N.Pulciņa, DV pr-ks J.Frišvalds,. PBLA v. pr-dis G.Meierovics,
LNAK v.pr-dis V.Zariņš, Latvijas Ģenerālkonsuls Kanadā
Dr.G.Siliņš, ALA v.pr-dis K.Ķuzulis, Akta vad. V.Dāboliņš,
V.Noviks

Toronto nod. namā, 18. maija rītā - gadskārtējā DV CV sēdes
svinīgā atklāšanā dievvārdus teica archb. A. Lūsis. Atklāja DV
priekšnieks J. Frišvalds, pieminot mūžībā aizgājušos - sevišķi Klāvu
Balodi un Jāni Lūsi, kuŗu dzīves traģiski beigušās īsi pirms šīm DV
dienām. Ar savu klātbūtni valdes sēdi pagodināja PBLA valdes pr-dis
G. Meierovics, ALA valdes pr-ža vietnieks K. Ķuzulis, virspulkv. Art.
Silgailis un citi viesi. Visu dienu norisa intensīvs seminārs veltīts DV
organizācijas turpmākās darbības stratēģijai, kuŗu vadīja CV
priekšsēža 2. vietn. un DV Vācijā valdes pr-dis O. Mazarkevics un
Inta Purva. Domātā semināra vadītāja, DV Vācijā valdes locekļa,
Imanta Baloža iztrūkums, dēla nāves dēļ, bija ļoti jūtams. Astoņi
īsreferāti bija, varbūt, mazliet par daudz. Domu izmaiņā lielu
pārrunu daļu aizņēma tautas vispārējās problēmas, kas, galvenokārt,
izrietēja no PBLA priekšsēža apskatītā stāvokļa tēvzemē un Rietumos.
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Kaut semināra darba nobeigumu iespaidoja laika trūkums, tomēr tā
secinājumi un atzinumi lieti derēja sekojošā CV sēdē. Vakara stundās
interesenti kuģīša braucienā pa Ontārio ezeru vēroja Viktorijas
dienas uguņošanu.
19. un 20. maija lielu dienas daļu aizņēma CV sēde Latviešu
centrā, un otrā dienā DV namā. Bij jūtams ģenerālsekretāra A. J.
Bērziņa un prezidija locekļa A. Lindena iztrūkums sēdes darbā. CV
loc. un Zviedrijas valdes priekšsēdi Z. Dzelmi aizstāja viņa pilnva
rotais Pēteris Vasariņš. Darba gaitā sēdes vadībā aicināja Latvijas DV
vadītājus H. Cābeli un R. Kovtaņenko. Ar pēdējiem 19. maija vakara
divu stundu domu izmaiņā tikās J. Frišvalds un A. Spārniņš, cerībā
atrast kopēju ceļu. CV sēdei sekoja daudzi klausītāju, vairums
Kanādas un ASV saimju darbinieki, bet arī Austrālijas - I. Niradija, S.
Lindiņš, V. Janovs. Pateicoties semināra un sēdes darba komisiju
paveiktajam, CV sēdes darbu varēja beigt laikus.

Bij. DV Vanadžu pr-ce A.Liepiņa uzrunā DV Kanadā 40. salidojuma dalībnieces

19. maijā noritēja vanadžu Kanadā 40. salidojums ar kuplu
dalībnieču skaitu, kas beidzās ar kopēju azaidu, kur piedalījās arī DV
sēdes dalībnieki. Pievakares stundas piederēja vanadžu Globālajam
salidojumam Latviešu centrā; runāja organizācijas vanadžu priekš
niece Anita Hāznere, referēja bij. vanadžu pr-ce Austra Liepiņa
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ziņoja zemju vanadžu vadītājas. Paneļdiskusijas temats - vanadžu
darbs
Norisi vadīja Kate Lapiņa. Te dzirdētais vēlreiz liecināja par
vanadžu darba milzīgo pienesumu organizācijai.

Toronto nodaļas sieviešu koris “Zīle”, savu 20-to gadskārtējo koncertu ziedoja DV
7.Globālām dienām. Priekša stāv koŗa dir. A.Purvs un koŗa pr-ce A.Miķelsone

Toronto nodaļas sieviešu koŗa "Zīle" 20. gadskārtējais koncerts
notika 20. maija vakarā, pulcējot ap 250 klausītājus. Zīļu trīs desmiti
balsu, diriģenta Arvīda Purva vadībā, iepriecināja ar 19 dziesmām,
klavieŗpavadījumu izpildot Irisai Purenei; solo balsis - Dzidra Egle,
Dace Kārkliņa, Skaidrīte Leja, Ariāna Liepiņa. Pateicīgā auditorija
korim vēlēja laimīgu ceļu uz tēvzemi, kas sākās 25. maijā; - tā,
pēdīgi, koŗa moto: "Cekulaine zīle dzied Rīgas torņa galiņā"
īstenosies! Koncerti paredzēti galvaspilsētā, Liepājā, Kuldīgā un citur.
21. maijā Latvijas brīvības cīnītājus un varoņus godināja
svētbrīdī Saulainē, Latvijas ev.-lut. Sv. Jāņa draudzes lauku īpašumā
pie tēlnieka A. Kopmaņa kritušo kaŗavīru pieminekļa. Dievvārdus
teica un par varoņiem aizlūdza māc. Arveds Celms. Dzeju skandēja
St. Butkēvics, ar vairākām dziesmām piedalījās DV Kanadā vīru koris
diriģenta Ausekļa Pērkona vadībā. Svētbrīdi noslēdza Latvijas valsts
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himna. Uzrunā DV priekšnieks J. Frišvalds atgādināja Latvijas valsts
pirmā prezidenta Jāņa Čakstes, pirms 70 gadiem, teiktos vārdus:
“Brīvība ir tāds stāds, kas jāslacina asinīm”. Svētbrīdī piedalījās ap
150 dalībnieku. Saulaines nometnes telpās vanadzes cienāja ar kafiju
un maizītēm. Piemiņas vietu pārrauga padome: pr-dis Tikiņš, locekļi
A. Aldermanis, L. Goba, O. Ieviņš, St. Leimanis (vadīja piemiņas
brīža norisi), M. Lorbergs, O. Perro un J. Pogulis.

Kritušo kaŗavīru piemineklis “Saulainē”, Kanadā

Pēcpusdienā, DV namā, notika informācijas nozares sanāksme,
kuŗu vadīja aizkavētā CV ārējās informācijas nozares vadītāja A.
Lindena vietā minētās nozares referente un Ārējās informācijas
nozares Kanadā vadītāja Elma Miniate. Paneļdiskusijās “Tilti un ceļi”
piedalījās Anda Sprūdža (vadītāja), Indra Pulciņa, Jūlijs Počs, Baiba
Pinne un Ruta Parrisa. Pēteris Vasariņš runāja par Latvijā
pavadītajiem 8 mēnešiem, kas pavēruši izdevību ar turienes norisēm
iepazīties. Domu izmaiņā skāra jau vairāk kā pusgadu Ziemeļamerikā
cilāto domu par iepējamo Ārējās un Iekšējās informācijas nozaŗu
darbību apvienošanu ar daudzām no jauna radamām apakšnozarēm.
Sanāksmei sekoja vakariņas DV namā un pēc tam Hugo Miķelsons
vadīja jautru programmu, Andai Sprūdžai piedaloties ar mūzikāliem
priekšnesumiem.
DV priekšnieks J. Frišvalds 22. maija rītā, Latviešu centra
Toronto Mākslas galerijā, apm. 50 interesentu klātbūtnē, atklāja
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Mākslas izstādi, kas bija atvērta sekojošās divās dienās. Piedalījās 19
mākslinieki ar 31 darbu. Izstādes izkārtojumu pārzināja Imants
Magons. Žūrijas komisijā darbojās Dainis Miezājs un Ēriks Dzenis.
Izstādes katalogam ievadvārdus rakstījis Jānis Mežaks, atzīmējot, ka
jau DV Toronto 1951. g. rīkotajās 1. Latviešu dienās Kanadā ietilpusi
mākslas izstāde. Šo tradīciju DV organizācija uzticīgi turpinājusi.
Vēlāk Latviešu namā, piedaloties apmēram 60 klausītājiem,
notika DV organizācijas Kultūras nozares izkārtotā patriotisko dzeju
konkursa Laureātu pēcpusdiena. Konkursā piedalījušies 54 dzejnieki.
(sk. DV CV Kultūras nozares rakstu).
Laureātu pēcpusdienas dalībniekus uzrunāja CV Kultūras noz.
vadītājs A. Kalupnieks, teikdams paldies dzejniekiem, vērtētāju komi
sijai un organizācijas zemju un vietējām valdēm par ziedotiem
līdzekļiem, balvām, un arī labāko darbu izdošanai grāmatā.
Vakarā ap 900 GD dalībnieki ar interesi sekoja DV Kanadā
Tautas deju kopas “Daugaviņa” un vokālā ansambļa “Saules zemes”
tautas deju un dziesmu spēlei, pēc Raiņa lugas “Zelta zirgs”
motīviem. Mākslinieciskais vadītājs Edv. Kalviņš, mūzikālā vadītāja
Maija Vimbule un režisore Jolanta Linde (abas no Latvijas),

DV 7. Globālo dienu programmas izpildītāji, lieluzvedumā “Zelta zirgs”

dekorātore Laila Gaidule. Uzvedumā piedalījās ap 70 dalībnieku, tai
skaitā 8 Hamiltonas skolas bērni. Kopiespaids bija līdzīgs "Saules
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jostas" Austrālijā izcilākiem sniegumiem. Sevišķu ievērību pelna
Antiņa tēlotājs Dāvids Nelsons, kas latviešos ieprecējies, apguvis
mūsu valodu un sniedza jauku tēlojumu, ko papildināja līrisks
dziedājums.
Zobena un spalvas zīmē, lietojot Ingrīdas Vīksnas vārdus, 23.
maija rītā, DV nodaļas namā, notika viņas vadītais Rakstnieku rīts,
pulcējot pāri simtam literatūras cienītāju. Ievadījumā par tematu
“No cenzūras uz pašcenzūru, no kritikas uz paškritiku” runāja Māra
Soikāne-Trapāne. Pārmaiņus savus prozas un dzejas darbus lasīja:
Aleksandrs Pelēcis, Irma Grebzde, G. Freimanis, Indra Gubiņa,
Lolita Gulbe, Guna Ikona, Ojārs Jēgens, Krišs Ķepals, Inta Purva, A.
Zemdega. Laika trūkums spieda autorus paredzētos sniegumus
saīsināt. DV dienās Kanadā rakstnieku cēlieni ir kļuvuši par
programmas neatņemamu daļu un ir labi, ka tā.
Pēcpusdienā Latviešu centra lielajā zālē DV Kanadā teātra uz
vedumā skatījām Gunāra Griezes komēdiju 7 ainās “Pensionāri”.
Lugas darbība risinās 1991. gadā, Ziemeļkalifornijā. Lugas pirmiz
rāde notika 1991. gadā 6. oktobrī, Melburnā, Austrālijas Latviešu
teātra uzvedumā. Režisors Gunārs Vērenieks, kas tēloja arī klaidoni
Godfrīdu Putru. Tēlotāji: Juris Freijs, Maija Ķuze, Kārlis Rēvalds,
Anna Briede un Imants Lapiņš. Režisora palīgs Juris Freijs, izrādes
vadīja Melita Lapiņa.
Vakarā tai pašā zālē uzstājās DV Kanadā vīru koris ar 13
dziesmām un divām skicēm “Kultūras svētku komiteja” un “Rīgas
muitā” (vēl šajos laikos!). Diriģents Auseklis Pērkons, Irisas Purenes
klaviepavadījumi, teicējs Kārlis Pavasars. Skatu autors Imants Lapiņš
un režisors V. Pukats. Klausītāju atsaucība pierādīja, ka koŗa
priekšnesumam cienītāju daudz un senās kaŗavīru dziesmas tuvas.
Vakarā ballē spēlēja deju kapele Runči. Varēja izmēģināt laimi
loterijā. Omulību vairoja atspirdzinājumi un uzkodas. Latvijas DV
vadītāji H. Cābelis un R. Kovtuņenko piemiņai saņēma organizācijas
vēsturiskās apceres “Laiks, Telpa, Ļaudis” sējumus.
DV dienu plašā programma beidzās 24. maijā ar svētku
koncertu, piedaloties Toronto nod. sieviešu korim Zīle, diriģents A.
Purvs, DV Kanadā vīru korim, diriģents A. Pērkons, kā arī
Hamiltonas nod. vanadžu korim Saskaņa, diriģente Sk. Darkevica.
Klavierpavadījumi: Irisa Purene. Solo balsis: Dace Kārkliņa, Dzidra
Egle, Skaidrīte Leja un Ariāna Liepiņa. Programmā 18 dziesmās un tā
beidzās ar Jāņa Mediņa komponēto Viļa Plūdoņa “Tev mūžam
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dzīvot Latvija". Pēc rīcības komitejas priekšsēža A. Kalupnieka
pateicības vārdiem visi vienojās Daugavas Vanagu dziesmā.
Dotajos apstākļos jāuzskata DV 7. globālās dienas par
izdevušamies. DV priekšnieka J. Frišvalda vārdi: “Par to, lai pateicība

DV 7. Globālo dienu rīcības komiteja: no kr. - 1.r. Vēstneša red.
R.Norītis, A.Selga, B.Logins, M.Lapiņa, Rīc kom. pr-dis A.Kalupnieks, pr-sēža vietn. A.Vītols, A.Korma, M.Lejiņa; 2.r. J.Tērauds,
H.Jakobsons, K.Rēvalds, S.Leimanis, Jolanta Linde, V.Dāboliņš,
L.Ozols, M.Lorbergs; aizmugurē- Z.Akots, J.Treimanis, E.Brencis,
V.Tikiņš, E.Kalviņš, A.Briede, A.Kalviņš, Ž.Bukovskis, H.Mikelsons.
Iztrūkst: M.Dumpe, L.Eglīte, T.Kronbergs, I.Magons, Z.Masite,
A.Miķelsone, E.Miniate, V.Plūdons, N.Pulciņa, E.Pulciņš I.Purva,
J.Zivtiņš, J.Treijs, M.Zvejniece, A.Jakobsone,

Rīcības komitejai A. Kalupnieka vadībā, lai paldies visiem izpildītā
jiem, dalībniekiem un organizācijas Kanadas saimei, par kuŗas valdes
priekšsēdi delegātu sapulcē maijā ievēlēts Dr. Gunārs Šūbiņš.
Kanadas saime var pamatoti programmas ietvaros lepoties ar savām
lieliskajām pašdarbības vienībām. DV dienu izkārtojumu materiāli
atbalstījusi Ontārio provinces pavalstniecības un Ontario kultūras
ministrijas. Nākamās globālās DV dienas, pēc skaita 8., paredzētas
1995. g. Anglijā, DVF Fonda izkārtojumā".
J. Frišvalds
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DV Centrālās valdes publikācijas
Laikā starp 1983. un 1992. gadu DV CV turpinājusi izdot jau ie
priekšējos gados pasāktos izdevumus.
DV Mēnešraksts iznāk tāpat sešas reizes gadā, Kanadā. 1983. g.
atbildīgais redaktors ir Raimonds Čaks; redakcijas kollēģijā - Silvija
Ancāne, Guna Īkona, Austra Liepiņa. Pēc atbildīgā redaktora R.Čaka
pēkšņās nāves, 1986. gada 3. februārī, žurnāla vadību (ar Nr.2) pār
ņem Silvija Ancāne. Par chronikas daļas vadītāju 1986.g. uz vienu
gadu piesaista Irēnu Karuli. Redakcijas kollēģijā pieaicina CV Ideo
loģiskās nozares vadītāju A.Puķīti. Ar 1987.g. 1. numuru tituļlapā
ievieto mākslinieka Ed. Dzeņa simbolisku zīmējumu: jauna latviešu
ģimene nes Latvijas karogu. Ar 1992. gadu notiek pārmaiņas redakci
jas vadībā; redaktrīsi S.Ancāni atvieto Skaidrīte Pūpēde, gan tikai uz
vienu gadu. Ar 1993. gadu redaktrīses pienākumus uzņēmās Inta
Purva; redakcijas kollēģijā darbojas A.Puķīte, Guna Īkona, un no
jauna pieaicinātie J.Mežaks, A.Kalupnieks un A.Pelēcis (Latvijā). Ja
astoņdesmito gadu vidū bija izdevies iesaistīt dažus gados jaunus
līdzstrādniekus, tad desmitgades beigās to skaits atkal samazinājies.
Abonentu skaits nav sasniedzis CV iecerēto skaitu - 37% no visu
biedru skaita. Interesanti atzīmēt, ka vairākās mazākās apvienībās
/nodaļās abonentu % ir lielāks nekā lielajās saimēs. Financiāli DVM
izdošanas izdevumus sedz abonentu maksas.
DVM apgāda vadītājs līdz 1987.g. ir A.Ancāns; viņu atvieto
E.Viškers, bet gadu vēlāk apgāda vadību pārņem H.Jakobsons.
DV organizācijas vēsturiskā apskata “Laiks, Telpa, Ļaudis” 4.
grāmata, A.J.Bērziņa redakcijā, iznāk 1984. g., aptveŗot laiku no 1973.
g. līdz 1982.g., un iespiesta “Amber” spiestuvē Toronto. Tajā apraks
tīta organizācijas darbība, pasākumi un ideoloģiskā ievirze nacionālā
laukā. Grāmatu izdeva 1000 eksemplāros, tajā 933 lappuses un daudz
fotoattēlu. Līdz 1992. g. pārdoti vai dāvināti apm. 900 eks. Izdošanas
izdevumiu DM 65.602,50.
Grāmatu sērijas “Latviešu kaŗavīrs otrā pasaules kaŗa laikā” IX.
grāmata iznāca 1985. gadā. Sērijas X. grāmata nāk klajā 1989. g. Arī to
sakārtojis A.J.Bērziņš ar vairāku līdzstrādnieku palīdzību. Šo grāmatu
DVM redaktrīse S.Ancāne nosauc par “vistraģiskāko grāmatu”, jo tā
ir 16.000 kritušo un bez vēsts pazudušo latviešu kaŗavīru sa-raksts.
“Tu ieej itkā lielā kapsētā - krustu mežā. Varbūt, ka visu 16.000 vārdu
pulkā nav neviena tuva kritušā, tomēr visi viņi šķiet kā brāļi...” (DVM
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1/90). Šīs pēdējās divas sērijas grāmatas lielākā skaitā nosūtītas uz
Latviju. 1992. gadā ierosināja izdot sērijas XI. grāmatu.
DV CV apgādā 1983. g. iznāca prof. E.Andersona “Latvijas
bruņotie spēki un to priekšvēsture”, 832 lapp., kas pilnīgi izpārdota
un sagatavots otrs izdevums.
Brošūru “Latvia and Latvians” 1988.g. izdod papildinātā un
ilustrētā izdevumā 20.000 eks. Tekstu sagatavojis Juris Sinka; rediģējis
un izdošanu kārtojis CV Ārējās informācijas nozares vadītājs A.Lindens. Brošūrā daudzi krāsaini attēli; tā domāta galvenām kārtām
sveštautiešu informēšanai.
Izdota no jauna “Rokas grāmata” - DV informācijas brošūra
1990. g. 4000 eks. Domāta jauno biedru iepazīstināšanai ar
organizācijas darbu.
Laikraksts “Latvija Amerikā” turpina iznākt Kanadā. Kopš
redaktora A.Kundrāta nāves, 1993. g. 12. martā, laikrakstu vada
Ingrida Vīksna.
Ik gadus iznāk DV kalendārs, ko līdz 1989. gadam kārtoja
V.Zobens (Kolorado); nākamā gada - 1990. - kalendāra redaktrīse ir
Velta Spārniņa. Kalendāra metiens 2500 eks., bet pēdējā gadā palieli
nāts par 500 eks.; jo to sūta arī uz Latviju. Kalendārā daudz attēlu,
plaša informācija par DV zemju saimēm, atzīmētas visas Latvijas na
cionālās svētku dienas.
Bez paša apgāda izdevumiem, DV CV materiāli atbalstījusi
daudzu citu grāmatu sagatavošanu un izdošanu, piem. Virspulkveža
A.Silgaiļa “Latviešu leģions” angļu valodā, I.Kažociņa “Tēvzemei un
brīvībai”, u. c.
Pie organizācijas publikācijām pieskaitāma arī Vanadžu
nozares sagatavotā latviešu tautas tērpu brošūru sērija.
Dr. Velta Spārniņa
Dr. Velta Spārniņa (dz. Duņēna 1928. g. 16. 5. Rīgā), zinātniece
un lektore Minesotas universitātē ASV. MS. grāds bioķīmijā 1968.g.,
Dr. grāds 1979. g. Publicēti 40 zinātnisku darbu profesionālos
žurnālos vēža pētniecībā un vielu maiņā. Biografiskie dati ievietoti:
Men and Women of Science, Who's Who of American Women,
Who's Who in Cancer: Professionals and Facilities.
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DV Kalendāra redaktrīse Dr. Velta Spārniņa

Aktīva arī latv. sabiedriskā dzīvē. 1971. - 73. ALA vicepr. Bijusi
Mineapoles - St. Paulas latv. draudzes padomes locekle, latviešu sko
las un Gaŗezera vasaras vidusskolas skolotāja. Aktīva korporācijas
Selga locekle. Ir draudzes mēneša izdevuma "Svētrīta Zvani" redak
cijas locekle. DV ASV Mūža biedre un DV kalendāra redaktrīse.
Iemūžināti latviešu nacionālo kaŗavīru upuŗi
Laikā, kad tuvajā 11. novembrī atcerēsimies Lāčplēšu un Kaŗa
invalīdu dienu, iznācis, grāmatas veidā, kritušo un bez vēsts pazudu
šo nacionālo kaŗavīru saraksts, kas aptveŗ 16.000 vārdus. Tas ir 10. sē
jums grāmatu sērijā “Latviešu kaŗavīrs 2. pasaules kaŗa laikā,” ko iz
devusi DV centrālā valde. Materiālus grāmatai sakārtojis un rediģējis
organizācijas ģenerālsekretārs atvļn. vltn. Alfrēds Jānis Bērziņš.
Normunda Hartmaņa vāka zīmējums; vienāds sērijas visām
grāmatām - Latvijas armijas saulītes atveids. Apgāda “Brīvā Latvija”
salikums Minsterē. Iespiesta Amber spiestuvē, Toronto, Kanadā, 500
eks.
Atzīmēts sākumā visu iepriekšējo deviņu grāmatu satura
kodols, piem. 1. grāmatas, kas iznāca 1970. g.: Latvijas nacionālā
armija; Latvija zem krievu okupācijas; nacionālās armijas
iznīcināšana; apcietināšanas un deportācijas; Otrā pasaules kaŗa
sākums. Seko pltn. Raimonda Bebŗa dzejolis Lielā junda (Jāņa Kal
niņa komponēto dziedam jundās).
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Veltījumu aizsaules pulkiem rakstījis DV goda biedrs, dzej
nieks Andrejs Eglītis: “Latviešu kaŗavīrs savā kodolā ir gājis cauri
vēstures tumsai nemainīgs, kā tautas goda un brīvības kaŗavīrs.
Latviešu kaŗavīrs bijis spiests uzvilkt arī svešus kaujas tērpus, klausīt
svešām pavēlēm, bet cauri visām svešām pavēlēm, viņš vienmēr
dzirdējis savas tautas pavēli - par savu brīvu valsti, par brīvu latviešu
tautu. Tā ir neapgāžama patiesība...” Un dzejnieks nobeidz: “Cilvēku
tiesa ir daudzreiz maldīga, bet nemaldīgs ir Dieva lēmums - ceļš, ko
Viņš lēmis staigāt latviešu tautai un tās kaŗavīriem vakar, šodien un
rītu.”
Priekšvārdā A. J. Bērziņš raksta: “Sarakstus sastādot redaktoram
ir bijis jāiepazīstas ar tūkstošiem dokumentu, sarakstiem, vēstulēm.
Bieži tās bijušas izmisuma un traģisma pilnas, kur tēvi, mātes
meklējuši savus dēlus, sievas - vīrus, bērni - tēvus, ar izmisīgu cerību
tos atrast starp dzīvajiem Rietumos, vai dzimtenē. Un cik reti ir
izdevies par vienu vai otru paziņot laimīgu ziņu - viņš dzīvo! Nekādā
ziņā šeit publicētie vārdi nepretendē uz pilnību, jo ir noteikti
zināms, ka Otrā pasaules kaŗā vismaz otrtik daudz aizgājuši mūžības
ceļos. Tas sevišķi attiecas uz Kurzemes cīnītājiem, par kuŗiem
pēdējos kaŗa mēnešos stābos vairs nepienāca nekādas ziņas. Un cik
palikuši dzīvi no tiem cīnītājiem, kas Kurzemē vai citur krita
padomju gūstā vai vēl daudzus gadus cīnījās kā nacionālie partizāni
mūsu dzimtenes mežos? Lai arī viņus pieminam šai grāmatā.”
Kritušo un bez vēsts pazudušo sarakstā: uzvārds, vārds,
dzimšanas un krišanas, resp. pazušanas datumi, dienesta pakāpe un
vienība. Pārlapojot, liekas, vislielākais ir “Bērziņu” skaits - 161 un no
viņiem 36 Jāņi, seko 131 “Ozoliņš” un 124 “Kalniņi”. Piedevām
Zviedrijas 1946. g. 25. janvārī Padomju Savienībai izdoto un ar varu
aizvesto 130 latviešu leģionāru saraksts.
Doma par šādas grāmatas izdošanu lielā mērā pieder
diplomētai mājturībniecei, daiļamatniecei un skolotājai Mirdzai
Štrausai Ņūdžersijā, ASV, kas 1984. g. decembrī šai sakarībā rakstījusi
DV goda priekšniekam maj. Vilim Hāzneram kā arī vltn. Jēk.
Leitītim, Rietumvācijā. Žēl - ne M. Strausa, nedz V. Hāzners nepie
dzīvoja grāmatas iznākšanu.
Ierosinājumu DV centrālā valde pārrunāja 1985. g. sēdē,
Toronto, un aicināja ideoloģiskās noz. vadītāju A. Puķīti, kopdarbībā
ar M. Štrausu un V. Hāzneru, vienoties par piemērotāko metu
konkrētai rīcībai. Puķīte tā gada septembrī trimdas presē aicināja, lai
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raksta viņam - kas gribētu tādu grāmatu iegādāties. Atsaucās tikai 20.
Tas bija pamats skepsei. Avīzēs gan parādījās vairākas lasītāju
vēstules, kas ieceri atbalstīja. Tad A. Puķīte aicināja grāmatas lietu
pārrunāt zemju delegātu sapulcēs, bet izteiktie viedokļi nebija sevišķi
atsaucīgi.
DV CV 1986. g. sēdē, Bērzainē, Freiburgā, atklājās, ka tur
novietotā kritušo resp. pazudušo kartotēka bija samērā lielā
nekārtībā. Nolēma ka tā jāsakārto, lai tad izšķirtos par tālāko rīcību.
Atklāts palika jautājums: kas un kā to izdarīs? Grāmatas lietu
pārrunāja arī CV 1987. g. sēdē, Minsterē, bet bez sekmēm.
Bet 1987. gada rudenī pagrieziens nāca ar ģenerālsekr. Bērziņa
uzturēšanos desmit dienas Bērzainē, viņš katru dienu stundām bija
strādājis pie kartotēkas, konstatējot vēlreiz tās bēdīgo stāvokli.
Vērtēja, ka pēc sakārtošanas, no 52 kastītēm palikšot pāri 15. Darbam
mājās kādas paņēmis līdzi uz Minsteri. CV prezidija decembŗa sēdē
ieskatam jau bija Bērziņa darba paraugs - kādā veidā tas varētu
parādīties grāmatā. Pēc neatlaidīga un bezgalīgi nogurdinoša darba,
kad bija izracies cauri visam materiālu klāstam, ģenerālsekretārs
Bērziņš 1989. g. 24. janvārī rakstīja DV priekšniekam, ka grāmatu jau
saliek apgādā “Brīvā Latvijā”. Februārī salikums jau bija ceļā uz
spiestuvi, Toronto.
Amber spiestuves vadītājs Pēteris Ratnieks, arī kaŗa invalīds,
septembŗa pēdējā pusē ziņojis: grāmatas izsūtīšana nobeigta, pasaule
izgājuši 537 eks. Pieprasījumi Minsterē turpina ienākt. Grāmatas
cena: DM 44.00; dolāros - ASV 23.00; Kanadā - 27.00; Austrālijā29.00; Anglijā £14.00, bet citur pēc attiecīgā kursa.
Milzīgo veikumu A. J. Bērziņš, pats varonīgs un augsti
apbalvots cīnītājs un kaŗa invalīds, uzskatījis kā zināmu morālisku
pienākumu pret cīņu biedriem. Darbs katram nebūtu bijis pa
spēkam; kaut kas bija jāzin arī no kaŗa lietām. Neviens cits to vairs
nākotnē nedarītu. Piemiņa saglabāta tāliem nākamiem laikiem.
Piecos gados ideja kļuvusi par īstenību!
Jānis Frišvalds , Daugavas Vanagu priekšnieks
Par Latvju novadu tautas tērpiem.
Sakarā ar DV 5. Globālo dienu vanadžu salidojuma lēmumu,
līdz šim DV Kanadas vanadzes ir izdevušas “Latvju novadu tautas
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tērpi” 8 burtnīcās par 10 novadiem: Piebalga, Abrene, Krustpils,
Līvāni, Lielvārde, Valmiera-Rūjiena, Alūksne-Smiltene un Nīca.
Aprakstus, attēlus un tautas tērpa gatavošanas pamācības man
piesūtīja visu zemju Daugavas vanadžu kopas. Dažas vanadzes ir ap
rakstījušas tautas tērpa darināšanu pēc sava ieskata, dažus paskaidro
jumus ir ņēmušas no agrāk, Latvijā izdotām grāmatām. Izdodot
jaunās “Latvju novadu tautas tērpi” brošūras, pieturamies pie mūsu
grāmatām “Latvju raksti”, “Novadu tērpi” un žurnāliem “Zeltene”
un “Laikmets”. Rakstu pareizo izstrādāšanu ņemam no Al.Dzērvītes

LATVJU
NOVADU
TĒRPI

LIELVĀRDE
“Latvju novadu tērpi” brošūras vāka zīmējums

grāmatas “Baltie darbi”. Kaut esmu uzņēmusies savākt materiālus
“Latvju novadu tautas tērpu” brošūru izdošanai, viena pati, bez pie
redzes, neuzdrošinājos izdošanu veikt. Pirms nodošanas spiestuvē šīs
burtnīcas pārbaudīja mūsu tautas tērpu speciālistes - Lilija Treimane,
Zinta Enzeliņa, A.Strada un R.Cerpa. Iesūtot aprakstus par katra
tērpa gatavošanu Daugavas vanadzes ir centušās darīt labāko, pat
savākušas skaistus uzņēmumus, ko visu man gribējās burtnīcās
ievietot. Manu sakārtojumu pārskatīja, vairākus zīmējumus vai
fotogrāfijas noraidīja; dažai nebija pareizi raksts novietots, vainags
nepareizi uzlikts, tērps par gaŗu vai par īsu. Protams, no vienas puses
priecājos, ka man tik stingras palīdzes, jo tautas tērps nav modes
kleita, ko katra varam šūt pēc savas gaumes un lai arī dažai vanadzei
nepatīk “izsijātās” burtnīcas, tomēr, ja esam uzņēmušās šo atbildīgo
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darbu, tad tas ir tautā jānodod tāds, kas nav neko zaudējis no mūsu
senatnes, bet papildināts vēl ar jaunatradumiem.
Bez izdotajām “Latvju novadu tautas tērpu” 8 burtnīcām, vēl
esam saņēmušas materiālus 6 novadiem. Iespiešanai sagatavots ir
Zemgales novada tautas tērps. Par šo novadu Daugavas vanadzes
Amerikas Savienotajās Valstīs ir vākušas daudz materiālu, un šī
novada tautas tērpa apraksts iznāks divās burtnīcās: Austrumzemgale
un Rietumzemgale.
Pašlaik arī Latvijā ir no jauna izdotas burtnīcas par Latvju tau
tas tērpiem. Līdz ar to šeit izdoto burtnīcu noiets ir samazinājies.
Domāju, ka Daugavas vanadžu iesākto “Latvju novadu tautas tērpu”
izdošanu vajadzētu uz laiku pārtraukt. Tikai tā, ka sagatavotās
Zemgales burtnīcas, tās vēl vajadzētu izdot.
Piezīme: Zemgales tautas tērpu burtnīcas iznāca 1994. gadā.
M.Dumpe, DV Kanadā, Toronto nodaļas vanadze.
DV Filmas projekts
Doma par DV organizācijas izveidošanos un darbību doku
mentēt filmā radās jau 80. g. sākumā: CV vienojās filmā iestrādāt
pieejamos filmu, diapozitīvu un fotouzņēmumu materiālus, speciālu
filmēšanu neizdarot. Sākuma ieceri filmas sagatavošanai uzticēt filmu
režisoram Vilim Lapeniekam pārtrauca režisora pēkšņā nāve 1983.g.
CV 1983. g. palika pie agrākā nodoma - organizācijas darbību
dokumentēt filmā, tajā iestrādājot pieejamos dažādu filmu, diapozi
tīvu un fotouzņēmumu materiālus. Filmas lietu kārtotāja Austra
Liepiņa ievadījusi attiecīgas sarunas ar profesionālo filmu producen
tu Aivaru Kauliņu, Londonā, kas devis aptuvenus izmaksas aprēķi
nus. Kauliņa piedāvātās iespējas varētu sekmēt techniski labas filmas
sagatavošanu.
DV CV prezidija sēdē 1984. g. 11. martā A.Kauliņš iesniedza
aprēķinu 45 min. gaŗai filmai divās valodās - latviešu un angļu.
Turpināma materiālu vākšana.
DV CV tomēr atrod filmas izmaksu par augstu un līdz ar to fil
mas sagatavošanu ar CV lēmumu 1984. gada rudenī pārtrauc.
Galvenais trūkums pagaidām ir: filmai noderīgo materiālu
nepietiekamais klāsts. Zemju piekritīgie darbinieki nav parādījuši
sagaidīto savlaicīgu atsaucību. Bez pietiekamiem materiāliem filma
nedotu atbilstošu ainu par Daugavas Vanagiem, un var būt pamats
šaubām - vai prāvie izdevumi attaisnotos? Tanī pat laikā jāpasvītro:
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ja šī iespēja tagad netiks izmantota, tad jāšaubas - vai filmas iecere
jeb kad vairs tiks īstenota!
Ir notikusi Daugavas Vanagu organizācijas
ģenerālsekretāra maiņa
Uz paša vēlēšanos, pēc tepat 27 gadu ilgas DV ģenerālsekretāra
amata pildīšanas, savus pienākumus ar 1993. gada 31. decembri
beidzis Alfrēds Jānis Bērziņš. Viņa darbība organizācijas amatos
sākusies 1947. gadā, pirms Bambergas un Vircburgas nodaļās,
Amerikāņu joslas valdē, tad Rietumvācijas valdē, kuŗā trīs gadus
priekšsēža vietnieks, četrus gadus CV loceklis - kasieris, desmit gadus
CV loceklis - sekretārs, ar 1966. gada septembri ģenerālsekretārs.
Uzticīgi, nesavtīgi un neatlaidīgi pildījis visus uzdevumus, un tā par

Ilggadējais DV Ģenerālsekretārs A.J.Berziņš aiziet atpūtā

darba vīru varam teikt, ka viņš ir viens no visgalvenajiem, kas sek
mējis un veidojis DV organizāciju par tādu, kāda tā ir. Viņa pārziņā
lielā mērā atradies organizācijas palīdzības darbs tautas kodolam ap
spiestībā. Vēlāk pārmaiņu un Atmodas gados kopā ar dzīves biedri
Veroniku, ir vairāk kā jebkurš cits rūpējies par tiem ap 40 tautiešiem,
kuŗus okupācijas vara 1987./88. gadā izraidīja no Latvijas. Savā darbā
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uzturējis lielisku sadarbību un iespējamo saskaņu ar organizācijas
dažādajām valdēm, darbiniekiem un biedriem. Lai Tev, Alfrēd Jāni,
Bērziņ, ar šīm rindām izteikta vēlreiz organizācijas un mana
pateicība un lielākā atzinība par visu, visu darīto!
Ar 1994. gada 1. janvāri DV organizācijas ģenerālsekretārs ir
Gunārs Tamsons; centrālās valdes izraudzīts un amatā jau iepriekš
apstiprināts. DV Fonda (organizācijas Anglijas saimes) aktīvs biedrs
no 1948. g. sākumā Svainshedas kopā, tad Notinghamas nodaļā, kurā
ieņēma pārmaiņus dažādus amatus, kam sekojuši amati 25 gadu gā
jumā Bradfordas nodaļā. Astoņi gadi zemes valdē. Seši gadi centrālā
valdē, kuŗā - prezidija loceklis - sekretārs un Ārējās informācijas no
zares vadītājs. Pēdējos gados DVF revīzijas komisijas pr-dis un CV
referents sevišķiem uzdevumiem. Rediģējis DVF biļetenu “Mūsu
Balss” - Notinghamā, bet pēdējos 25 gadus DVF biļetenu “Ziņotājs”.
Patreiz arī: Britu-baltiešu apvienības Bradfordā pr-dis, Baltiešu
komitejas Bradfordā valdes loc, Eiropas atdzimstošo tautu komitejas
Bradfordā pr-dis, un vēl citos amatos. Daudzkārt piedalījies
starptautiskās konferencēs. Paguvis iegūt akadēmisku izglītību. Viens
no jaunākiem amatiem: laikraksta “Brīvā Latvija” izdevēju kopas
pr-dis. Apsveicu tevi, Gunār Tamson, DV ģenerālsekretāra amatā un
novēlu labākās sekmes!
Jānis Frišvalds, DV priekšnieks.
Gunārs Tamsons
Dzimis 1929. gada 1. oktobrī, Latgalē, Varakļānu pagasta Atspukās. Tēvs bija mežzinis Viļānu virsmežniecībā. Māte bija Meža de
partamenta darbiniece.
Skolas gaitas - 1939. gada rudenī Kizbižu pamatskolā. 1943./44.
g. - viens gads Limbažu ģimnāzijā. Bēgļu gaitu dēļ, tikai 1945. gada
rudenī izdodas turpināt izglītību Vācijā, DP nometnē Grēvenē, to
nenobeidzot, jo izceļo uz Angliju.
Trīs gadus strādā lauku darbos. Tad Notinghamā, pēc atsevišķu
priekšmetu studijām koledžā, sāk pilnu kursu industriālās iepirkšanas
diploma iegūšanai. Līdz ar kvalifikācijas burtiem M. Inst. P.S., to ie
gūst 1967. gadā; bet 1973. gadā arī uzņēmumu sekretāra un admini
strātora grādu.
Par industriālās iepirkšanas vadītāju nostrādājis 28 gadus divos
uzņēmumos, bez tam 6 gadus par uzņēmumu sekretāra palīgu un arī
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par direktoru mazākos uzņēmumos. 1966.gadā precējies ar Ināru
Irbīti, ģimenē divi dēli. Bijis mazpulku un skautu oganizācijā.

DV Ģenerālsekretārs G.Tamsons

Kopš 1948. gada janvāŗa ir DV organizācijas biedrs. 50-tos
gados sācis pildīt amatus DVF Notinghamas nodaļā. Bijis ELJA pār
stāvis pie DVF valdes. Pēc pārcelšanās uz Bradfordu iesaistījies DVF
nodaļā, bijis DVF valdē, kur pildījis Ārējās informācijas daļas
vadītāja pienākumus; seši gadi DV Centrālā valdē par prezidija sekre
tāru un Ārējās informācijas nozares vadītāju, kas veicināja sadarbību
ar pārējām komūnistu apspiestām tautām Notinghamā Baltiešu un
Austrumeiropas tautu grupā.
Bradfordā 25 gadus bijis Apspiesto tautu komitejā un tās
priekšsēdis 23 gadus. Apbalvots ar DV nozīmi zeltā. 1993. gada martā
pensionējies un uzņēmies DV ģenerālsekretāra pienākumus.
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Daugavas Vanagu centrālās valdes apbalvojumi
Ar DV nozīmi zeltā apbalvotie, laikā no 1983. - 1992. g.:
707. Alste Vilma, dz. 8.6.19., DV no 1968.g. DV Adelaides nod. Ilggadīga nod.
Valdes darbiniece. DV nozīme zeltā 28.6.83.
708. Gailītis Velta, dz. 26.8.20., DV no 1956. g. DV Pertas nod. vanadžu kopas
ilggadīga darbiniece. DV nozīme zeltā 28.6.83.
709. Kūkums Irēna, dz. 15.6.23., DV no 1970. g. DV Brisbanes nod. valdes sek
retāre, vadītāja, sabiedriska darbiniece. DV nozīme zeltā 28.6.83.
710. Birznieks Zenta, dz. 3.5.23., DV no 1950. g. DVF Ročdales nod. valdes un
vanadžu kopas darbiniece, sabiedriska darb. DV nozīme zeltā 28.6.83.
711. Breikšs Džems, dz. 4.1.23., DV biedrs-dib. DVF Līdsas nod. ilggadīgs val
des loceklis. DV nozīme zeltā 28.6.83.
712. Čudars Dominiks, dz. 19.8.24., DVF Notinghamas nod. ilggadīgs valdes
pr-dis, centra iekārtotājs. DV nozīme zeltā 28.6.83.
713. Kleperis Aleksandrs, dz. 29.2.12., DV no 1948. g. DVF "Darly Moor" ko
pas vadītājs. DV nozīme zeltā 28.6.83.
714. Adītājs Arnolds, dz. 30.3.22., DV no 1949. g. DV apv. Z.Kalifornijas ilgga
dīgs valdes loc. DV nozīme zeltā 28.6.83.
715. Braunfelds Alfrēds, dz. 13.4.20., DV no 1972.g. DV apv. Ņujorkā ilggadīgs
valdes loc, pr-ks, ALA un PBLA valdes loc. DV nozīme zeltā 28.6.83.
716. Krasts Ilmārs, dz. 20.3.27., DV no 1961. g. DV apv. Vašingtonā ilggadīgs
sporta kopas vad., sporta darbinieks. DV nozīme zeltā 28.6.83.
717. Petraška Leonija, dz. 3.1.14., DV no 1968. g. DV apv. Linkolnā ilggadīga
vanadžu darbiniece, sabiedriska darb. DV nozīme zeltā 28.6.83.
718. Vallēna Dagmāra, dz. 2.10.28., DV no 1960. g. DV apv. Ņujorkā izcila inf.
darbiniece, “Batun”, “Radio Liberty” darb. DV nozīme zeltā 28.6.83.
719. Zoltners Zigfrīds, dz. 26.3.33., DV no 1967. g. DV apv. Minesotā valdes
sekretārs, sarīkojumu vad., jaunatnes darbinieks. DV nozīme zeltā 28.6.83.
720. Kelers Armands, dz. 8.6.29., DV vo 1961. g. DV Manitobas nod. valdes
loc., aktīvs inf. darbā. DV nozīme zeltā 28.6.83.
721. Konrāds Ernestīne, dz. 19.2.10., DV no 1953. g. DV St. Catharines nod.
vanadžu un jaunatnes darbiniece. DV nozīme zeltā 28.6.83.
722. Norvels Jānis, dz. 20.5.19., DV no 1955. g. DV Montreālas nod. ilggadīgs
valdes pr-dis. DV nozīme zeltā 28.6.83.
723. Šimanovska Zelma, dz. 31.5.08., DV no 1963. g. DV Toronto nod. sevišķi
aktīva vanadžu darbiniece. DV nozīme zeltā 28.6.83.
724. Balodis Imants, dz. 27.11.27., DV biedrs-dib. DV Minsteres nod. valdes
loc., rev. kom. pr-dis, DV Vācijas sporta un aprūpes darba izcils darbi
nieks. DV nozīme zeltā 28.6.83.
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725. Klīmanis Artūrs, dz. 19.2.16., DV Hanoveras nod. pr-dis, informācijas un
preses darbinieks. DV nozīme zeltā 28.6.83.
726. Pīlāgers Kārlis, dz. 14.12.23., DV no 1950. g. DV Memingenas un Eutīnas
nod. v. pr-dis, DV Vācijas v. rev. kom. pr-dis. DV nozīme zeltā 28.6.83.
727. Orbe Ansis, dz. 27.4.21., DV no 1949. g. DV Eskilstunas nod. v. pr-dis, DV
Zviedrijas valdes loc. DV nozīme zeltā 28.6.83.
728. Kudrašovs Aleksandrs, dz. 20.12.19., DV no 1954. g., DV Bramptonas,
Kanadā, nod. ilggadīgs darbinieks. DV nozīme zeltā 29.7.84.
729. Roze Jānis, dz. 25.2.23., DV no 1957. g. DV Sadberijas, Kanadā, nod. ilgga
dīgs valdes loceklis. DV nozīme zeltā 29.7.84.
730. Muchks Jānis, dz. 2.1.21., DV no 1955. g. Vairāku Globālo dziesmu svētku
rīkotājs, sabiedrisks darbinieks. DV nozīme zeltā 29.7.84.
731. Āboliņš Rūdolfi, dz. 23.8.09., DV no 1958. g. DV apv. Klīvlandē ļoti aktīvs
loceklis, sabiedrisks darbinieks. DV nozīme zeltā 29.7.84.
732. Kalniņa Astra, dz. 5.1.25., DV no 1965. g. DV apv. Detroitā vanadžu
vadītāja, koŗa dirigente. DV nozīme zeltā 29.7.84.
733. Karlsone Zelma, dz. 19.2.23., DV no 1952. g. DV apv. Ročesterā vanadžu
kopas un jaunatnes darbiniece. DV nozīme zeltā 29.7.84.
734. Ķirsis Austris, dz. 30.12.15., DV no 1947. g. DV apv. ASV Ziemeļrietumos
ilggadīgs priekšnieks. DV nozīme zeltā 29.7.84.
735. Pavlovskis Oļģerts, dz. 29.4.34., DV no 1978. g. Bij. ALA un PBLA valdes
priekšsēdis, polītisks darbinieks. DV nozīme zeltā 29.7.84.
736. Vītoliņa Erika, dz. 24.1.30., DV no 1970 g. DV apv. Indianapolē ilggadīga
vanadžu darbiniece, dziesmu svētku rīkotāja, DV ASV valdes loc. DV no
zīme zeltā 29.7.84.
737. Lanka Alfrēds, dz. 13.11.21., DV no 1951. g. DV apv. Minesotā valdes loc.,
priekšnieks, ilggadīgs DV ASV valdes loceklis. DV nozīme zeltā 29.7.84.
738. Gūtmārcis Vilis, dz. 17.9.19., DV no 1952. g. DV Pertas nod. ilggadīgs aldes pr-dis. DV nozīme zeltā 29.7.84.
739. Janmeja Genaveva, dz. 29.9.26., DV no 1970. g. DV Adelaides nod. ilggadī
ga darbiniece, sarīkojumu vadītāja. DV nozīme zeltā 29.7.84.
740. Stubarovska Elfrīda, dz. 18.11.18., DV no 1968. g. DV Melburnas nod. va
nadžu kopas pr-ce, saimniecības vadītāja. DV nozīme zeltā 29.7.84.
741. Zvejnieks Arnolds, dz. 12.9.13., DV biedrs-dibinātājs. DV Melburnas nod.
ilggadīgs valdes loc, nama apsaimniekošanas padomes pr-dis. DV nozīme
zeltā 29.7.84.
742. Alksnis Edvīns, dz. 9.4.12., DV no 1947. g., DVF Anglijā valdes1.,grāmat
nīcas vadītājs. DV nozīme zeltā 29.7.84
743. Liepiņš Valdis, dz. 4.8.26., DVF Londonas, Anglijā, nod. valdes pr-dis. DV
nozīme zeltā 29.7.84.
744. Hochbergs Kārlis, dz. 5.11.15., DV no 1953. g. DVF Līdsas nod. v. pr-dis,
kluba darbinieks. DV nozīme zeltā 29.7.84.
745. Koškins Eberhards, dz. 27.8.20., DV no 1948. g. DVF Donkasteras nod.
ilggadīgs darbinieks. DV nozīme zeltā 29.7.84.
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746. Sīmanis Valdis, dz. 30.9.25., DV no 1953. g. DV Mansfīldas nod. valdes
pr-dis, DV dienu kārtotājs. DV nozīme zeltā 29.7.84.
747. Stalmeistars Roberts, dz. 30.5.26., DV no 1967. g. DVF Mansfīldas nod.
ilggadīgs darbinieks, dziesmu dienu rīkotājs. DV nozīme zeltā 29.7.84.
748. Gaspersone Zenta, dz. 3.6.19., DV no 1947. g. DV Mežotnes, Vācijā, nod.
ilggadīga vanadžu vadītāja, aprūpes darba veicēja. DV noz. zeltā 29.7.84.
749. Piekalnītis Boriss, dz. 2.4.10., DV no 1949., izcils kultūras darbinieks, DV
atbalstītājs. DV nozīme zeltā 29.7.84.
750. Sudrabiņš Jānis, dz. 4.2.12., DV biedrs-dib. DV Eutīnas kopas vad., DV
mēnešraksta red., literāts. DV nozīme zeltā 29.7.84.
751. Kalniņa Hermīne, dz. 12.5.15., DV no 1952. g., DV apv. Klīvlendē valdes
locekle, vanadžu vad. DV nozīme zeltā 3.5.85.
752. Krauklis Arnolds, dz. 16.1.24., DV no 1948. g. DV apv. Milvokos ilgga
dīgs darbinieks. DV nozīme zeltā 3.5.85.
753. Oga Aivars, dz. 26.5.37., DV no 1962. g. DV apv. Bostonā valdes loceklis,
pr-s, skautu vadītājs. DV nozīme zeltā 3.5.85.
754. Ozoliņš Eduards, dz. 3.6.16., DV biedrs-dib. DV apv. Čikāgā ilggadīgs
darbinieks, pr-ks. DV nozīme zeltā 3.5.85.
755. Spolītis Kārlis, dz. 4.14.26., DV no 1956.g. DV apv. Grandrapidos ilgga
dīgs darbinieks, sabiedrisks darbinieks. DV nozīme zeltā 3.5.85.
756. Tomass Lilija, dz. 23.5.21., DV no 1968.g. DV apv. Ņujorkā vanadžu
darbiniece, pr-ce, DV kultūras krātuves vadītāja. DV nozīme zeltā 3.5.85.
757. Trubačs Ņina, dz. 10.8.26., DV no 1972.g. DV apv. Detroitā vanadžu darbi
niece, priekšniece. DV nozīme zeltā 3.5.85.
758. Akots Zigurds, dz. 14.5.29., DV no 1949. g. Ilggadīgs DV Toronto nod.
darbinieks, valdes pr-dis. DV nozīme zeltā 3.5.85.
759. Dāboliņš Vilis, dz. 23.12.24., DV no 1948. g. DV Hamiltonas nod. valdes
loceklis, pr-dis, sabiedrisks darbinieks. DV nozīme zeltā 3.5.85.
760. Kajaka Lūcija, dz. 16.1.16., DV no 1962. g. DV Vankuveras nod. vanadžu
darbiniece, pr-ce, sabiedriska darbiniece. DV nozīme zeltā 3.5.85.
761. Ozoliņš Hugo, dz. 27.9.03., DV no 1950. g. DV Norčepingas nod.
Zviedrijā dib., DV Druvas nod. Kanadā ilggadīgs darbinieks. DV noz.
zeltā 3.5.85.
762. Zvejnieks Milija, dz. 30.10.22., DV no 1968. g. DV St. Catharines nodaļas
vanadžu ilggadīga darbiniece, pr-ce. Sabiedriska darbiniece. DV nozīme
zeltā 3.5.85.
763. Antēns Edgars, dz. 27.4.25., DVF Londonas nod. ilggadīgs un vispusīgs
darbinieks. DV nozīme zeltā 3.5.85.
764. Lindens Alfons, dz. 12.10.24. DV no 1.4.50. DVF Notinghamas nodaļas un
DVF valdes ilggadīgs darbinieks. DV CV prezidija loceklis. DV nozīme
zeltā 3.5.85.
765. Nabrovskis Vilhelms, dz. 7.1.17., DV no 1966. g. DVF Bradfordas nod.
ilggadīgs valdes loceklis, kluba pārzinis. DV nozīme zeltā 3.5.85.
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766. Parris Ruta, dz. 2.9.26., DV no 1968. g. DVF valdes ilggadīga un izcila in
formācijas darbiniece. DV nozīme zeltā 3.5.85.
767. Priede Rūdolfs, dz. 12.7.16., DV no 1953. g. DVF Līdsas nod. valdes loc,
kokļu meistars un skolotājs. DV nozīme zeltā 3.5.85.
768. Lasmanis Artūrs, dz. 22.6.24., DV no 1952. g. DV Adelaides nod. vīru an
sambļa ilggadīgs vadītājs. DV nozīme zeltā 3.5.85.
769. Liepiņa-Bērziņa Velta, dz. 18.7.18., DV no 1961. g. DV Melburnas nodaļas
vanadžu pr-ce, DV Austrālijas vanadžu vadītāja, sabiedriska darbiniece.
DV nozīme zeltā 3.5.85.
770. Paspārne Felicita, dz. 9.8.36., DV no 1971. g. DV Sidnejas nod. vanadžu
kopas sarīkojumu vadītāja, dekorātore. DV nozīme zeltā 3.5.85.
771. Šreibers Jānis, dz. 27.11.11., DV no 1956. g. DV Balaratas nod. valdes loc.
un pr-dis. DV nozīme zeltā 3.5.85.
772. Bērziņš Ringolds, māc., dz. 30.3.11., DV no 1950. g. DV darba atbalstītājs.
DV nozīme zeltā 3.5.85.
773. Tipsis Arvīds, dz. 2.1.26., DV no 1947. g. Ilggadīgs DV Vācijas valdes lo
ceklis, kasieris-grāmatvedis. DV nozīme zeltā 3.5.85.
774. Kalniņš Jānis, dz. 13.5.23., DV no 1950. g. Ilggadīgs DVF Lesteres nodaļas
valdes loceklis. DV nozīme zeltā 17.6.86.
775. Laudobelis Fricis, dz. 19.5.25., DV no 1951. g. DVF Lesteres nod.
ilggadīgs darbinieks, izcils sportists. DV nozīme zeltā 17.6.86.
776. Liepiņš Eduards, dz. 17.7.16., DV no 1948. g. DVF Halifaksas nod. valdes
loceklis, pr-dis. DV nozīme zeltā 17.6.86.
777. Vītols Jānis, dz.3.7.15., DV no 1948. g. DVF Boltonas nod. ilggadīgs
valdes loceklis. DV nozīme zeltā 17.6.86.
778. Zariņa Margareta, dz. 12.1.26., DV no 1971. g. DVF Notinghamas nod. va
nadžu ilggadīga valdes locekle. DV nozīme zeltā 17.6.86.
779. Ādamsone Elza, dz. 15.2.23., DV no 1955. g. DV apv. Minesotā vanadžu
kopas pr-ce, ilggadīga DV ASV valdes locekle - sekretāre. DV nozīme
zeltā 17.6.86.
780. Elferts Edgars, dz. 28.3.14., DV no 1949. g. DV ASV apv. Ziemeļrietumos
valdes ilggadīgs loceklis, izcils inf. darbinieks. DV nozīme zeltā 17.6.86.
781. Grieze Gunārs, dz. 3.3.26., DV no 1958. g. DV apv. Z.Kalifornijā valdes
loceklis, pr-ks, teātŗa kopas un sporta kopu vad., režisors, aktieris. DV
nozīme zeltā 17.6.86.
782. Kubuliņš Oļģerts, dz. 17.4.33., DV no 1959. g. Ilggadīgs DV apv.
Klīvlendē valdes loceklis. DV nozīme zeltā 17.6.86.
783. Logina Elza, dz. 26.6.20., DV no 1968. g. DV ASV apvien.. Latvijas ciemā Gaŗezerā aktīva vanadžu darbiniece. DV nozīme zeltā 17.6.86.
784. Polīte Zenta, dz. 11.9.10., DV no 1968. g. DV apv. Čikāgā vanadžu
ilggadīga darbiniece, sarīkojumu kārtotāja, teātŗa dalībniece. DV noz. zeltā
17.6.86.
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785. Rudzīte Ildze, dz. 13.7.48., DV no 1967. g. DV apv. Milvokos jaunatnes
lietu kārtotāja, apv. sekretāre, deju kopas vad., dziesmu svētku rīkotāja.
DVnozīme zeltā 17.6.86.
786. Ziediņš Rūdolfs, dz. 14.7.12., DV no 1976. g. DV apv. Linkolnā ilggadīgs
valdes loceklis, kasieris, grāmatnīcas vad. DV nozīme zeltā 17.6.86.
787. Akermanis Vilis, dz. 24.11.04., DV biedrs-dib. DV ideologs, dibinātājs.
DV nozīme zeltā 17.6.86.
788. Nyirady Ilga, dz. 27.12.26., DV no 1965. g. DV Sidnejas nod. vanadžu prce. DV Austrālijas vanadžu vad., sabiedriska darbiniece. DV noz. zeltā
17.6.86.
789. Vagare Gunta, dz. 18.3.49., DV Melburnas nod. valdes loc.-kasiere, deju
kopas dalībniece, jaunatnes kopas darbiniece. DV nozīme zeltā 17.6.86.
790. Zembergs Viesturs, dz. 5.10.27., DV no 1952. g. DV Adelaides nod. darbi
nieks, DV Austrālijas v. loc, kultūras noz. vad., sab. darb. DV nozīme zeltā
17.6.86.
791. Jakobsons Hermanis, dz. 7.1.24., DV biedrs-dib. DV Toronto nod. v.loc. sporta noz. vad., vīru koŗa pr-ks, DVM apgāda vad. DV noz. zeltā 17.6.86.
792. Jandava Aina-Lūcija, dz. 8.4.23., DV no 1959. g. DV Manitobas vanadžu
pr-ce, aprūpes darbiniece, slimo kopēja. DV nozīme zeltā 17.6.86.
793. Masīte Zigrida, dz. 10.10.15., DV no 1960. g. DV St. Catharines nodaļas
vanadžu kopas darbiniece, DV Kanadas v. loc. aprūpes noz. vadītāja. DV
nozīme zeltā 17.6.86.
794. Petrovskis Zigfrīds, dz. 22.7.25., DV no 1969. g. Ilggadīgs DV Londonas,
Kanadā, valdes loceklis, pr-dis. DV nozīme zeltā 17.6.86.
795. Nolle- Blumfelde Iza, dz. 31.7.18., DV no 1970. g. Ilggadīga DV Vācijas
vanadžu vadītāja, sabiedriska darbiniece. DV nozīme zeltā 17.6.86.
796. Retigs Edgars, dz. 20.6.24., DV no 1951. g. DV Memingenas nod. darbi
nieks, neredzīgo kopas bibliotēkas izveidotājs. DV nozīme zeltā 17.6.86.
797. Krims Jānis, dz. 25.10.14., DV no 1948. g. DV Neuštates nod. Ilggadīgs
valdes loceklis, DV darba atbalstītājs. DV nozīme zeltā 17.6.86.
798. Āre Aleksandrs, dz. 4.9.16., DV no 1950. g. Ilggadīgs DVF Straumēnu nod.
darbinieks. DV nozīme zeltā 1.8.87.
799. Lagzdiņš Arvīds, dz. 12.10.18., DV no 1972. g. Ilggadīgs DVF Bradfordas
nod. valdes loceklis un pr-dis. DV nozīme zeltā 1.8.87.
800. Novadnieks Ēriks, dz. 1.3.24., DV no 1970. g. DVF Bradfordas nod. ilgga
dīgs nod. valdes loceklis. DV nozīme zeltā 1.8.87.
801. Cinis Ernests, dz. 25.2.18., DV no 1951. g. Ilggadīgs DV Špakenbergas
noz. valdes loceklis, izcils DV darba atbalstītājs. DV nozīme zeltā 1.8.87.
802. Glāznieks Andris, dz. 5.2.34., DV no 1952. g. DV Memingenas nod. ilgga
dīgs darbinieks, valdes pr-dis. DV nozīme zeltā 1.8.87.
803. Gūtmanis Ilgvars, dz. 26.3.33., DV no 1953. g. DV Gēteborgas valdes dar
binieks, DV Zviedrijas valdes vicepr-dis. DV nozīme zeltā 1.8.87.
804. Jaunkalnietis Valentīns, dz. 21.8.17., DV no 1947. g. DV apv. Milvokos v.
loceklis, DV ASV valdes loc., inf. noz. vadītājs. DV nozīme zeltā 1.8.87.
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805. Jons Persijs, dz. 18.5.17., DV no 1966. g. DV apv. Detroitā v. loc, aprūpes
noz. vad., sarīkojumu atbalstītājs. DV nozīme zeltā 1.8.87.
806. Kubuliņa Vera, dz. 9.2.33., DV no 1975. g. DV apv. Klīvlendē ilggadīga
vanadžu darbiniece. DV nozīme zeltā 1.8.87.
807. Lācis Reinholds, dz. 4.8.98., DV no 1965. g. DV apvien.. Bostonā ilggadīgs
bibliotēkas vadītājs. DV nozīme zeltā 1.8.87.
808. Lagzdiņa Anna, dz. 31.1.41., DV no 1968. g. DV apv. Indianopolē ilggadīga
valdes loc.-sekretāre, vanadžu kopas pr-ce, teātŗa un tautas deju kopas
dalībniece, sabiedriska darbiniece. DV nozīme zeltā 1.8.87.
809. Liepiņš Ārijs, dz. 7.1.34., DV no 1972. g. DV apv. Linkolnā ilggadīgs
valdes loc, pr-ks, DV ASV valdes loceklis. DV nozīme zeltā 1.8.87.
810. Petrovskis Kārlis, dz. 10.3.09., DV no 1957. g. DV apv. D. Kalifornijā val
des loc, pr-ks DV nozīme zeltā 1.8.87.
811. Rollis Richards, dz. 22.1.22., DV no 1948. g. DV apv. Kalamazū ilggadīgs
darbinieks, teātŗa kopas vad, Jaunatnes un skautu darbinieks, koŗa
dirigents. DV nozīme zeltā 1.8.87.
812. Jākobsone Astrīda, dz. 15.5.44., DV no 1969. g. DV Toronto vanadžu kopas
ilggadīga darbiniece, pr-ce, bibliotēkas vad., saimniece. DV nozīme zeltā
1.8.87.
813. Jēkabsons Egons, dz. 10.4.45., DV no 1956. g. DV Otavas nod. dib., valdes
loc, pr-dis, jaunatnes vadītājs. DV nozīme zeltā 1.8.87.
814. Leitēns Jānis, dz. 13.4.22., DV no 1954. g. DV Montreālas nod. loc. pr-dis,
aprūpes darbinieks, bibliotekārs. DV nozīme zeltā 1.8.87.
815. Mārtinsons Valdis, dz. 12.6.29., DV no 1972. g. DV teātŗa ilggadīgs vad.,
sabiedrisks darbinieks. DV nozīme zeltā 1.8.87.
816. Bērziņš Jānis, dz. 29.10.11., DV biedrs-dib. DVF Lesteras un DV
Melburnas nod. valdes loc, liels DV darba atbalstītājs. DV nozīme zeltā
1.8.87.
817. Kampāne Edīte, dz. 24.3.25., DV no 1961. g. DV Džīlongas nod. vanadžu
kopas dib., pr-ce, režisore. DV nozīme zeltā 1.8.87.
818. Vaļikovs Alberts, dz. 20.2.21., DV biedrs-dib. DV Pertas nod. valdes loc.,
sporta, jaunatnes un sarīkojumu vad., teātŗa administrātors. DV nozīme
zeltā 1.8.87.
819. Āpša Jānis, dz. 28.4. 12., DV biedrs-dib. DVF Londonas nod. v. pr-dis,
DVF valdes loceklis - saimniecības vadītājs. DV nozīme zeltā 17.5.88.
820. Irbe Jānis, dz. 27.8.1909. DV. Anglijā no 1974.g. DV nozīme zeltā 17.5.88.
821. Kelka Tamāra, dz. 17.11.35., DV no 1973. g. Ilggadīga DVF Notinghamas
nod. vanadžu vadītāja, kultūras darbiniece. DV nozīme zeltā 17.5.88.
822. Richardson Alma, dz. 23.3.23., DV no 1964.g. DVF Londonas vanadžu ko
pas vad., izcila aprūpes darba veicēja, sab. darb. DV nozīme zeltā 17.5.88.
823. Sutcliffe Dzidra, dz. 15.1.30., DV no 1961. g. DVF Mančesteras nodaļas,
vanadžu ilggadīga darbiniece, Saules novada vad., sab. darbiniece. DV no
zīme zeltā 17.5.88.
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824. Turciņš Juris, dz. 17.1.50., DV no 1968. g. DVF Līdsas nod. ilggadīgs
valdes loc, deju kopas vad. DV nozīme zeltā 17.5.88.
825. Kopāns Arnolds, dz. 5.8.21., DV no 1961. g. DV apv. Ņudžersijā ilggadīgs
valdes loc. DV nozīme zeltā 17.5.88.
826. Ķirsis Ērika, dz. 20.9.18., DV no 1972. g. DV ASV apv. Ziemeļrietumos
ilggadīga un priekšzīmīga darbiniece. DV nozīme zeltā 17.5.88.
827. Lambergs Aristīds, dz. 7.7.34., DV no 1976. g. DV apvien. Bostonā aktīvs
biedrs, ALAs pr-dis. Inf. darbinieks. PBLA v.loc. DV nozīme zeltā 17.5.88.
828. Liepiņa Alma, dz. 19.6.10., DV no 1970 g. DV apv. D.Kalifornijā vanadžu
izcila darbiniece. DV nozīme zeltā 17.5.88.
829. Nesaule Pēteris, māc, dz. 17.7.07.,DV no 1952. g. DV apv. Indianapole ak
tīvs biedrs, skolotājs, jaunatnes vad. DV nozīme zeltā 17.5.88.
830. Priedulāja Sarma, dz. 29.12.54., DV no 1971. g. DV apv. Čikāgā jaunatnes
noz. vad., DV ASV vanadžu pr-ce. DV nozīme zeltā 17.5.88.
831. Polis Valija, dz. 14.9.20., DV no 1949. g. DV apv. Grandrapidos vanadžu
kopas ilggadīga darbiniece. DV nozīme zeltā 17.5.88.
832. Raņķis Gunārs, dz. 28.9.34., DV no 1961. g. DV apv. Klīvlendē ilggadīgs
valdes loc., sabiedrisks darbinieks. DV nozīme zeltā 17.5.88.
833. Draviņš Zigismunds, dz. 23.7.25., DV no 1953. g. DV Brisbanes nod.
ilggadīgs valdes loc, sporta darbinieks. DV nozīme zeltā 17.5.88.
834. Hartmane Ira, dz. 6.6.21. DV no 1961. g. DV Balaratas nod. vanadžu kopas
vad., neredzīgo kasešu bibliotēkas pārzine. DV nozīme zeltā 17.5.88.
835. Impols Aleksandrs, dz. 17.1.33., DV no 1958. g. DV Melburnas nod. darbi
nieks. DV Austrālijas valdes loc, sab. darbinieks. DV nozīme zeltā 17.5.88.
836. Putnis Eduards, dz.7.3.16., DV no 1953. g. DV Ņukastlas nod. valdes prdis, skolu darbinieks. DV nozīme zeltā 17.5.88.
837. Preimanis Jānis, dz. 28.8.10., DV no 1948. g. DV Manitobas ilggadīgs
nod. darbinieks. DV nozīme zeltā 17.5.88.
838. Skrastiņš Indulis, dz. 12.6.22., DV no 1955. g. DV Montreālas nod. ilgga
dīgs valdes loceklis, inf. darbinieks. DV nozīme zeltā 17.5.88.
839. Sniķere Emilija, dz. 3.3.03., DV no 1959. g. DV Hamiltonas nod. vanadžu
vadītāja, sabiedriska darbiniece. DV nozīme zeltā 17.5.88.
840. Zvirgzgrauda Mirdza, dz. 11.3.19., DV no 1967. g. DV Toronto vanadžu
kopas ilggadīga sekretāre, kluba saimniece. DV nozīme zeltā 17.5.88.
841. Alužāne Alma, dz. 16.6.10., DV no 1969. g., DV Minsteres nod. vanadžu
kopas ilggadīga vadītāja. DV nozīme zeltā 17.5.88.
842. Laperis Antons, dz. 11.10.22., DV no 1948. g. Ilggadīgs DV Memingenas
nod. valdes loceklis. DV nozīme zeltā 17.5.88.
843. Kaulēns Vilhelms, dz. 19.10.12., DV no 1949. g. DV Eskilstunas nod. ilg
gadīgs valdes loc, pr-dis. DV nozīme zeltā 17.5.88.
844. Birzgalis Kūris, dz. 5.10.24., DV no 1956. g. DVF Bradfordas nod. valdes
loc, inf noz. vad., DVF valdes loc. iekšējās inf. noz. vad. un aprūpes noz.
vadītājs. DV nozīme zeltā 17.6.89.
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845. Krūms Eduards, dz. 28.8.16. DV no 1952. g. DVF Bradfordas nod. darbi
nieks, nama pārzinis. DV nozīme zeltā 17.6.89.
846. Liepiņš Jānis, dz. 15.8.25., DV no 1949. g. DVF Lesteres nod. Ilggadīgs val
des loc. DV nozīme zeltā 17.6.89.
847. Turciņš Lilija, dz. 2.10.1922. DV no 1968. g. DVF Līdsas nod. vanadžu ko
pas ilggadīga darbiniece. DV nozīme zeltā 17.6.89.
848. Vītiņš Anna, dz. 20.10.19., DV no 1955. g. DVF Česterfīldas nod. ilggadīga
darbiniece. DV nozīme zeltā 17.6.89.
849. Avotiņš Arnolds, dz. 30.8.24. DV no 1948. g. DV apv. Ņujorkā ilggadīgs
darbinieks. DV nozīme zeltā 17.6.89.
850. Balodis Oļģerts, Ilggadīgs Patiesības fonda valdes priekšsēdis. DV nozīme
zeltā 17.6.89.
851. Cinis Ilga, dz. 26.12.21. DV no 1949. g. DV apv. Minesotā ilggadīga dar
biniece. DV nozīme zeltā 17.6.89.
852. Felzenbergs Alīse, dz. 12.2.13. DV no 1973. g. DV ASV apv. Ziemeļrietu
mos ilggadīga vanadžu pr-ce. DV nozīme zeltā 17.6.89.
853. Rubenis Artūrs, dz. 5.6.27., DV no 1950. g. DV apv. Klīvlendā valdes loc,
jaunatnes un teātra darbinieks, režisors. DV nozīme zeltā 17.6.89.
854. Rudzroga Ilga, dz. 20.1.27., DV no 1951. g. DV apv. Bostonā ilggadīga va
nadžu kopas darbiniece. DV nozīme zeltā 17.6.89.
855. Tupe Aina, dz. 27.7.18., DV no 1975. g. DV apv. Linkolnā ilggadīga
vanadžu kopas darbiniece. DV nozīme zeltā 17.6.89.
856. Gorbunovs Antons, dz. 17.12.21., DV no 1955. g. Ilggadīgs DV Špakenbergas nod. valdes pr-dis. DV nozīme zeltā 17.6.89.
857. Gerhards Rolands, dz. 21.7.24., DV no 1946. Izcils neredzīgo kopas biblio
tēkas atbalstītājs ielasot vairāk kā 1.000 ielasījumus. DV noz. zeltā 17.6.89.
858. Graufelds Zāmelis, dz. 29.11.13., DV no 1955. g. Ilggadīgs DV Upsalas
nod. valdes pr-dis. DV nozīme zeltā 17.6.89.
859. Upenieks Voldemārs, dz. 28. 11.17., DV no 1950. g. DV apv. Kalifornijas
ilggadīgs valdes loceklis. DV nozīme zeltā 17.6.89.
860. Žumburs Marija, dz. 12.8.20., DV no 1961. g. DV apv. Kalamazū ilggadīga
vanadžu kopas darbiniece. DV nozīme zeltā 17.6.89.
861. Bērziņš Mārtiņš, dz. 3.3.08. DV no 1977. g. DV Adelaides nod. Aktīvs dar
binieks. DV nozīme zeltā 17.6.89.
862. Cekuliņa Dzidra, dz 14.4.27., DV no 1976. g. DV Melburnas nod. vanadžu
pr-ce, DV Austrālijas vanadžu pr-ce. DV nozīme zeltā 17.6.89.
863. Džonsons Rita, dz. 2.6.32., DV no 1974. g. DV Pertas nod. valdes un vana
džu ilggadīga darbiniece. DV nozīme zeltā 17.6.89.
864. Kāpiņš Nikolajs, dz. 17.3.06., DV no 1952. g. DV Sidnejas nod. ilggadīgs
valdes darbinieks. DV nozīme zeltā 17.6.89.
865. Vipulis Jānis, dz. 11.12.03., DV no 1965. g. DV Adelaides nod. ilggadīgs
darbinieks. DV nozīme zeltā 17.6.89.
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866. Dupāts Pēteris, māc. dz. 10.11.22., DV no 1966. g. Aktīvs DV darba atbals
tītājs Beļģijā. DV nozīme zeltā 17.6.89.
867. Purvs Inta, dz. 5.1.31., DV no 1964. g. DV Toronto nod. teātŗa pr-ce, izcila
kultūras darbiniece, DV CV referente. DV nozīme zeltā 17.6.89.
868. Reinbergs Alma, dz. 26.12.09., DV no 1953. g. DV Toronto nod.
darbiniece, “Latvija Amerikā” ilggadīga grāmatvede. DV nozīme zeltā
17.6.89.
869. Ruško Jāzeps, dz. 28.4.11., DV no 1971. g. DV Britu Kolumbijas nodaļas
ilggadīgs valdes loc., pr-dis. DV nozīme zeltā 17.6.89.
870. Vilks Alma, dz. 8.7.07., DV no 1964. g. DV Hamiltonas nod. vanadžu
darba atbalstītāja. DV nozīme zeltā 17.6.89.
871. Alferovs Georgs, dz. 11.12.21., DV no 1950. g. DVF Bradfordas nodaļas
ilggadīgs valdes loceklis. DV nozīme zeltā 11.5.90.
872. Kļava Skaidrīte, dz. 2.12.25., DV no 1960. g. DVF Halifaksas nod. vanadžu
valdes loc. un pr-ce. DV nozīme zeltā 11.5.90.
873. Novadniece Aina, dz. 16.3.29., DV no 1971. g. DVF Bradfordas nodaļas
ilggadīga darbiniece. DV nozīme zeltā 11.5.90.
874. Šnepste Velta, dz. 20.12.25., DV no 1974. g. DVF Lesteres nod. vanadžu
kopas ilggadīga darbiniece. DV nozīme zeltā 11.5.90.
875. Vīnbergs Ernests, dz. 6.6.21. DV no 1951. g. DVF Donkasteras nodaļas
ilggadīgs valdes loceklis. DV nozīme zeltā 11.5.90.
876. Blunava Vilma, dz. 3.12.11., DV no 1955. g. DV apvien. Kalamazū
vanadžu ilggadīga darbiniece. DV nozīme zeltā 11.5.90.
877. Graube Antonina, dz. 4.6.19., DV no 1961. g. DV apv. Grandrapidos valdes
un vanadžu ilggadīga darbiniece. DV nozīme zeltā 11.5.90.
878. Jona Irma, dz. 10.3.26., DV no 1966. g. DV apv. Detroitā vanadžu kopas
ilggadīga darbiniece. DV nozīme zeltā 11.5.90
879. Kaža Jānis, dz. 12.1.17., DV no 1948. g. DV apv. Bostonā ilggadīgs valdes
loc., pr-ks. DV nozīme zeltā 11.5.90.
880. Pavasars Marija, dz. 27.1.12., DV no 1952. g. DV apv. Ročestera aprūpes
un vanadžu ilggadīga darbiniece. DV nozīme zeltā 11.5.90.
881. Peniķis Ojārs, dz. 21.6.35., DV no 1951. g. DV apv. Milvokos tautas deju,
teāŗa, vīru koŗa ļoti aktīvs dalībnieks. DV nozīme zeltā 11.5.90.
882. Reineke Zigurds, dz. 14.9.30., DV no 1954. g. DV apv. Klīvlendē ilggadīgs
valdes loceklis. DV nozīme zeltā 11.5.90.
883. Zute Vera, dz. 5.10.19., DV no 1976. g. DV apv. Demoinē vanadžu kopas
valdes loc. un pr-ce. DV nozīme zeltā 11.5.90.
884. Kamoliņa Velta, dz. 4.1.19., DV no 1968. g. DV Melburnas nod. ilggadīga
vanadžu valdes locekle. DV nozīme zeltā 11.5.90.
885. Sprince Biruta, dz. 10.8.18., DV no 1959. g. DV Brisbanes nodaļas valdes
locekle, vanadžu pr-ce. DV nozīme zeltā 11.5.90.
886. Jandavs Juris, dz. 7.3.41 DV no 1960. g. DV Manitobas nod. valdes loc. un
pr-dis. DV nozīme zeltā 11.5.90.
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887. Miniate Elma, dz. 7.5.25., DV no 1973. g. DV Kanadā valdes inf. nozares
vadītāja, izcilainf.darba veidotāja. DV nozīme zeltā 11.5.90.
888. Norītis Rūdolfs, dz. 6.5.20., DV no 1958. g. Kanadas latviešu izcils preses
un kultūras darbinieks. DV nozīme zeltā 11.5.90.
889. Roze Sofija, dz. 20.4.20., DV no 1965. g. DV Bramptonas nod. vanadžu ko
pas ilggadīga darbiniece. DV nozīme zeltā 11.5.90.
890. Ozoliņš Kārlis, dz. 25.4.24., DV no 1947. g. DV Memingenas nod.
ilggadīgs valdes loc., pr-dis. DV nozīme zeltā 11.5.90.
891. Šics Augusts, dz. 20.6.14., DV no 1952. g. DV Viestura nod., Vācijā, ilgga
dīgs valdes loceklis. DV nozīme zeltā 11.5.90.
892. Auzāns Valdis, dz. 18.2.21., DV no 1950. g., DV apv. Ročesterā darbinieks.
DV nozīme zeltā 20.5.91.
893. Bārda Arvīds, dz. 20.1.23., DV no 1949. g. DV apv. Čikāgā ilggadīgs
valdes loc. un pr-ks. DV nozīme zeltā 20.5.91.
894. Eglīte Andrejs, dz. 11.4.38., DV no 1961. g. DV apv. Linkolnā ilggadīgs
valdes loceklis. DV nozīme zeltā 20.5.91.
895. Jankavs Erna, dz. 18.11.22., DV no 1953. g. DV apv. Kalamazū ilggadīga
vanadžu darbiniece. DV nozīme zeltā 20.5.91.
896. Jerumanis Aivars, dz. 5.7.38., DV no 1971. g. DV apv. D. Kalifornijā ilgga
dīgs pr-ks. DV nozīme zeltā 20.5.91.
897. Mačs Arvīds, dz. 22.5.20., DV no 1947. g. DV apv. Bostonā ilggadīgs
valdes loc. un pr-ks. DV nozīme zeltā 20.5.91.
898. Muižnieks Uldis, dz. 18.11.26., DV no 1952. g. Aktīvs DV apv. Milvokos
darbinieks, sevišķi skautos. DV nozīme zeltā 20.5.91.
899. Virziņš Edgars, dz. 2.4.22., DV no 1965. g. DV apv. Minesotā un Floridā
aktīvs darbinieks. DV nozīme zeltā 20.5.91.
900. Alksnīte Erna, dz. 12.3.14., DV no 1952. g. DVF Koventrijas nod. aktīva
darbiniece. DV nozīme zeltā 20.5.91.
901. Kļava Alfrēds, dz. 26.10.24. DV no 1949. g. DVF Mansfīldas nod.
ilggadīgs valdes loc. un v. pr-dis. DV nozīme zeltā 20.5.91.
902. Krūmiņš Dainis, dz. 29.9.24., DV no 1954. g. DVF Koventrijas nod. ilg
gadīgs valdes loc. un pr-dis. DV nozīme zeltā 20.5.91.
903. DV vīru koris Kanadā, dib. 23.10.66., koncertējis Kanadā, ASV, Vācijā,
Zviedrijā, Austrālijā, Latvijā. Iedziedājis 11 skaņu plates, repertuārā 150
dziesmas un uzvedumi. DV nozīme zeltā 20.5.91.
904. Kalniņš Jānis, dz. 18.10.14., DV no 1950. g. Ilggadīgs DV Londonas,
Kanadā valdes loceklis. DV nozīme zeltā 20.5.91.
905. Sidars Krišs, dz. 21.4.05., DV no 1970. g. Rakstnieks, dzejnieks, žurnālists,
“Latvija Amerikā” redaktors. DV nozīme zeltā 20.5.91.
906. Šternbergs Hermanis, dz. 12.2.24., DV no 1969. g. Ilggad. DV St.Catharines nod. valdes loceklis. DV nozīme zeltā 20.5.91.
907. Vītols Alberts, dz. 16.7.19., DV no 1950. g. DV Toronto nod. valdes loc.,
DV vīru koŗa solists, sab. darbinieks. DV nozīme zeltā 20.5.91.
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908. Bergs Roberts, dz. 12.10.19., DV no 1970. g. DV Balaratas nod. ilggadīgs
valdes loceklis. DV nozīme zeltā 20.5.91.
909. Lūsis Jānis, dz. 8.11.08., DV no 1952. g. DV Adelaides nod. ilggadīgs
valdes loc. DV nozīme zeltā 20.5.91.
910. Skultēns Eduards, dz. 15.4.23., DV no 1981. g. DV Melburnas nod. valdes
loc., sevišķi aprūpes darbā. DV nozīme zeltā 20.5.91.
911. Tītmanis Zigurds, dz. 15.10.21., DV no 1957. g. DV Pertas nod. aktīvs
darbinieks. DV nozīme zeltā 20.5.91.
912. Tralle-Pelle Lidija, dz. 26.8.28., DV no 1957. g. DV Adelaides nod. ilgga
dīgs vanadžu darbiniece. DV nozīme zeltā 20.5.91.
913. Āboliņš Jānis, dz. 23.4.24., DV no 1949. g. DV Viestura nod. Vācijā valdes
loc. pr-dis. DV nozīme zeltā 20.5.91.
914. Erdmanis Ilmārs, dz. 30.8.27., DV no 1954. g. DV Norčepingas nod. valdes
loceklis, DV Zviedrijas valdes loc. un šaušanas sacensību vadītājs. DV no
zīme zeltā 20.5.91.
915. Meierovics Gunārs, dz. 15.5.20., ALA un PBLA pr-dis. DV nozīme zeltā
20.5.91.
916. Ručs Kazimirs, Dr., Prelāts, dz. 4.12.15., DV biedrs-dib., Latviešu leģiona
kaplāns, DV goda biedrs. DV nozīme zeltā 20.5.91.
917. Brikmanis Egons, dz. 12.4.28., DV no 1974. g. DVF Mansfīldas nod.
valdes loceklis, sabiedrisks darbinieks. DV nozīme zeltā 20.5.92.
918. Gabaliņš Reinis, dz. 23.8.16., DV no 1950. g. DVF Līdsas nodaļas valdes
loc., skolas darbinieks, “Kamoliņa” pavadītājs. DV nozīme zeltā 20.5.92.
919. King Velta, dz. 29.5.19., DV no 1975. g. DVF Londonas nod. vanadžu
kopas ilggadīga vadītāja. DV nozīme zeltā 20.5.92.
920. Šmits Jānis, dz. 12.4.28., DV no 1974. g. DVF Mansfīldas nodaļas valdesloceklis, sabiedrisks darbinieks. DV nozīme zeltā 20.5.92.
921. Vītiņš Pēteris, dz. 9.5.24., DV no 1952. g. DVF Česterfīldas nod. valdes
sekretārs un pr-dis. DV nozīme zeltā 20.5.92.
922. Bauers Vilnis, dz. 1.8.27., DV no 1947. g. DV apv. Ņujorkā ilggadīgs val
des loc. un sabiedrisks darbinieks. DV nozīme zeltā 20.5.92.
923. Jirgens Zigfrīds, dz. 22.1.30., DV no 1965. g. DV apv. Kalamazū valdes
loc. un pr-ks, Centra cēlājs, aktīvs aprūpes darbā. DV nozīme zeltā 20.5.92.
924. Kalnītis Viktors, dz. 15.5.27., DV no 1951. g. DV apv. Milvokos valdes
darbinieks, sevišķi inf. darbā. DV nozīme zeltā 20.5.92.
925. Krūmiņš Laimonis, dz. 7.7.34., DV no 1959. g. DV apv. Klīvlendē
ilggadīgs valdes loceklis. DV nozīme zeltā 20.5.92.
926. Lambergs Silvestrs, dz. 29.6.29., DV no 1951. g. DV apvien. Bostonā
darbinieks, teātŗa režisors, sabiedrisks darbinieks. DV nozīme zeltā
20.5.92.
927. Ozols Ādolfs, dz. 18.7.10., DV no 1952 g. DV apv. Kalamazū ilggadīgs val
des loc., sabiedrisks darbinieks. DV nozīme zeltā 20.5.92.
928. Pētersons Rasma, dz. 26.5.34., DV no 1974. g. DV apv. Minesotā vanadžu
kopas ilggadīga darbiniece, pr-ce. DV nozīme zeltā 20.5.92.
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929. Riepnieks Vilma, dz. 19.5.15., DV no 1974. g. DV apv. Grandrapidos vanadžu darbiniece, pr-ce. DV nozīme zeltā 20.5.92.
930. Balodis Aina, dz. 27.4.24., DV no l962.g. DV Džilongas nod. ilggadīga
darbiniece. DV nozīme zeltā 20.5.92.
931. Bluķis Imants, dz. 11.5.25., DV biedrs-dib. DV Ņukastles nod. teātra re
žisors, sabiedrisks darbinieks. DV nozīme zeltā 20.5.92.
932. Bogdanovičs Gvido, dz. 30.7.32., DV no 1952. g. DV Sidnejas nod. ilgga
dīgs darbinieks, izcils polītiskā darbā, DV Austrālijas valdes pr-dis. DV
nozīme zeltā 20.5.92.
933. Everts Asja, dz. 10.1.19., DV no 1952. g. DV Sidnejas nod. vanadžu ilgga
dīga darbiniece. DV nozīme zeltā 20.5.92.
934. Lundbergs Tālivaldis, dz. 10.1.32., DV no 1961. g. DV Brisbanes nodaļas
valdes loc, pr-dis, teātŗa vadītājs. DV nozīme zeltā 20.5.92.
935. Martinsons Aina, dz. 28.4.22., DV no 1955. g. DV Bramptonas nod.
vanadžu kopas vadītāja, aprūpes darbiniece. DV nozīme zeltā 20.5.92.
936. Šnepsts Jānis, dz. 17.2.24., DV Edmontonas nod. ilggad. valdes darbinieks.
DV nozīme zeltā 20.5.92.
937. Veitmanis Voldemārs, dz. 6.9.23., DV no 1968. g. DV Toronto nod. vīru
koŗa ilggadīgs aktīvs dalībnieks. DV nozīme zeltā 20.5.92.
938. Zariņa Spīdola, dz. 16.7.30., DV no 1953. g. DV Montreālas nod. vanadžu
ilggadīga darbiniece. DV nozīme zeltā 20.5.92.
939. Bērziņa Veronika, dz. 22.1.27., DV no 195l.g. DV Minsteres nod. vanadžu
un nod. v. loc, sevišķi panākumi aprūpes darbā. DV nozīme zeltā 20.5.92.
940. Kazakovskis Egons, dz. 24.6.23., DV no 1967. g. DV Mežotnes nod. Vācijā
ilggadīgs valdes loc. DV nozīme zeltā 20.5.92.
941. Kļaviņš Varis, dz. 15.2.26., DV no 1963. g. DV Saules nod. Vācijā, ilgga
dīgs valdes loc, pensiju lietu kārtotājs invalīdiem Latvijā. DV nozīme
zeltā 20.5.92.
Ar DV CV atzinības rakstu apbalvotie, laikā no 1983. - 1992. g.:
1983.g.
1292. Ābolītis Rūdolfs
Austrālija
1293. Cīrule Emma "
1294. Draviņš Zigmunds "
1295. DV Adelaides nod.
vanadžu kopa "
1296. DV Džīlongas nodaļa "
1297. DV Sidnejas nodaļa "
1298. Ķikāns Artūrs "
1299. Lācis Verners "
1300. Kupča Anna "

1301. Leitmane Ausma Austrālija
1302. Lundbergs Tālivaldis "
1303. Mētra Egils "
1304. Ozoliņš Ēvalds "
1305. Upītis Aleksandrs "
1306. Alksnis Edvīns
Anglija
1307. Auziņa Dzidra "
1308. Birzgale Ilona "
1309. Birzgalis Kūris "
1310. Buševica Dzidra "
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1311. Kelk Tamāra
Anglija
1312. Kitova Olga "
1313. Krūms Eduards "
1314. Lagzdiņš Arvīds "
1315. Novadniece Aina
1316. Osis Jānis
1317. Pumpainis, Ēriks
1318. Turciņa, Lilija
1319. Āre, Aleksandrs
1320. Krasta, Mudīte
Zviedrija
1321. Gūtmanis Kārlis
Holande
1322. Agrums Pēteris
Kanada
1323. Bērziņa Mudīte
1324. Bokalderis Kārlis
1325. Butkevics Stanis
1326. Dāvidsons Edgars
1327. Jandavs Juris
1328. Jandavs Mārtiņš
1329. Ķipis Imants
1330. Pavlova Velta
1331. Preimanis JānisArnolds
1332. Tuklere Rūta
1333. Zeltiņa Rita
1334. Toma LizeteMirdza
Vācija
1335. Kalve Izolde
1336. Tipse Helma
1337. Bērziņa Valija
1338. Strazdiņš Roberts
1339. Bēts Kristaps
1340. Deimante Elza
1341. Elferts Edgars
1342. Ģēmis Harijs
1343. Jons Persijs
1344. Jumiķe Daina
1345. Kaža Austra
ASV
1346. Lubava Erna
1347. Mača Elza
1348. Ozols Ādolfs
1349. Saulesleja Augusts
1350. Tupe Aina
1351. Ziediņš Rūdolfs
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1352. Zītars Jānis
1353. Zute Vēra
1354. DV apv. teātris
Minesotā

ASV

1984.g.
1355. Butāne Anastāsija
Kanada
1356. Eglītis Juris
1357. Gulbe Dzidra
1358. Krūmiņš Arnolds
1359. Kuncāne Rita
1360. Meldere Smaida
1361. Pabērza Beatrise
1362. Vilka Alma
1363. Zvaigzne Anastāsija
1364. Sinka Imants
Zviedrija
1365. Bēdelis Jānis
ASV
1366. Dzenis Jānis
1367. Humeyimptwai Irēna "
1368. Jerumanis Aivars
1369. Jirgena Elaine
1370. Kalniņš Mārtiņš
1371. Karlsons Jānis
1372. Kļaviņš Laimons
1373. Paudrupe Mirdza
1374. Priedniece Austra
1375. Ruka-Roze Albertīne
1376. Sproģis Juris
1377. Švarcs Leonards
1378. Petrovskis Kārlis
1379. Bērziņš Mārtiņš
Australija
1380. Cekule Gaida
1381. Zīda Laima
1382. Kūkums Jānis
1383. Rubis Juris-Voldemars "
1384. Burzinska Minna
1385. Part Regina
1386. Ošenieks Ādolfs
1387. Abatnieks Voldemars "
1388. Pālēns Jānis
1389. Balode Mirdza
1390. Kalns Arvīds
1391. DV Ballaratas nod.

1392. DV Brisbanes nod.
vanadžu kopa
Austrālija
1393. Sutcliffe Dzidra
Anglija
1394. Piķelis Imants
1395. Irbe Jānis
1396. Uskale Ilona
1397. Ekste Elza
1398. Krauze Arvīds
1399. Veiss Arvīds
1400. Fenglers Alfons
1401. Strazds Jāzeps
1402. Mieriņa Ilga
1403. Laure Irma
1404. Cipulis Artūrs
Vācija
1405. Mūrnieks Kārlis
Francija
1985.g.
1406. Austere Tamāra
ASV
1407. Bruks Gusts
1408. Cielēns Herberts
1409. Cimziete Ženija
1410. Gulbe Lonija
1411. Jone Irma
1412. Lācis Charles A
1413. Lambergs Aristīds
1414. Lenša Alīse
1415. Mačs Arvīds
1416. Nesaule Pēteris
1417. Pričiņš Jānis
1418. Riepniece Vilma
1419. Rozenbergs Kārlis
1420. Ūdre Lidija
1421. Bilinskis Jānis
Kanada
1422. Jēkabsone Irma
1423. Magrica Anda
1424. Mārtinsone Aina
1425. Memene Ženija
1426. Roze Sofija
1427. Ruško Jāzeps
1428. Vītols Alberts
1429. Zariņš Aleksandrs
1430. Āboltiņš Roberts
1431. Āpša Jānis

1432. Brikmanis Egons
Anglija
1433. Burgelis Miķelis
1434. Dzegūze Arvīds
1435. Eglītis Emīls
1436. Gravenieks Jēkabs
1437. Miklucāne Valija
1438. Plūme Ārija
1439. Trēģers Ēriks
1440. Vidze Tamāra Anastāsija
1441. Vītiņa Anna
1442. Akermanis Vilis
Austrālija
1443. Akots Ēriks
1444. Brūna Biruta
1445. Cekuls Oskars
1446. Kamoliņa Velta
1447. Cekuliņa Dzidra
1448. Kārkliņš Jānis
1449. Lūks Alberts
1450. Priedkalns Jānis
1451. Sala Astra
1452. Saulītis Jānis
1453. Terišķis Jānis
1454. Zilberte Regīna
1455. Gerhards Rolands
Vācija
1456. Jakovelis Ignats
1986.g.
1457.AlksneVelta
Anglija
1458. Gabaliņš Reinis
1459. Jakars Jānis
1460. Kļava Skaidrīte
1461. Krauze Ernests
1462. Kreice Dzidra
1463. Leitis Ēvalds
1464. Lūsis Jānis
1465. Mellakauls Voldemars "
1466. Mente Pēteris-Gustavs "
1467. Vilde Rolands
1468. Vītiņš Pēteris
1469. Aleksējeva Maiga
ASV
1470. Balode Rita
1471. Balodis Oļģerts
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1472. Cinka Alvīne
ASV
1473. Grava Alfrēds
1474. Kalmanis Arnis
1475. Kore Valentīns
1476. Līce Izālija
1477. Lorencis Augusts
1478. Muižniece Ausma
1479. Žīgurs Anna
1480.Gulāns Alfrēds
Austrālija
1481. Krinte Milda
1482. Krūmiņš Bruno
1483. Lachovica Aina
1484. Lubka Jāzeps
1485. Martinsone Izolde
1486. Ozols Ivars
1487. Preiss Artūrs
1488. Priedīte Paulīne
1489. Snepsts Aloizs
1490. Stuberovskis Jānis
1491. Titmanis Zigurds
1492. Tuvika Ingrīda
1493. Urbāne Erna
1494. Veigurs Alberts
1495. Vucēns Jānis
1496. Auniņš Gunārs
Kanada
1497. Grauds Pēteris
1498. Jirgens Kārlis
1499. Kalvāne Lizete
1500. Ķeire Ieva
1501. Millers Kārlis
1502. Pavasara Regīna
1503. Daugavas vanadžu
ansamblis "Senatne"
"
1504. Auza
Rūdolfs
Vācija
1505. Bogdanovics Antons
"
1506. Bogdanovics Rūdolfs
"
1507. Kalve Oskars
1508. Kļaviņš Varis
1509. Šics Augusts
1510. Šūlmeisters Jānis
1511. Stupāns Jāzeps
1512. Leimanis Juris
Zviedrija
1513. Ozoliņš Konstantīns
"
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1514. Avotiņš Jānis
1515. Bodnieks Leons
1516. Cakuls Jānis
1517. Daškevica Zigrida
1518. DunceVilhelmīne
1519. Ģermanis Arvīds
1520. Grauberga Eileen
1521. Kalniņš Daumants
1522. Lībietis Egons
1523. Ļubočka Georgs
1524. Muncis Žanis
1525. Ozoliņš Andrejs
1526. Pakalns Marianna
1527. Cīrulis Fricis
1528. Kļava Alfrēds
1529. Krūmiņš Dainis
1530. Bērziņš Klāvs
1531. Herrlings Kārlis
1532. Kazekovskis Egons
1533. Sēja Oļģerts-Vilis
1534. Graufelds Zāmels
1535. Purviņa Mirdza
1536. Baumanis Arvīds
1537. Kalnītis Valters
1538. Kancāns Viktors
1539. Lielkāja Regīna
1540. Otto Ingrīda
1541. Rudzītis Dainis
1542. Skrūzmane Anna
1543. Timrots Viesturs
1544. Zālīte Elza
1545. Žumbura Lidija
1546. Alksne Austra-Vēra
1547. Aveniņš Jānis
1548. Bite Gaida
1549. Brikmane Marta
1550. Inta Milda
1551. Kēlere Lilija
1552. Lapiņš Kārlis
1553. Lapiņa Kate
1554. Miniate Elma
1555. Šūbiņš Gunārs

Anglija
Anglija

Vācija

Zviedrija
ASV

Kanada

1556. Dancis Juris
1557. Delveris Pēteris
1558. Jauģiete Lonija
1559. Krūmiņa Inta
1560. Leitis Zigfrids
1561. Liepiņa Brigita
1562. Mediķis Žanis
1563. Ozoliņš Arnolds
1564. Saulītis Jānis
1565. Stendere Gaida
1566. Tauniņš Kārlis
1567. Valikova Anita
1568. Vanadziņa Alīda
1569. Vipulis Jānis

Austrālija

1988.g.
1570. Amata Anna
Anglija
1571. Bergmane Valda
1572. Collins Mirdza
1573. Jursiņa Velta
1574. Kancāns Alberts
1575. Kinga Velta
1576. Ķīselis Kārlis
1577. Počs Jūlijs
1578. Pūlis Māris
1579. Supe Staņislavs
1580. Valeinis Vladislavs
1581. Balode Gaida
1582. Bībelnieks Jānis
1583. Grigolate Ināra
1584. Jansone Anna
1585. Jansone Iraida
ASV
1586. Ješauskis Artūrs
1587. Jirgens Zigfrīds
1588. Kalmane Līvija
1589. Kubuliņa Māra
1590. Liepiņa Kaira
1591. Olekšs Aleksandrs
1592. Pedecis Alfons
1593. Valdniece Dzintra
1594. Vērzemniece Līvija
1595. Virziņš Edgars
1596. Bergs Roberts
Austrālijā

1597. Bluķis Imants
Austrālija
1598. Dunsis Augusts
1599. Žvigulis Oļģerts
1600. Bleka Marija
Kanada
1601. Darkevica Skaidrīte
1602. Eglīte Dzintra
1603. Helgūts Ilmārs
1604. Lorbergs Modris
1605. Magone Ausma
1606. Miķelsons Hugo
1607. Plūdone Ausma
1608. Reinberga Katrīne
1609. Vičs Voldemārs
1610. Āboliņš Jānis
Vācija
1611. Bergs Leo
Zviedrija
1612. Gulbe Ilona
Brazīlija
1613. Kapiņa Rita
1614. Mekšs Jēkabs
1615. Švalbe Alfons
1989.g.
1616. Cingele
Betty
1617. Cingelis Jānis
1618. Dāle Inta
1619. Dambītis Tatjāna
1620. Dzeriņa Rita
1621. Grasberga Rita
1622. Young Liesma
1623. Korpa Austra
1624. Muncis Jānis
1625. Nelsons Jānis
1626. Sartori Austra
1627. Taukule Mary
1628. Ūdris Meta
1629. Alks Valdemars
1630. Augusts Juris
1631. Birzgale-Vītola
Rasma
1632. Danenbergs Arvīds
1633. Ģīmis Aleksandrs
1634. Grīnbergs Juris
1635. Grīsle Dzintra
1636. Īlena Katrīna

Anglija

ASV

1637. Kalve Vēsma
ASV
1638. Kitts Aleksandrs
1639. Liepiņš Gunārs
1640. Lizlovs EižensAleksandrs
1641. Maine Berta
1642. Malējs Bruno P.
1643. Malbārde Daina
1644. Otzelnis Broņislavs
"
1645. Plassiņš Arnolds
1646. Pūtele Lūcija
1647. Rinkuss Verners
1648. Treize Irma
1649.Vanuška Irēne
1650. Vasere Anna
1651. Zariņa Olga
1652. Balodis Andrejs
Austrālija
1653. Ceplītis Edgars
1654. Ērglis Bruno
1655. Gailītis Pēteris
1656. Grīnberga Dzidra
1657. Himelreichs Alberts
1658. Kuka Gunta
1659. Mitrevica Marta
1660. Mušinskis Laimons
"
1661. Pomere Ausma
Austrālija
1662. Pone Valentīna
1663. Purvs Arvīds
1664. Siliņa Elza
1665. Skultens Eduards
1666. Šmite Veronika
1667. Tiliba Elvīra
1668. Vitenbergs Arvīds
1669. Zvirbule Franceska
1670. Berngards Leonards Kanada
1671. Dicmanis AndrejsKārlis
1672. Hūns Viesturs-Viktors "
1673. Kalniņš Voldemārs
1674. Krēsliņš Zigurds
1675. Kudrašova Elza
1676. Lādītis Paulis
1677. Mālderis Artūrs
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1678. Mārtinsons Voldemārs
Kanada
1679. Preimane ValijaKarlīne
1680. Putniņa Anna
1681. Roze Oskars
1682. Sauss Arvīds
1683. Taškāns Aloizs
1684. Tiltiņš Eduards
1685. Treimane Lilija
1686. Vītola Eižēnija
1687. Bērziņa Veronika
Vācija
1688. Meņgelis Oļģerts
1689. Vaļuka Lieselotte
1690. Oļechovičs Staņislavs Zviedrija
1990.g.
1691. Ābele Fricis
Anglija
1692. Āriņš Jānis
1693. Eglītis Jānis
1694. Grunte Vēra
1695. Gulbis Jānis
1696. Katvars Oskars
1697. Kuzmickis Pāvils
1698. Lazda Jānis
1699. Mellakauls Voldemārs "
1700. Miezīte Zeltīte
1701. Piķele Irēna
1702. Vilmane Īra
1703. Vilmanis Konrads
1704. Westheusere Ženija
1705. Āboliņa Lidija
ASV
1706. Ģēģeris Valdemars
1707. Hervarth Fritz
1708. Kalniņš Imants
1709. Ķinēns Jānis
1710. Ķirsis Andris
1711. Lāce Anna
1712. Lubūzis Kārlis
1713. Šakins Stepans
1714. Tauriņa Elza
1715. Upeniece Anna
1716. Zalgaucka Elma

1717. Apine Marta
Austrālija
1718. Atvarnieks Rūdolfs
1719. Deičmanis Roberts
1720. Eglītis Vilis
1721. Stangute Aina
1722. Veide Arnolds
1723. Veide Magda
1724. Alksnis Modriņš
Kanada
1725. Brumelis Andrejs
1726. Celle Aina
1727. Čaks Konstantīns
1728. Grunde Valija
1729. Luce Venta
1730. Māliņš Ainārs
1731. Miķelsone Ausma
1732. Odiņš Pēteris
1733. Pavasars Kārlis
1734. Pavlovs Roberts
1735. Pētersons Ādolfs
1736. Pētersons Rūdolfs
1737. Reichmane Zenta
1738. Tērauda-Lilienfelda
Skaidrīte
1739. Balodis Fricis
Vācija
1740. Bērziņa Edīte
1741. Brasavs Ernests
1742. Brunovska Ursula
1743. Grintāls Ivars
1744. Laube Ansis
1745. Liepa Maruta
1746. Martinsons Leonīds
"
1747. Riekstiņš Zigfrīds
1748. Skuja Ella
1749. Vāliņa Silvija
1991.g.
1750. Bērziņš Vilnis
ASV
1751. Brusubārda III Ernests "
1752. Cibis Žanis
1753. Danenberga Elvīra
1754. Detroitas vanadžu
ansamblis "Dziesma" "
1755. Elferts Žanis

1756. Gailītis
Ādolfs
ASV
1757. Kaugura Rita
1758. Kļaviņa Alma
1759. Kļaviņa Hedviga
1760. Liventāle Emma
1761. Ozoliņa Lūcija
1762. Pāvula Skaidrīte
1763. Reke-Andersone Ilga
"
1764. Rudausa Austra
1765. Treimanis Vilis
1766. Zāmurs Kārlis
1767. Zeltiņš Paulis
1768. Krūmiņa Biruta
Anglija
1769. Ozoliņa Dulcie
1770. Tuļķis Imants
1771. Veips Broņislavs
1772. DV teātris Kanadā Kanada
1773. Hejkinga Vanda
1774. Ozols LaimonsHermanis
1775. Plūme Ņina
1776. Rēvalde Ruta
1777. Šiliņš Guntis
1778. Skuja Ziedonis
1779. Treimanis Jānis
1780. Zenaitis KārlisKonrāds
1781. Burdikova Vera
Austrālija
1782. Mediķe Aina
1783. Kargans Oļģerts
1784. Lasmane Natalija
1785. Steina Mirdza
1786. Tūters Jānis
1787. DV Melburnas nod.
vanadžu kopa
1788. Kukēvics Raimonds
1789. Nemiro Koidula
1790. Zeidaka Irēna
1791. Ziedars Andris
1792. Ziedare Irēne
1793. Zilvers Pēteris
1794. Drunks Visvaldis
Vācija
1795. Graudušs Jānis
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1796. Poruks Indulis
1797. Atāls Jānis
1798. Malnača Vizma

Vācija
Zviedrija

1992.g.
1799. Bērziņa Silvija
Anglija
1800. Gravenieks Jānis
1801. Kļava Dorothy
1802. Kļava Roberts
1803. Lagzdiņa Astrīda
1804. Mūsiņš Jano-Roberts "
1805. Pūce Eduards
1806. Reveliņš Uldis
1807. Taylor Māra
1808. Abricka Veronika
ASV
1809. Dimza Žanis
1810. Dauka Oļģerts
1811. Eignere Lilija
1812. Ešmite Biruta
1813. Kevalts Valfrīds
1814. Indriksone Olga
1815. Lagzdiņš Jānis
1816. Ozoliņa Anna
1817. Ozoliņa Franciska
1818.Rumpētere Hilda
1819. Šeniņa Barbara
1820. Šķila Minna
1821. Šteinblūma Liga
1822. Stepa Anna

1823. Upenieks Jāzeps
ASV
1824. Vītoliņš Markus
1825. Birze Ņina
Austrālija
1826. Jurka Skaidrīte
1827. DV Kanberas nodaļa
1828. Kangare Marta
1829. Kaufmanis Laimonis
"
1830. Luvdāne Eleonora
1831. Mežaks Valdemars
1832. Midega Veronika
1833. Ostrovska Aleksandra
1834. Ozoliņš Richards
1835. Rudaks Ilmārs
1836. Stonka Skaidrīte
1837. Zvaigzne Rute
1838. Austriņa Alīda
Kanada
1839. Bērziņš Zigurds
1840. Bramanis Bruno
1841. Deklavs Kārlis
1842. Ikvilds Mārtiņš
1843. Lapiņš Paulis
1844. Logins Bruno
1845. Magons Imants
1846. Pētersone Māra
1847. Pūpols Alberts
1848. Spoģis Alberts
Vācija
1849. Strēlis Alberts
1850. Knops Jānis
Zviedrija
1851.Launice Irma

Lūcija Nāgele
(4. vietas ieguvēja DV patriotiskās dzejas konkursā)
Pasmel no dzīvības avota rītdienai veldzi,
Lūk, cik dzidras lāses caur pirkstiem tev krīt!
Aizliegtās jaunības rūgti gruzdošo
smeldzi
Brīvības vēji projām jau aiznesīs rīt.
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Daugavas Vanagu zemju, nodaļu un apvienību darbība
Anglija - Daugavas Vanagu Fonds Lielbritānijā
Daugavas Vanagu Fonds pēdējos desmit gados joprojām ir
skaitliski lielākā un materiāli nodrošinātākā latviešu organizācija
Anglijā. Diezgan stabīls palicis nodaļu skaits - 28. 1990. gadā 10.
novembrī nodibināta Rovfantas nodaļa. No 5 kopām palikusi tikai 1 Darley Moor kopa.

DVF nod. v. pr-sēži: n o kr.
l.r. A.Lagzdiņš (Bradfordas),
L.Dombrovskis (Svonsijas), D.Krūmiņš (Koventrijas), J.Frisvalds
(DV pr-ks), L.Rumba (DVF v.pr-dis),A.Kļava (Mansfīldas),
D.Čudars (Notinghamas), A.Freimanis (Donkasteras); 2.r.
J.Pētersons (Līdsas), A.Sķietnieks (Peterborovas), P.Vītiņš
(Česterfīldas), E.Zobens (Halifaksas), U.Ivans (Hudersfīldas),
V.Štekelis ( B e d f o r d a s ) , R.Broks (Volverhamptonas), A.Šīlis
(Straumēnu); 3.r. A.Kleperis (Dārlij-Mūras), V.Auers (Korbijas),
J.Liepiņš (Lesteres), J.Gravenieks (Londonas). Iztrūkst 8 nodaļas.

Biedru vairums ir vecāki par 65 gadiem un daudz biedru,
sevišķi pēdējos gados, ir aizgājuši mūžībā. Biedru skaits 10 gados ir
samazinājies par 140. Nodaļu valžu sastāvā maz pārmaiņu. Retā
valdē ir gados jaunāki darbinieki. Jāpateicas ilggadīgajiem un
apzinīgākajiem nodaļu darbiniekiem, kuŗi nodaļās ir rosinājuši
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darbību kulturāli sabiedriskā laukā, kā arī atbalstījuši jaunatnes un
sporta pasākumus.
Sevišķi pēdējos gados DVF saime ar lielu interesi seko
notikumiem dzimtenē un turienes pārmaiņām, kas iezīmējās
astoņdesmito gadu otrā pusē: “Helsinki 86” grupas nodibināšanās,
demonstrācija 14. jūnija atcerē Rīgā pie Brīvības pieminekļa, Gunāra
Astras bēres, Baltijas ceļa demonstrācija un latviešu nacionālo kustī
bu izveidošanās.

DVF del. sap. 1987.g.7./8.martā, Londonā, l.r. no kr. A.Abakuks
(LNPL pr-dis), J.Pētersons, A.Liepiņa (DV van. pr-ce), J.Frišvalds
(DV pr-ks), P.Reinhards (Latvijas sūtn. lietv. Anglijā), L.Rumba
(DVF v.pr-dis), E.Sarkanbārde, R.Parrisa

DVF valdē darbojušies ilggadīgi, labi pazīstami sabiedriski
darbinieki, kuŗus atkārtoti ievēl DVF nodaļu delegāti pavasaŗa
pilnsapulcē.
Par DVF valdes priekšsēdi visu laiku ir bijis Leopolds Rumba.
Valdes priekšsēža vietnieki bijuši Jānis Ranka un Alfons Freimanis.
1984. gada novembrī pēkšņi aizgāja mūžībā ilggadīgais iekšējās
informācijas un aprūpes daļas vadītājs Imants Pālītis.
Administratīvo daļu joprojām vada Jānis Ranka. Ilgus gadus
liels atbalsts bija darbvedis Jānis Seržants un ilggadīgā biroja darbi
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niece Rozālija Ādlere. DVF biedrzinis un archīva pārzinis ir Laimo
nis Ceriņš, kas arvien vēl arī pārzina nodaļu gadskārtējo darbības
izvērtēšanu majora Augusta Alksnīša ceļojošā kausa piešķiršanai. So
kausu uz vienu gadu piešķir rosīgākai un sekmīgākai nodaļai. Brad
fordas un Līdsas nodaļas ceļojošo kausu saņēmušas katra sešas
reizes.
Saimniecības daļu līdz 1987. gadam vadīja Arnolds Tauriņš,
pēc tam Jānis Āpša.

DVF nama Londonā 35 g. jubilejas rīc. kom.: no kr. l.r. A.Liepiņa,
Kr.Krūmiņš, M.Krūmiņa, 2.r. V.Naša, J.Āpša, A.Amata, Z.Daškevica

DVF nami ar DVF klubu Londonā ir latviešu sabiedriskais
centrs. DVF namos atrodas LNPL birojs, DVF birojs un grāmatnīca,
laikraksta “Londonas Avīze” redakcija līdz 1986. g. oktobrim, kad tā
apvienojās ar laikrakstu “Latvija” ar nosaukumu “Brīvā Latvija”, ku
as redakcija ir “Straumēnos”, bet pārstāvniecība paliek DVF namā.
1985. g. Latvijas sūtniecība sāka īrēt telpas namā, sākumā vienu, tad
divas istabas. Pēc Latvijas neatkarības atgūšanas sūtniecību pārkārtoja
par Latvijas vēstniecību, kas turpina darboties DVF namā, īrējot 4
telpas, kamēr tā varēs pārcelties uz vēstniecības pašas namu. Kluba
apmeklētāju skaits pēdējos gados ir samazinājies. Nama zālē notiek
DVF Londonas nodaļas un vanadžu kopas sarīkojumi, sanāksmes,
DVF nodaļu delegātu pavasaŗa pilnsapulces.
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Apvienoto namu pārvaldnieks un kluba ekonoms līdz 1986.
gada jūnijam bija Krišjānis Krūmiņš, bet no 1986. gada jūlija līdz
1992. gada decembrim - Harijs Muškets.
Pēdējos gados DVF grāmatnīcas apgrozījums strauji
samazinājies. Patreizējā grāmatnīcas vadītāja Silvija Zaļuma strādā
nepilnu darba laiku. Grāmatnīcas vadītājs līdz 1991. gadam bija
Eižens Miks.
Sadarbojoties ar aprūpes daļas vadītāju Kūri Birzgali, vanadzes,
Ērikas Sarkanbārdes vadībā, kārto aprūpi nodaļās un vāc līdzekļus
palīdzībai Latvijā.

72QUEENSB0R0UGH
TERRACE
LONDONĀ
DVF nams Londonā, Anglijā.

K. Birzgalis kārto dažādo mantu un - arī privāto - nosūtīšanu
uz Latviju, izmantojot kuģu sabiedrības “Māras Līnijas” direktora
Mārtiņa Dāles labvēlību.
Par vanadžu darbu sk. vanadžu vadītājas rakstu.
Iekšējās informācijas daļas vadītājs K. Birzgalis informē presi un DV
Mēnešrakstu par DVF valdes darbību. (sk. atsevišķu rakstu).
Par nodaļu darbību DV Mēnešrakstam ik pāris mēnešus ziņas
sniedz Austris Veichelis, DVM pārstāvis Anglijā. Patreiz DVM
abonentu skaits ap 320.
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Parasti gadā notiek 5 - 6 DVF valdes sēdes “Straumēnos”. Pēc
sēdēm DVF valde izdod apkārtrakstu ar informāciju nodaļām par
valdes sēdi, DV CV darbību un lēmumiem, kā arī īsu pārskatu par
atsevišķo nodaļu darbību.
Ārējās informācijas darbinieki Rutas Parrisas vadībā seko
notikumiem rietumu pasaulē un Latvijā.
Lai nodrošinātu DV organizācijas materiālo stāvokli, toreizējais
DV priekšnieks maj. V. Hāzners ierosināja radīt Mūža biedru fondu,
kuŗa iemaksas būtu neaizskaŗamas un tikai kapitāla augļus izmantotu
organizācijas darbības atbalstam. 1991. gada beigās DVF saimē ir 338
Mūža biedri.

DVF del. sap. 1990.g. Straumēnos, l.r. no kr. J. Andrups, A. Abakuks,
A. Lindens, J. Pētersons, A. Frišvalde, J. Frišvalds, A. Liepiņa,L.Rumba,
R. Parrisa, A. Sīlis. Aizmugurē nodaļu vadītāji un delegāti

Pēdējos gados DVF galvenie ienākumi ir no DVF valdes un
nodaļu saimnieciskiem pasākumiem, Mūža biedru iemaksām, testa
mentāriem novēlējumiem un noguldījumu augļiem.
DVF lauku īpašums “Straumēni” atrodas Anglijas vidienē un
kalpo latviešu sabiedrībai kā veco ļaužu mītne. (Sk. atsevišķo rakstu).
“Straumēnu” saimniecība ikgadu dod ievērojamu atlikumu, par
ko jāpateicas “Straumēnu” darbiniekiem ar Ādolfu un Anitu Sīļiem
priekšgalā.
Ar DVF atbalstu “Straumēnos” rosīgi darbojas DVF latviešu
kultūras vērtību krātuve Ineses Auziņas-Smith vadībā, ar. Dr. O. Lūsi
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kā palīgu un I. Ranku kā administrātoru. Krātuve vāc latviešu grāma
tas, laikrakstus, žurnālus un citus iespiestus materiālus. Pēdējos
gados daudz grāmatu nosūta uz Latviju, turienes bibliotēku papil
dināšanai ar latviešu trimdas izdevumiem.

DVF Kultūras svētku rīc kom., 1988.g.26.-29. aug., Straumēnos:
1. r. no kr.I.Āboliņa, A.Sīle, B.Heistere, A.Freimane, 2.r. A.Lēnmanis,
A.Sīlis (pr-dis), A.Sinka, J.Liepiņš, Z.Āboliņš, K.Birzgalis,
A.Fieimanis,J.Tauriņš,L.Bodnieks, D.Heisters, A.Ludeks

Izmantojot “Straumenu” uzkrāto kapitālu, 1987. gadā uzcelts
baltiešu bloks ar 56 istabām, kuŗu izmanto pārnakšņošanai. 1988.
gada pavasarī uzceļ 6 savrupmājas iznomāšanai. Lielā mērā izdevu
mus samazina apstāklis, ka Ā. Sīlis uzņēmās jaunceltņu celšanas
darbu pārzināšanu.
1991. gada 9. novembrī “Straumēnos” iesvētīja tēlnieka Zigfrīda
Sapieša Aberdīnas granītā kalto Mātes Latvijas tēlu ar ierakstu: “Māte
Latvija skumst par tiem, kas savu dzīvību ir atdevuši par tautas
brīvību”.
Sekojošas DVF nodaļas turpina patstāvīgi apsaimniekot savus
īpašumus ar tur iekārtotiem klubiem: Boltona, Bradforda, Donkaste
ra, Halifaksa, Hudersfīlda, Koventrija, Līdsa un Notinghama. Dele
gātu pilnsapulču noteikto peļņas daļu no saimnieciskiem pasāku
miem šie īpašumi ziedo DVF atbalstam. Visi šie īpašumi darbojas uz
saimnieciskiem pamatiem un turpina būt par apkārtējo latviešu
kultūras un sabiedriskās dzīves centriem. Pēc vajadzības saimniecī
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bas daļa sasauc nodaļu saimniecisko darbinieku sanāksmes, kuŗās
darbinieki izmaina domas un pieredzi, risinot dažādas saimnieciskas
problēmas.
“Straumēnu” grāmatvedību kārto DVF kasieris un sekretārs
Alfons Lindens, DVF namu, kluba un grāmatnīcas - Arnolds Tauriņš,
vēlāk Jānis Āpša un DVF valdes grāmatvedību - Antons Šķietnieks.
Revīzijas komisijas priekšsēži bijuši Jānis Tauriņš, Alberts
Kurzemnieks un Gunārs Tamsons.
Kopš 1986. gada ar LNPL un DVF ziedotiem līdzekļiem
nodibināts Izglītības fonds latviešu izglītības un kultūras atbalstīšanai
Anglijā. Papildinot statūtus, Izglītības fonds atbalsta arī studējošos no
Latvijas. Fonds ir reģistrēts kā labklājības organizācija.

29. DV dienās Anglijā, kas notika Koventrijas nod. “Mūsmājās”,
1991.g.14.spt., koncertu sniedza Stokholmas karaliskās operas soliste
ILeāna Pētersone; pie klavierēm LeslijsĪsts(East)

DVF sportisti jopojām aktīvi darbojas dažādos sporta veidos.
DVF kultūras un sporta daļu vadītājs Alfons Freimanis ar palīgiem ir
galvenie sporta sacīkšu rīkotāji Anglijā.
Jaunatnes un izglītības daļas vadītājs Aivars Sinka, gados
jaunākais DVF valdes loceklis, ir ļoti rosīgs sabiedrisks darbinieks.
Viņš piedalās Londonas tautas deju grupā, ir Izglītības fonda
pilnvarotais un vēl izpilda citus pienākumus.
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Ar ievērojamiem līdzekļiem ir atbalstīta Minsteres Latviešu
ģimnāzija Vācijā; daudzus gadus tur mācījās arī Anglijas latviešu
bērni. Atbalstītas arī 3 x 3 nometnes, Eiropas vasaras skola un citi
latviešu jaunatnes un latviešu pasākumi, kā arī laikraksti: “Londonas
Avīze” un “Brīvā Latvija”.
Aizgājušos gados ir bijusi laba sadarbība ar LNPL, LAK EC,
ELJA, draudzēm un citām organizācijām Anglijā.
Rīkotas ekskursijas uz Brāļu kapiem Lommelē, Beļģijā, kur DV
Beļģijas nodaļa izkārto svētbrīdi kopā ar Menchengladbachas nodaļu
Vācijā, Cēdelgemas kaŗa gūstekņu nometnē mirušo latviešu kaŗavīru
piemiņai.
Izkārtoti braucieni 1986. gada jūnijā uz 5. DV globālām dienām
Freiburgā, Vācijā un uz demonstrāciju Bonnā, Vācijā, sakarā ar
Molotova-Ribentropa līguma 50. gadskārtu.
Nozūdot “dzelzs aizkaram”, pavērušās iespējas ciemoties pie
radiem Latvijā, kā arī aicināt radus uz Angliju.
DVF kultūras un sporta daļu vadītāju izkārtotās turnejās Anglijā
dažādi Latvijas mākslinieki ir koncertējuši vairākās DVF nodaļās.
Daugavas Vanagu Fonda skaitliskais sastāvs
no 1983. g. 1. janv. - 1993. g. 1. janv.
Aktīvie dalībnieki
Gads
1983. g.
1984. g.
1985. g.
1986. g.
1987. g.
1988. g.
1989. g.
1990. g.
1991. g.
1992. g.
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Nodaļu /
kopu skaits
31
31
31
28
28
28
27
28
28
28

Biedru
kopskaits
1873
1862
1831
1790
1777
1751
1716
1730
1727
1735

No tiem
vanadzes
511
524
517
519
528
525
525
549
554
555

Papildus vēl
veicinātāji
vanagi/vanadzes
113
88
89
68
67
63
62
64
64
65

Pēc Daugavas Vanagu Fonda (DVF) nodibināšanas 1947. g. 21.
decembrī Anglijā, lielākais nodaļu/kopu un aktīvo dalībnieku skaits
sasniegts pirmajos 6 gados. Darbojušās 24 nodaļas/kopas, daļa gan
tikai nepilnu gadu, sakarā ar lauksaimniecības strādnieku nometņu
likvidāciju un pārvietošanu uz citām vietām. Daļu nodaļu likvidēja,
bet daļu atkal dibināja jaunās darba vietās. Gandrīz visi tautieši
sākumā gados mitinājās darba devēju kopmītnēs - slimnīcās un
nometnēs/hosteļos, lielākā skaitā dzīvojot un strādājot vienkopus.

DVF del. sap. dalībnieki, 1992.g.7./8.martā, Londonā: l.r.no kr.
Z.Lazdiņa, J.Pētersons, A.Frišvalde, J.Frišvalds (DV pr-ks),
A.M.Zariņa (Latvijas sūtn. Lietvede Anglijā), L.Rumba (DVF v. prdis),E.Sarkanbārde,V.Auers, A.Liepiņa

Atceļot darba vietas maiņu aizliegumu, likvidējās laukstrād
nieku, ogļraču, tekstilstrādnieku un slimnīcu personāla lielie strādā
jošo grupējumi, daudzi izceļoja uz aizjūŗas zemēm un DVF vienību
un dalībnieku skaits strauji samazinājās. Lielais vairums atrada darbu
pēc patikas un spējām pilsētu rūpniecībā un tur izveidojās pastāvīgi
latviešu sabiedriskie centri un rosība, pamats DVF nodaļām-kopām,
kuŗas darbojas vēl šo baltu dienu.
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Sākot ar 1976. g. lielāks skaits bijušo DVF biedru, kuŗi, dažādu
iemeslu dēļ, bija aizgājuši no kopējās saimes, atkal atjaunojuši dalību
DVF rindās. Sevišķi sākot ar 1990. g. Liels skaits iestājas DVF Mūža
biedros. Diemžēl, katru gadu biedru skaitu samazina mūžībā
aizgājušie.
Daugavas vanadzes Anglijā
1983.-1993.
Aizgājušo desmit gadu laikā, vanadžu pienākumi nav mazinā
jušies, bet auguši plašumā, sevišķi pēdējos gados palīdzībai Latvijā.
Par vanadžu devumu informācijas laukā liecina daudzās
vanadžu nosūtītās vēstules anglikāņu un katoļu archibīskapiem un
Jorkas bīskapam, lūdzot morālu atbalstu. Saņemtās atbildes liecināja,
ka vēstules nolasītas dievkalpojumos. DV vanadžu priekšniece Austra
Liepiņa sūtīja vēstules archibīskapam A Lūsim un pāvestam Jānim
Paulam II.
Sakarā ar Sergeja Zotova apvainojumiem par cilvēktiesību
pārkāpumiem Latvijā, vanadzes nosūtīja viņam atklātu vēstuli, ko
publicēja arī angļu presē. Ir nosūtītas vēstules Britu Ministru
prezidentei Margaretai Tačerei, sakarā ar radioaktīvo viļņu izplūsmi
no Černobiļas, kas apdraud Eiropu un Latviju.
Vanadzes turpina strādāt novados, nodaļās un kopās. No 28
vanagu nodaļām, tikai 4 nav vanadžu pārstāves: Darlei Murai,
Hudersfīldai, Pēterborovai un Silsdenei. Vanadžu skaits pieaudzis.
1983. gada noslēgumā bija 511 vanadzes, 1992. gadā 555, no tām 139
Mūža biedres.
Vanadzes pulcējas nodaļu vanadžu pilnsapulcēs, novadu un
kopu sanāksmēs. Līdz 1989. gadam DVF vanadžu salidojumi notika
pa divi gadiem reizi. Sākot ar 1989. gadu tie notiek katru gadu.
Dienvidanglijas novads.
Novada pārstāve Alma Ričardsone. Pie Dienvidanglijas novada
pieder: Londonas, Rovfantas un Svonsijas vanadžu kopas.
Čelmsfordas nodaļai izbeidzot darbību, vanadzes pārnāk pie
Londonas nodaļas. Novadā 104 vanadzes, no tām 21 mūža biedre.
Londonas vanadžu kopas vadītāja Velta Kinga. 1992. gada
noslēgumā kopā 70 vanadzes, no tām 21 mūža biedre.
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Rovfantas vanadžu kopas vadītāja Laima Lase, kopā 20
vanadzes. DVF Rovfantas nodaļas priekšsēde Smuidrīte Dženkinsone
(Jinkinson).
Svonsijas vanadžu kopas vadītāja Rita Vanaga. Kopā 14
vanadzes.
1983. gadā 21./22. maijā Rovfantā notika pirmais Dienvidangli
jas novada saiets. Uz novada sanāksmēm Londonā aicinātas visu
pārējo novada vanadžu kopu vanadzes.
Saules novads. Novada pārstāve Dzidra Sutcliffe līdz 1992.
oktobrim, tad Maija Zaķe. Novadā 44 vanadzes, no tām 11 mūža
biedres.
Boltonas vanadžu kopas vadītāja Maija Zaķe. Kopā 21 vanadze,
7 mūža biedres.
Mančesteras vanadžu kopas vadītāja Dzidra Sutcliffe. Kopā 5
vanadzes, 2 mūža biedres.
Ročdāles vanadžu kopas vadītāja Zenta Birzniece. Kopā 6
vanadzes, 1 mūža biedre.
Stokportas vanadžu kopas vadītāja M. Strautmane, kopā 12
vanadzes, 1 mūža biedre.
Saules novadā notiek divas sanāksmes gadā, pavasarī un
rudenī. Saules novada pārstāve piedalās arī Ziemeļanglijas novada
nodaļu priekšsēžu un pārstāvju sanāksmēs.
Vidusanglijas novads.
Pārstāve Zenta Lazdiņa, novadu vada 20 gadus - no novada
dibināšanas dienas. Novadā 12 vanadžu kopas. 1992. gada noslēgumā
208 vanadzes, no tām 42 mūža biedres.
Almelijā vanadžu kopas vadītājas Biruta Pitāne un Lilija
Vepere. Kopā 10 vanadzes, 1 mūža biedre.
Bedfordā vanadžu kopas vadītājas Lilija Puriņa un Ausma
Bulava - Graveniece. Kopā 20 vanadzes, 2 mūža biedres.
Birminghamā vanadžu kopas pārstāve pie nodaļas Irēne Piķele.
Kopā 7 vanadzes, 1 mūža biedre.
Česterfīldā vanadžu kopas vadītāja Anna Vītiņa. Kopā 7
vanadzes, 2 mūža biedres.
Derbijā vanadžu kopas vadītājas mainās rotācijas kārtībā: Maija
Biseniece, Anita Debrika, Erika Pumpaine. Kopā 6 vanadzes, no tām
4 mūža biedres.
Korbijā vanadžu kopas vadītāja līdz 1990. gadam Emma Vītola,
tad Hermīne Rītiņa. Kopā 23 vanadzes, 1 mūža biedre.
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Koventrijā vanadžu kopas vadītāja Biruta Krūmiņa. Kopā 25
vanadzes, 2 mūža biedres.
Lesterē vanadžu kopas vadītāja Velta Šnepste. Kopā 22
vanadzes, 4 mūža biedres.
Mansfīldā kopas vadītājas Ārija Plūme un Doroteja Kļava.
Kopā 12 vanadzes.
Notinghamā vanadžu kopas vadītāja Tamāra Kelka. Kopā 23
vanadzes, 4 mūža biedres.
Straumēnos kopas vadītāja Anita Sīle. Kopā 45 vanadzes, 17
mūža biedres.
Volverhamptonā kopas vadītāja Ingrīda Haritonova. Kopā 7
vanadzes, 3 mūža biedres.
Vidusanglijas novada vanadzes sanāk divas reizes gadā:
pavasarī vadītāju, rudenī - visu novada vanadžu sanāksmē.
Sanāksmēs ir rūpīgi sagatavota programma - uzvedumi, rokdarbu
skates u.c. Divas reizes gadā starptautiskā izstādē izkārto latviešu
stendu.
Ziemeļanglijas novads.
Novada pārstāve Ilona Birzgale, sākot ar 1989. g. Ērika
Sarkanbārde. Novadā 1992. g. noslēgumā 233 vanadzes, 67 mūža
biedres.
Bradfordā vanadžu kopas vadītāja Zelma Kalniņa. Kopā 78
vanadzes. 41 mūža biedre.
Donkasterā vanadžu kopas vadītāja Austra Freimane, vada
kopu no tās dibināšanas dienas. Kopā 6 vanadzes, 2 mūža biedres.
Halifaksā kopas vadītājas: Mirdza Legzdiņa līdz 1985. g. Biruta
Dzītare līdz 1987. g. februārim. No 1987. gada februāŗa Skaidrīte
Kļava. Kopā 42 vanadzes, 3 mūža biedres.
Hudersfīldā kopas vadītājas no 1983. g. Silvija Ābele, Benita
Dukaļska, Marija Paegle. Tagad vanadžu lietas kārto nodaļas priekš
sēdis Uldis Ivāns.
Karlailē vanadžu kopas vadītāja līdz 1986. g. Lilija Mičule, no
1986. g. Betija Cinģele. Kopā 9 vanadzes, 3 mūža biedres.
Līdsā vanadžu kopas vadītāja Anna Krieviņa. Kopā 68 vana
dzes, 18 mūža biedres.
Silsdenes nodaļā nav vanadžu pārstāves; nodaļā 12 vanadzes.
Ziemeļanglijas novada vanadzes līdz 1989. gadam sanāca divas
reizes gadā: pavasarī - novada vanadžu kopu vadītāju sanāksmē un
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rudenī - novada vanadžu salidojumā. Tagad sanāksme vai
salidojums notiek reizi gadā rudenī. Vanadžu kopu pārstāves
piedalās novada nodaļu priekšsēžu un pārstāvju sanāksmēs.
Vanadžu sanāksmēs programmā referāti, dažādi praktiski
demonstrējumi u.c.

Erika Sarkanbārde, DVF Anglijā Vanadžu daļas vadītāja

Anglijas vanadžu salidojumi.
22. DVF vanadžu salidojums notika Līdsā 1984. gadā 13. maijā
DVF Līdsas nodaļas namā. Piedalījās 75 vanadzes un 22 viesi.
Salidojumu atklāja DV priekšnieks J. Frišvalds. Piedalījās DV
vanadžu goda priekšniece Marija Ķeņģe, DV Vanadžu priekšniece
Austra Liepiņa .
Referāti “Latviešu valoda un kultūra divtautību ģimenēs”,
referentes Ilga Grava, Minsteres Latviešu ģimnāzijas direktrise, un
Laima Zaķe-Speakman-Brown.
Ierosināja atbalstīt Patiesības fondu, līdzekļus iegūstot rīkojot
tirdziņus, sarīkojumus u.c. Nodot bibliotēkām latviešu grāmatas.
26. maijā Volverhamptonas vanadzes atzīmē 35. gadu nodaļas
un 30. gadu vanadžu kopas darba atceri.
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DV Vanadžu priekšniece lūdz financiāli atbalstīt rakstnieka A.
Apses pieminekļa fondu. Ierosina nākošā gadā atzīmēt Krišjāņa
Barona 150. dzimšanas dienu. Londonas vanadzes ir sagatavojušas
mūzikas kastītes ar “Rīga dimd” melodiju, tās varētu ievietot tautiskās
lellītēs un pārdot par labu palīdzības darbam. DV vanadžu
priekšniece sagatavojusi “Vēstījumu latvietēm dzimtenē”, ko pārraidīs
uz Latviju “Brīvās Eiropas” raidītājs.
Par 22. salidojuma izkārtošanu rūpējās DVF Līdsas vanadžu
kopa.
23. DVF Anglijas vanadžu salidojums notiek 1986. gada 3./4. maijā

23. DVF Vanadžu salidojums AlmēlijA. Stāv 1.r. no labās I.Birzgale
(Ziemeļanglijas nov. pārst), M.Ķeņģe (DV Vanadžu goda pr-ce),
J.Frišvalds (DV pr-ks), A.Liepiņa (DV Vanadžu pr-ce),
E.Sarkanbārde (DVF Vanadžu d.vad.), Z.Lazdiņa (DVF
Vidusanglijas nov. pārstāve)

Latviešu mājā Almelijā. Salidojumā piedalās 83 vanadzes no 19 ko
pām un 21 viesis. Salidojumu atklāj DV priekšnieks J. Frišvalds un
mudina visiem spēkiem atbalstīt jaunatnes latvisko audzināšanu. DV
Vanadžu goda priekšniece M.Ķeņģe novēl vanadžu un vanagu saimei
būt vienotiem, DV vanadžu priekšniece A.Liepiņa ieteic izvērtēt
padarīto arī garīgā laukā Latvijas labā.
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1986. gadā 14. jūnijā paiet 45 gadi kopš pirmām deportācijām
Latvijā. Ierosinājums ievietot britu presē savu piederīgo piemiņas
sludinājumus, dot intervijas presē, radiofonā un televīzijā.

Svonsijas vanadzes dzied 23. DVF Vanadžu salidojumā Almēlijā

Referāti: “Latviešu sieviete polītikā”, DV vanadžu priekšniece
Austra Liepiņa, “Latviešu sieviete sabiedrībā” LNPL jaunatnes
nozares vadītāja Rūta Āpša.
Salidojumu izkārtoja Almelijas vanadzes Lilijas Veperes vadībā
ar Korbijas vanadžu kopas palīdzību.
24. DVF vanadžu salidojums notiek 1988. gada 15. maijā DVF
Koventrijas nodaļas “Mūsmājās”. Piedalās 105 vanadzes un 51 viesis.
Starp tiem DV CV prezidija locekļi. Salidojumu atklāj jaunievēlētā
DV vanadžu priekšniece Anita Hāznere, atgādinot plkv. V. Januma
vārdus: “Vīrietis ir stiprs u n drošs, vēl drošāks, ja darbā
līdzstrādniece ir sieviete.” Šajā sanāksme vanadzes atvadījās no
līdzšinējās DV vanadžu priekšnieces Austras Liepiņas.
Salidojumā ieradās arī DV priekšnieks J. Frišvalds, DV ASV
priekšnieks A. Spārniņš, DV Kanadā valdes priekšsēža vietn. A.
Kalupnieks, DV Rietumvācijas valdes priekšsēdis O. Mazarkevics.
Referēja DV Vanadžu goda priekšniece Marija Ķeņģe, Inese
Auziņa-Smith, Indra Sinka. Temats “DV organizācija un tās mērķi
trīs paaudžu skatījumā”.
345

Salidojuma atzinumi: 1. Izteikt pateicību vanadžu kopām par
jauno vanadžu piesaistīšanu. 2. Aicināt DVF Ārējās un Iekšējās
informācijas vadītājus sniegt kārtēju informāciju par DV
organizāciju, tās mērķiem un darbību, jo sevišķi patreizējā latviešu
tautai nozīmīgā laikā. 3. Atbalstāma vanadžu iesaistīšanās aktīvā
organizācijas darbā, uzticot atbildīgu pienākumu veikšanu. Pateicība
mājas mātēm Koventrijas vanadzēm un vadītājai Birutai Krūmiņai.

Vidusanglijas vanadžu sanāksme 1986.g.okt.: 1.r.no kr.eisās trešā
A.Liepiņa (DV Vanadžu pr-ce), ceturtā Z.Lazdiņa (Vidusanglijas
vanadžu vad.)

25. DVF Vanadžu salidojums notiek 1989. gada 30. aprīlī
Koventrijas nodaļas “Mūsmājās”. Piedalās 124 vanadzes un viesi.
Salidojumu atklāj DV vanadžu bij. priekšniece Austra Liepiņa.
Ir zīmīgi, ka vanadžu salidojumi parasti notiek pavasarī, kad arī mēs
sējam garīgo sēklu, kas nestu labu ražu. Apsveicēju vidū ir DV
priekšnieks Jānis Frišvalds.
Referāti: “Latviešu valoda krustcelēs” Dzidra Purmale un
“Latvija šodien” - Guntis Bērziņš.
Viesojās skolotāja no Latvijas, kas pastāstīja par latviešu valodas
lietošanas ierobežojumiem Latvijā.
Ierosinājums sūtīt bērnu grāmatas uz Latviju. Ir liels
pieprasījums pēc Latvijas karogiem, kādēļ pasūtīts materiāls karoga
krāsās. Biruta Sirsniņa solās karogus pagatavot, ziedojot savu darba
atlīdzību palīdzības darbam.
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26. DVF vanadžu salidojums notiek 1990. gadā 13. maijā
Straumēnos. Salidojumā piedalās 114 vanadzes un 26 viesi.
Salidojumu atklāj DV Vanadžu goda priekšniece Marija Ķeņģe. Viņa
dāvina vanadzēm savu un Ineses Auziņas-Smith sarakstīto grāmatu
“Kaucmindes mājturības seminārs un Latvijas mājturības institūts”.
Referente Latvijas viešņa literāte Skaidrīte Sirsone referēja par
tematu “Latviešu dzejnieces Latvijā”.
E. Sarkanbārde ziņo par ārstniecības līdzekļu trūkumu Latvijā.
Pārrunā iespējas sūtīt ārstniecības līdzekļus uz dzimteni. Ir dažādi
priekšlikumi, kāda palīdzība būtu sūtama.
Par viesmīlību rūpējas Anita Sīle un Straumēnu vanadzes.
27. DVF vanadžu salidojums notiek 1991. gadā 12. maijā
Straumēnos. Piedalās 109 vanadzes un 32 viesi. Salidojumu atklāj
Latvijas sūtniecības vadītāja Marie Anne Zariņa. Viņa uzsveŗ latviešu
sievietes svarīgāko lomu, - audzināt jauno paaudzi latviskā garā.
Sveic bijušā DV Vanadžu priekšniece Austra Liepiņa un DV
priekšnieks J. Frišvalds.
“Latviešu sieviete šodien”, referē Dzidra Purmale.
Dienvidanglijas novada pārstāve Alma Ričardsone stāsta par
medikamentu sūtīšanu uz Latviju. Grūtības ar muitu. Rīgas apgabala
virsārsts solījies izkārtot. Transportu izkārtos Ž. Lieģis ar lidmašīnu
bez maksas. Pirmais sūtījums jau saņemts. Otrais sūtījums sūtīts ar
kuģi.
28. DVF Vanadžu salidojums 1992. gada 10. maijā Koventrijas
nodaļas “Mūsmājas”. Piedalās 93 vanadzes un 25 viesi.
Salidojumu atklāj Latvijas vēstniecības Lielbritānijā vadītāja
Marie Anne Zariņa. Šī sanāksme notiek laikā, kad Latvija ir
pasludinājusi neatkarību. Tauta dzimtenē vēl nejūtas brīva, jo tur
atrodās vēl krievu armija.
DV vanadžu goda priekšniece Marija Ķeņģe ierosina 7. DV
Globālām dienām galveno tematu “Palīdzība Latvijai”.
DVF vanadžu daļas vadītāja Ē. Sarkanbārde apmeklēs Latviju
un apciemos Rīgas apgabala bērnu slimnīcu, kur vanadzes ir
sūtījušas medikamentus.
“Latvietes spēka avoti”, referē Dzidra Purmale.
7. DV Globālās dienās DVF vanadzes pārstāvēs Ērika
Sarkanbārde, kas nodos 28. DVF vanadžu rezolūciju: “Daugavas
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vanadzes Anglijā, pulcējušās savā 28. salidojumā 1992. gada 10. maijā
“Mūsmājās”, atzīst, ka vēl joprojām svarīgākais uzdevums ir visiem
iespējamiem līdzekļiem un veidiem atbalstīt palīdzības darbu tautai
Latvijā, lai tur varētu izaugt garā un miesā stipra jaunā paaudze.
Ilgie svešās okupācijas gadi ir mūsu tautai un zemei nodarījuši
postu kā garīgā, tā arī saimnieciskā un kultūras laukā. Tikai kopējiem
spēkiem mēs varam celt atjaunotu Latviju, skaistu un latvisku.”

Lesteres vanadzes 1984.g. Jāņos, pie atspirdzinājumu galda Straumēnos

Pīrāgu cepšanas talka Straumēnos, 1986.g. 12.jūnijā: stāv no kr.
V.Arnīte, E.Vītola, L.Krieva, Z.Lazdiņa; priekšā J.Grigule,
L.Jansone; aizmugurē R.Araītis
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Lesteres vanadžu stends “Abbey Park” starptautiskā izstādē
1987.g.26.aug.: No kr. Z.Lazdiņa, L.Krieva, R.Parrisa

Palīdzības darbs Anglijā. Vanadzes ir apmeklējušas slimniekus
un vecākās paaudzes tautiešus slimnīcās un mājās, desmit gadu laikā
vismaz desmit tūkstošu reizes. Atbalstījušas vecāko paaudzi Almēlijā,
Straumēnos, Rovfantā, angļu vecākās paaudzes mītnē “Agnew
House”, kur atrodas arī daži latvieši.
Londonas vanadzes daudzus gadus ir ielasījušas skaņu lentās
neredzīgiem tautiešiem DV Mēnešrakstu un literārus darbus. Dažas
vanadžu kopas atbalstījušas financiāli lenšu iegādi.
Vanadzes pēc iespējas atcerējušās vientuļos tautiešus dzimšanas
dienās un mēģinājušas izkārtot dažādus jautājumus angļu iestādēs.
Vanadzes atbalstījušas 3 x 3 nometnes, vadījušas latviešu
svētdienas skolas un strādājušas par audzinātājām, ziedojušas
Izglītības fondam, ELJA's kongresiem, balvām bērnu sacensībās un
dāvānām Ziemas svētkos. 1985. gadā Krišjāņa Barona atcerē
izkārtotās rakstu darbu sacensībās Anglijā piedalījās 39 bērni un
jaunieši. Vanadzes rūpējās par balvām.
Līdzekļu vākšanai rīkotas loterijas nodaļu sarīkojumos, rīkots
Ziemassvētku tirdziņš Londonā, kuŗa atlikums sadalīts latviešu vecās
paaudzes mītnēm un no 1990. gada arī medicīniskai palīdzībai
Latvijā. Ziemassvētku tirdziņi kārtēji rīkoti arī Bradfordā, Līdsā,
Saules novadā, Boltonā un Straumēnos.
Vanadzes ir atbalstījušas arī Patiesības fondu un Gunāra Astras
fondu.
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Palīdzība Latvijai. Sākumā gados bija grūtības DV organizācijas
vārdā sūtīt saiņus latviešu ģimenēm Latvijā. DV vanadžu priekšniece
Austra Liepiņa ar angļu ģimenes palīdzību nosūtīja Rožkalnu
ģimenei vairākus vanadžu sūtījumus. Sākot ar 1990. gadu, sekojot 26.
DVF vanadžu salidojuma ierosinājumam, radās labvēlīga atsauksme.
Dienvidanglijas novada pārstāve Alma Ričardsone, apciemojot
Latviju, apmeklēja vairākas bērnu slimnīcas un ziņoja par stāvokli
Rīgas apgabala bērnu slimnīcā. Sekojot vanadžu aicinājumam DVF
nodaļas, draudzes, privātas personas, Velsas Britu organizācija, koŗi,
Londonas Latviešu svētdienas skolas bērni, ziedoja naudu
medikamentu un izmeklēšanas aparātu iegādei. Paldies Jānai
Jērumai, Edītei Barkānei-Nāgelei par privāti izkārtotu medikamentu
un aparātu bezmaksas sagādi. Ar Almas Ričardsones un viņas vīra
Dr. B. Ričardsona palīdzību iepirkti medikamenti par vairuma
cenām, kas bez maksas nosūtīti uz Latviju. Vanadzēm ir izdevies
nosūtīt medikamentus apm. 100 kg par apm. £5951.00. Liels atbalsts
ir brīvais transports no Anglijas uz Rīgu Ž. Lieģa un DVF aprūpes
daļas vadītāja Kūra Birzgaļa izkārtojumā ar “Māras līniju”.
Darbs palīdzībai Latvijā turpinājās un nosūtīti medikamenti arī
Tuberkulozes slimnīcai Stopiņos, Jelgavas centrālai slimnīcai,
Krimuldas bērnu sanatorijai. Nosūtītas bērnu rotaļlietas un drēbes
Juglas sanatorijas Meža skolai.
Palīdzēts arī daudzbērnu ģimenēm Latvijā, represēto
ģimenēm Valmierā, no Zviedrijas izdotajiem leģionāriem un viņu
ģimenēm.
Pēdējos gados Angliju apmeklē Latvijas mākslinieki un deju
grupas, kas prasījis no vanadzēm līdzekļus un darbu viesu
uzņemšanā.
Vakarēšanas, aušanas, rokdarbu sanāksmes kārtēji notiek Brad
fordā, Līdsā, Koventrijā, kur pārrunā arī vanadžu darbu. Almelijā un
Londonā notiek paplašinātas valdes sēdes.
Lasīti daudzi referāti latviešu sanāksmēs un Latvijas vārds
popularizēts angļu sabiedrībā ar intervijām radiofonā, televīzijā,
angļu laikrakstos. Sevišķi daudz interviju ir devušas Londonas
vanadzes.
Vanadzes darbojās draudzēs, latviešu nedēļas nogales skolās,
dzied koŗos un piedalās informācijas darbā.
Latvija ir, beidzot, brīva. Mums vēl ir daudz jāstrādā, jābūt
vienotām un jāaizmirst savas personīgās intereses. Daugavas
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vanadzes turpinās strādāt ar Dieva palīgu un svētību, lai mēs redzētu
mūsu dzimteni Latviju atplaukstam.
DVF Ārējā informācija
Gada sākumos rīkotas informācijas darbinieku sanāksmes. Kā
lektori ciemojušies: Britu konservatīvo, strādnieku un liberāldemo
krātu partijas parlamenta deputāti un Eiropas parlamenta loceklis,
Anglijas PBLA, ukraiņu, lietuviešu un igauņu pārstāvji. Paneļa
diskusijās arī Latvijas.pārstāvji.

DVF Informācijas darb. sanāksmē 1987.g.maijā,Straumēnos: no kr.
R.Parrisa (Ārējās inf. d.vad.). Britu parl. Loc. J.Vilkinsons (runā),
G.Bērziņs (PBLA valdes loc.)

Ik gadus izdotas skrejlapas: 14. jūnijā, 23. augustā, 18. novem
brī un vairākus gadus arī 10. decembrī. Rīkotas demonstrācijas, kā
Londonā, tā arī vairākās citās Anglijas pilsētās. Rīkota “Melno balo
nu“ akcija.
Daudzās DVF nodaļās nodaļu priekšsēžiem un biedriem ir
personīgi sakari ar Anglijas parlamenta deputātiem un Baltiešu ap
vienību. Arī ar Apspiesto tautu komiteju. Bradfordā, Boltonā un
Karlailē rīkotas “apspiesto tautu nedēļas” atzīmēšana ar gājieniem un
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WE SAY: GORBACHEV!
...

CLEAN UP STALIN’S CRIMES
Nazis were not the only war criminals. Institute criminal proceeds against
Soviet Officials who carried out Stalin’s murderous orders.

...

JUSTICE FOR STALIN’S VICTIMS
Acknowledge and mark mass graves of Stalin’s victims. Pay compensation
to survivors and viclim’s families.

...

END STALIN’S ILLEGAL OCCUPATION OF BALTIC STATES
Withdraw the Red Army and recognise independence and sovereignty of Baltic
States.

...

SETTLEMENT WITH THE BALTIC STATES
Stop demanding economic levy. Negotiate and pay reparations to Baltic States
for 50 years of illegal Soviet occupation, resulting in untold human misery
and disastrous environmental pollution of the area.

14. jūnijā aizvesto piemiņas demonstrācija Londonas centrā, 1991. gadā.
k o n c e r t i e m . Ārējās informācijas d a ļ a s vadītāja R u t a Parrisa
piedalījusies ABN konferencēs Anglijā un bijusi priekšsēža vietniece
Eiropas Brīvības padomē. Referējusi angļu u n latviešu valodās. (Šī
darbība tuvāk aprakstīta DV Mēnešrakstā). DVF saimei bijusi ļoti
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Londonā, 1991.g. 19. janv. demonstrācijās piedalās visu apspiesto tautu pārstāvji.
1.r.ceturtā no kreisās LNPL prez. loc. Rūta Āpša

Londonā, Trafalgāra lauk., 1991.g.l9.janv. demonstrācijās pret notikumiem Baltijas
valstīs.1.r.no labās A.Lagzdiņš (Bradfordas nod.v.pr-dis), E.Sarkanbārde (DVF
Vanadžu d.vad.), Z.Daškēvica (sab.darb.) u.c

laba sadarbība informācijas laukā, rīkotas preses konferences u.c.
DVF valde ir rūpējusies, lai Ārējās informācijas vadībai būtu lieto
šanā visa nepieciešamā techniskā iekārta sazināšanās vajadzībām.
Notikusi plaša preses rakstu apmaiņa ar DV informācijas darbinie
kiem aizjūŗas zemēs, sevišķi ar Baltijas valstīm.
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Demonstrācijas pie Krievijas sūtniecības Londonā, 1992.g. 10.sept.,
sakarā ar Jelcina viesošanos Anglijā. No labās D.Krūmiņš,
B.Heistere, M.Sinka, I.Āboliņa, A.Freimanis, Z.Āboliņš

Vairāku DVF informācijas darbinieku lasītāju vēstules publi
cētas britu presē. Vissekmīgākais rakstītājs bijis DVF Birminghamas
nodaļā J. Rolavs. Prāvs ir vēstuļu skaits sarakstē ar britu parlamenta
deputātiem, gan par Jaltas nolīgumu, situāciju Latvijā, sirdsapziņas
cietumniekiem un nepamatoto latviešu apvainošanu, par latviešu
jauniešiem Padomju savienības armijā. Gadu gājumā visi dokumenti
sakopoti chronoloģiskā kārtībā. Gadskārtēji sakārtotas izstādes angļu
publikai. Izkārtota baltiešu pieņemšana Britu Ārlietu ministrijā un
latviešu pieņemšana Iekšlietu ministrijā.
Brošūra “Latvia and Latvians” plaši lietota informācijas darbā
un arī nosūtīta visiem Eiropas parlamenta deputātiem, kas sadarbojas
ar bijušo Padomju savienību. Labi sakari turpinās ar vairākiem
Anglijas žurnālistiem un ar Anglijā dzīvojošiem baltiešiem,
ukraiņiem un poļiem. Veidojās “Anglo/Latvian” grupa britu
parlamentā.
Segti izdevumi J. Barkāna grāmatas tulkošanai angļu valodā.
DVF ārējā informācija rūpējās arī par pirmiem no Latvijas izraidī
tiem tautiešiem un gādāja, lai Baltijas valstu jautājumā pieņemtās
rezolūcijas Eiropas parlamentā būtu nekavējoši zināmas plašam
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informācijas sakaru lokam. Sakarā ar notikumiem Latvijā pēdējos
gados Ārējās informācijas nozare sadarbojas tieši ar attiecīgiem
avotiem dzimtenē dažādāko problēmu risinājumā. Nozarei ir
archīvs, kur glabājas televīzijas un radio raidījumu video filmas un
ieskaņojumi, kas uztverti Anglijā un attiecas uz Baltijas valstīm.

BALTIC STATES

14th June 1941
50 years ago Stalin's terror was unleashed in the Baltic States after
an illegal occupation by the Soviet Union during World War II.
Entire families were rounded up by the NKVD (now KGB) secret
police and sent to Soviet concentration camps in Siberia.
Between 1941 and 1956 over 600,000 Latvians, Estonians and
Lithuanians were deported; that is 10% of the total population.
ONE OUT OF TEN BALTS WAS EITHER KILLED OR
DEPORTED BY THE SOVIET OCCUPATION REGIME.
Baltic States
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DVF Iekšēja informācija
Iekšējās informācijas daļas darbs visus pārskata desmit gadus ir
ritējis noteiktā kārtībā. Daļas galvenais uzdevums ir bijis sniegt
informāciju organizācijas biedriem par norisēm un notikumiem DV
darbības zemēs un iepazīstināt arī pārējos tautiešus ar organizācijas
lēmumiem, sasniegumiem un nākotnes nodomiem. Lai to panāktu,
daļas vadītājam jārūpējas par attiecīgu rakstu sagatavošanu presei un
žurnāliem, kā arī par zemes nodaļu un kopu informatīvu biļetenu iz
došanu. Daļas vadītāja pienākums ir arī rūpēties par attiecīgu dar
binieku sagatavošanu un apzināšanu, informācijas apmaiņu izkārto
šanu un organizācijas darbības dokumentēšanu.
DVF valdē Iekšējā informācijas daļu no 1983. līdz 1984. g. no
vembrim vada Imants Pālītis. Viņam negaidot aizejot mūžībā, daļas
vadību pārņem Jānis Miezītis, bet 1986. gadā Kūrs Birzgalis.
Visus gadus publicēti raksti latviešu laikrakstos “Londonas
Avīzē”, “Latvijā”, “Laikā”, “Latvija Amerikā”; 1986. g. apvienojot
abas pirmās avīzes kopējā izdevumā “Brīvā Latvija”, DVF ziņojumus
un informāciju ievieto tajā. Ziņas par DVF darbību parādās arī
“Austrālijas Latvietī”. Kārtējus ziņojumus un pārskatus par sapulcēm
un valdes sēdēm ievieto DV Mēnešrakstā, kuŗa pārstāvis Anglijā
joprojām vēl ir Austris Veichelis. Kārtēji pēc DVF valdes sēdēm
publicē DVF Apkārtrakstu. Nodaļas atsevišķi vai vairākas kopā izdod
savus biļetenus. Turpina iznākt “Mūsu Balss”, 10 reiz gadā, izdod
DVF Notinghamas, Mansfīldas, Lesteras, Česterfīldas un Derbijas
nodaļas; “Ziņotājs” - Ziemeļanglijas un Saules novada izdevums;
1990. gadā sāk iznākt “Straumēnu Ziņotājs”. Kopēji ar draudzēm un
citām organizācijām iznāk Almelijas un Koventrijas nodaļu biļeteni.
Londonas nodaļa izdot reizi gadā informācijas biļetenu ar nodaļas
darbības gada pārskatiem. Iekšējās informācijas daļa, iespēju
robežās, atzīmē DVF biedru izcilās gadu mijas, kā arī rūpējas par
atvadu vārdiem mūžībā aizgājušiem.
I. Pālītis bija sācis uzņemt filmā DVF saimes notikumus; pēc
viņa nāves šo uzdevumu, kā arī agrāk uzņemto filmu rediģēšanu
uzņēmās Modris Bite. Pēdējos gados šajā darbā iesaistījies J. Trau
manis.
Iekšējās informācijas rīcībā ir sildīšu komplekti par Brīvības
pieminekli, Brāļu kapiem, u.c. Iekārtota Video filmu krātuve, kur
1992. g. jau bija 14 video filmas par notikumiem Latvijā, leģionāru
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cīņām u.c. Sakārtots arī fotogrāfiju albums. Daļas vadītājs ik gadus
piedalījies kopā ar Ārējās informācijas daļu rīkotajās Informācijas
darbinieku sanāksmēs, kur aizvien ir aicināti referēt arī britu
polītisko partiju pārstāvji. Sanāksmes notiek “Straumēnos” un
ziņojumus sniedz arī LNPL un ELJA Lielbritānijas nodaļas
darbinieki. Nozīmīgi ir izziņot DVF un LNPL paredzētās
demonstrācijas laicīgi biļetenos un laikrakstos, kā arī dot
norādījumus par skrejlapu un plakātu sagatavošanu. Iekšējās
informācijas daļas svarīgākais uzdevums ir izziņot par DV
organizācijas darbu un panākumiem, lai mudinātu tautiešus, jo
sevišķi jaunāko paaudzi, iekļauties vanagu un vanadžu pulkā.

DVF Aprūpes daļa.
DVF valdē Aprūpes daļu vadījis vienmēr Iekšējās informācijas
daļas vadītājs. Viņa darbu lielā mērā atvieglinājušas vanadžu kopas,
kas veikušas tieši praktisko aprūpi. Vēl 80. gadu sākumā galveno
vērību pievērsa vietējam aprūpes darbam: slimnieku apmeklēšanai,
vecās paaudzes materiālam un morālam atbalstam, bērnu latviskās
audzināšanas veicināšanai. Sākoties nacionālās atmodas kustībai
Latvijā un pamazām sabrūkot dzelzs aizkaram, mainījās aprūpes
darba raksturs. 1983. gada aprūpes daļas budžetā paredzēts vietējiem
pabalstiem £1922.-, pabalstam invalīdiem Vācijā £300.-, bet
palīdzībai aiz Dzelzs aizkara tikai £500. - 1987. gadā palīdzībai aiz
dzelzs aizkara izdots jau £1520.-, no Latvijas izraidītiem tautiešiem
DVF valde un Līdsas, Straumēnu, Halifaksas un Donkasteras nodaļas
kopā izmaksājušas £4770.-. Nākošos gados aprūpes darbs izpaudies
vairāk palīdzības saiņu sūtīšanā uz dzimteni. Sūtītas drēbes, pārtikas,
medikamenti, u.c. dzīvei nepieciešamās lietas. To materiālo vērtību
gŗūti aprēķināt, bet tā raksturojama ar sūtījumu daudzumu.
Sagatavotos saiņus savāc “Straumēnos”, no turienes ar Latvijas
jūrniecības savienības “Māras līniju” aizved uz Latviju, kur tos
sadala un izsniedz pēc piederības. Privāti sūtīto saiņu daudzumu nav
iespējams novērtēt.
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Aprūpes daļa 1992. gadā
Leģionāru/invalīdu aprūpei, kā arī citām iestādēm nosūtītas
mantas:
Palīdzība nosūtīta:
a)
b)
c)
d)
e)

Latvijas Daugavas Vanagiem
Bērnu patversmei Liepājas raj.
Bērnu patversmei “Ādažos”
Bērnu slimnīcai Vienības gatvē, Rīgā,zāles
Liepājas pilsētas slimnīcai - medicīniskie
piederumi
f) Gulbenes centrālai slimnīcai medicīniskie piederumi
g) Ātrās palīdzības slimnīcai Rīgā medicīniskie piederumi
h) 6. Pilsētas slimnīcai
i) Jelgavas centrālai slimnīcai
j) Iecavas slimnīcai
k) Gaiļezera slimnīcai

Saiņu
skaits

Tilpums
kub. metri

72
9
1
7

11.6
1.5
0.3
0.5

7

0.3

34

2.5

1.2
19
Divi Tilpņi 20'x8' ar
operācijas galdiem,
gultām, ķirurģijas in
strumentiem, apara
tūru, medicīniskiem
piederumiem.

DVF saimniecības daļa
DVF saimniecības daļas tiešā pārziņā atrodas abi DVF nami
Londonā, lauku īpašums “Straumēni” (sk. atsevišķi) un pie namiem
pastāvošie saimnieciskie pasākumi: DVF klubs un grāmatnīca. Lai šie
pasākumi un nami varētu nevien pastāvēt un atmaksātu sevi, bet dotu
arī zināmu atlikumu kopējā darba sekmēšanai un labākai veikšanai,
tad pēdējos desmit gados par to rūpējušies DVF Saimniecisko daļu
vadītāji: Arnolds Tauriņš (līdz 1987. g. martam) un pēc viņa Jānis
Āpša, kuŗš līdztekus pildījis arī DVF pārstāvja pie laikraksta “Brīvā
Latvija” pienākumus.
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Abi DVF nami aizgājušā laika posmā ir prasījuši nevien krietni
daudz pūļu un rūpju to apsaimniekošanā, bet arī visai prāvus
līdzekļu ieguldījumus. Ir bijis jāiekārto ugunsdrošības brīdinājuma
sistēma, vairākkārt jāizdaiļo namu ārpuse un jāremontē zāle un
atsevišķās istabas, bez tam vēl iekšējie pārkārtojumi, kādi bija
nepieciešami, iekārtojot telpas Latvijas vēstniecībai, kuŗa kā sūtnie
cība savu darbību DVF namā uzsāka jau 1985. gadā.
Patreiz abos DVF namos bez istabām pastāvīgiem īrniekiem,
piecas ir pieejamas viesiem - caurbraucējiem, darbojās DVF birojs,
grāmatnīca, bibliotēka, ir virtuve ar ēdamzāli, bārs un labi iekārtota
sarīkojumu zāle. Namā ceturtdienas vakaros pulcējās Londonas
latviešu koristi kārtējiem mēģinājumiem, piektdienās - Londonas
latviešu dejotāji un divreiz mēnesī notiek Latviešu skolas mācības.
Bez tam zālē vai ik nedēļas nogali notiek vai nu kāds saiets, vai
sarīkojums un to arī izmanto Latvijas vēstniecība savām
pieņemšanām.
DVF birojā vēl vienmēr rūpīgi savu darbu turpina Rozālija
Ādlere (darbiniece kopš nama iepirkšanas), bet ilggadīgais darbvedis
Jānis Seržants gan ar 1992. g. ir aizgājis pelnītā atpūtā.
Līdz 80-to gadu sākumam DVF grāmatnīcā grāmatu noiets bija
visai labs, bet pēdējos gados tas strauji samazinājies, kam par
iemeslu nevien pircēju trūkums, bet arī strauja grāmatizdevniecības
sašaurināšanās svešumā. Taču DVF valde ir domās, ka grāmatnīcai
darbs jāturpina, pat ar piemaksām. Par grāmatnīcas vadītājiem
darbojušies: M. Pakalne, Z. Pirvica, Eižens Miks un Silvija Zaļuma.
DVF bibliotēka ar 1983. gadu tika pārvietota plašākās telpās un
pateicoties profesionālās bibliotekāres Maritas Grunts pūlēm un
gādībai, tā ar saviem vairāk kā 3000 sējumiem, plašo periodiku un
vārdnīcām un enciklopēdijām spējusi piesaistīt plašu lasītāju saimi.
DVF nama, kluba un reizē arī bāra darbība ir bijusi atkarīga no
namu un kluba pārziņiem, viņu veiksmēm un arī neveiksmēm. Arī te
80-to gadu vidus posms rādījās visai cerīgs ir apmeklētāju, ir noieta
ziņā. Veica vairākus uzlabojumus un telpu izdaiļošanu. Taču
pēdējos gados ir manāma apmeklētāju skaita slīdēšana lejup, jo
vecākie apmeklētāji sāk pagurt, bet jaunos izklīdina darba un dzīves
apstākļi. Neskatoties uz to, nams un klubs ir un paliek latviešu
pulcēšanās un tikšanās vieta nevien vietējiem, bet vēl vairāk arī
ciemiņiem no Latvijas. Par namu un kluba pārziņiem darbojušies Kr.
Krūmiņš (līdz 1986. g. jūlijam) un pēc viņa Harijs Muškets.
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Neskatoties uz visām grūtībām, nepieciešamiem pārkārtoju
miem un visai augošām nodokļu likmēm, saimniecības daļa ir
spējusi rūpēties par saimnieciskās dzīves rosību nevien Londonā, bet
arī provincē. Ikgadus sasauktajās saimniecisko darbinieku sanāksmēs
apspriež kopējos pasākumus un pārrunā tuvāko un tālāko rīcību.
Sadarbībā ar visu Vanagu saimi Anglijā un tās saimnieciskiem
pasākumiem un nodaļu ziedojumiem uz vietām, DVF materiālā ziņā
var atskatīties uz visai krietnu veikumu. Desmit pagājušos gados DVF
ir devusi:
Nacionāli polītiskiem pasākumiem £80,204 (DVF Tiesību
fondam £33,904; Gunāra Astras fondam 31,930; Latvijas brīvības
fondam 11,866; u.c. £2,504).
Informācijas darbam £84,306 (te lielākie devumi ārējam un
iekšējam informācijas darbam £56,529; latv. laikrakstiem 12,935;
Patiesības fondam £5,400 un LNF 5,910; 23. augusta akcijai £2,407
u.c).
Dažādiem sarīkojumiem £73,411. Jaunatnes izglītībai, ieskaitot
Minsteres Latviešu, ģimnāziju, £70,811. Jaunatnes audzināšanai
£50,168. Aprūpes darbam uz vietas un Latvijā £163,974. Pavisam kopā
DVF devums ir £567,869.
DVF Jaunatnes un izglītības daļa
Jaunatnes un izglītības darbs pēdējo desmit gadu posmā
uzrāda maz pārmaiņu. Jauniešiem ir tik daudz nodarbību pašu
vadītā Eiropas latviešu jaunatnes apvienības Lielbritānijas nodaļā,
tautas deju kopās un koŗos, ka tikai mazs skaits ir iesaistījies DV
saimē. Tā kā DVF nodaļas sniedz ievērojamu atbalstu latviešu ne
dēļas nogaļu skolām, bērnu nometnēm, tautas deju kopām un citiem
jauniešu pasākumiem, daļa jauniešu pievienojās attiecīgām nodaļām.
Ar gandarījumu var atzīmēt, ka nedaudzās nodaļās jaunieši uzņemās
arī valdes locekļu pienākumus, piem. Londonā, Koventrijā,
Bradfordā. DVF jaunatnes un izglītības daļu pēdējos gados vada
Aivars Sinka, kas dzimis, audzis un ieguvis izglītību Anglijā,
apmeklējis Londonas latviešu skolu un bijis ļoti aktīvs visos jauniešu
pasākumos Anglijā. Darbodamies ELJA Lielbritānijas nodaļā, viņš
palīdzējis rīkot ELJA kongresu 1990. g. septembrī Anglijā, Latviešu
mājā Almelijā un bija VLJK (Vispasaules latviešu jaunatnes
kongresa) rīcības komitejas priekšsēdis. Kongress notika 1992. gada
jūlijā DVF Straumēnos. Abus kongresus atbalstīja materiāli DVF.
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Izglītības daļa vienmēr rūpējusies par atbalstu Minsteres
Latviešu ģimnāzijai. Izveidojoties t.s. “Krustbērnu akcijai”, daļas
vadītājs nodevis tās īstenošanai DVF un nodaļu ziedojumu £3000.apmērā. Daļa ir centusies palīdzēt jauniešu grupām un arī atsevišķām
personām, kas iebrauc Anglijā no Latvijas vai koncertu turnejās,
sporta sacensībās vai arī studiju nolūkos. Daļas vadītājs kopā ar
LNPL un ELJA Anglijas nodaļu palīdzējis izkārtot un atvieglināt
apmešanās iespējas, satikšanos ar Anglijas jauniešiem un citas ar ce
ļojumu saistītās lietas. Jaunatnes un izglītībai daļai ir ļoti laba
sadarbība ne tikai ar DVF valdi, bet ar visu DVF saimi Anglijā.
Aktīvs darba posms bija 1991. g. sākums ar dalību vairākās
demonstrācijās: pie Padomju vēstniecības janvārī u n divreiz
Trafalgera laukumā, lietuviešu rīkotās demonstrācijās.
Daļas vadītājs rakstījis vairākus rakstus avīzēm par notikumiem
Baltijā. Viens no tiem bija publicēts “The Independent” 1991. g. 25.
februāŗa izdevumā.
DVF Sports
DVF organizētā sporta dzīve rit noteiktā gaitā, nu jau vairāk kā
trīsdesmit gadus. Iesāktā kārtība un tradīcijas tiek turpinātas. Sporta
dzīvi un sacensības, kopš 1960. gada vada Alfons Freimanis, ar ilg
gadīgiem sacensību vadītājiem.
30. Daugavas vanagu dienās 1992. gadā, kas notika Bradfordā,
ilggadīgie sacensību vadītāji saņēma atzinības balvas par viņu neno
gurstošo sniegumu sportā, kam viņi veltījuši daudzus gadus.
Balvas saņēma:
Elmārs Pumpainis
Jānis Plūme
Fricis Laudobelis
Hugo Eizāns
Ernests Krauze
Gustavs Otensons
Valdis Liepiņš
Pēteris Vīriņš
Alberts Balodis

30 gadus
28 gadus
25 gadus
25 gadus
22 gadus
18 gadus
15 gadus
13 gadus
11 gadus

vadot sacensības šautriņu mešanā
galda tenisā
vieglatlētikā un novusā
šautriņu mešanā
šaušanā
vieglatlētikā un novusā
šachā un makšķerēšanā
šaušanā
novusā
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Pirmajās latviešu meistarsacīkstē Brīvajā pasaulē, 1985.g. Garezerā,
ASV. DVF vienība: no kr. A.Pulers, F.Laudobelis, A.Abakuks,
E.Enikis,E.Krauze, V.Šnepsts

Saprotams, sacensības ir vadījušī arī citi, par ko visiem sirsnīga
pateicība.
Vēl arvien sportistu rindās, lielāko daļu, ir trimdas sākuma
gadu sportisti, kuŗi 1945. g. un vēlākos nometņu gados Vācijā,
uzrādīja izcilas sekmes. Daudzi no viņiem četrdesmito gadu beigās,
iebraucot Anglijā, veidoja ievērojamas volejbola un basketbola
komandas. Daudzās vietās angļi, velši un skoti saņema pirmās
“lekcijas” no latviešiem par šiem bumbu sportiem.
Tagad šie “zēni” jau gadu desmitiem ir iesaistījušies lēnākos
sporta veidos, bet viņu cīņas spars un sacensību gars nav mainījies,
ne laukumos, ne arī telpās.
Mūsu lielās sacensības, kad pulcējās sportisti no mūsu noda
ļām - ir šaušanas sacensības, kas notiek trīs reizes gadā Donkasterā.
Tur telpās individuāli sacenšas ar mazkalibra pistoli un šauteni. Āra
šautuvē, jeb kā mēs sakam “pļavā”, sacenšamies trīs stāvokļos - ko
mandām vasarā un individuāli rudenī.
Sporta svētkos Mansfīldā sacensības notiek galda tenisā, novusā
un šautriņu mešanā komandām.
Daugavas vanagu dienu sacensības izkārto “Straumēnos” - gal
da tenisā, šautriņu mešanā, novusā un šachā. Vienīgi makšķerēšanā ir
jāmeklē plašāki ūdeņi, jo “Straumēnu” dīķī zušu nav, kaut tur ir zivju
bagātība.
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DVF Sporta svētkos, 1986.g. Mansfīldā. Lesteres nod. vanadžu
novusa kom..: No kr. G.Krontāle, V.Šnepste, I.Kapitānova,
O.Soikāne, E-Balode, A.Laudobele; aizmugurē F.Laudobelis

Šautriņu pāru spēles notiek Donkasterā, bet pāru spēles novusā
- “Straumēnos”.
Vieglatlētikas meistarsacīkstes notika “Mūsmājās”, bet kad no
pirka “Straumēnus”, tad pārgājām tur. Tagad, kad visi mūsu sporta
laukumi apbūvēti ar dzīvojamām mājām, esam atkal atgriezušies
“Mūsmājās”.
Mūsu vieglatlētikas meistarsacīkstēs vecvieglatlēti arvien ir
galvenie “stutes”. Jānis Gercs, Indulis Šmits, Fricis Laudobelis,
Herberts Brencītis un Kārlis Āboliņš jau daudzus gadus ir redzami
Lielbritānijas vecvieglatlētu ranga tabeļu priekšgalā.
Jānis Gercs 1992. gadā ieejot 70 līdz 75 gadu klasē, pat laboja
trīs Lielbritānijas rekordus mešanu disciplīnās.
Gustavs Otensons ir neiztrūkstošs dalībnieks mūsu sacensībās,
bet nepiedalās Lielbritānijas meistarsacīkstēs, kaut gan ar savu
sniegumu viņš varētu būt pirmajās vietās savā gadu klasē.
Volejbolu vēl spēlē, vietējās angļu līgās, Koventrijas DVF
“Rīga” un Bradfordas “Trimda”, kaut komandu sastāvā ir arī cittau
tieši.
Mūsu sporta dzīvē ievērojams notikums bija Latviešu sporta
padomes Brīvajā pasaulē 1985. gadā ASV “Gaŗezerā” rīkotās Pirmās
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latviešu meistarsacīkstes trimdā. Ar lielu interesi mēs gatavojāmies uz
tām. Izraudzījām mūsu labākos sportistus, kuŗi tika iedalīti Brīvās
Eiropas komandā. To veidoja no Anglijas, Vācijas un Zviedrijas
sportistiem. Apvienoto Eiropas vienību vadīja Imants Balodis no
Vācijas, bet mūsu vienības vecākais bija Fricis Laudobelis.
Seši sportisti un viena līdzbraucēja 15. jūnijā izlidoja uz
Detroitu ASV. Lidlaukā mūsu sportistus sagaidīja Lansinga sporta
kluba prezidents - J. Arums, kas visus aizveda uz “Mežvidiem”.
“Mežvidos” jau bija priekšā Imants Balodis ar saviem ļaudīm no
Vācijas. Svētdien visu dienu notika treniņi dažādos sporta veidos.
Pirmdien bija jādodas uz “Gaŗezeru” - mūsu trimdas “Olimpiādi”.
Mūs tur aizveda apkārtējie tautieši. Anglijas DVF sportisti apmetās
“Zemitāna” zālē.
Nākošajās dienās notika sacensības dažādos sporta veidos, ku
os mūsu “olimpiešu sešinieks” piedalījās, izcīnot septiņas medaļas.
Andris Abakuks
ieguva divas zelta šachā - individuāli un Eiropas
komandā.
Elmārs Enikis
sudraba - Eiropas pistoļu komandā.
Ernests Krauze
bronza - Eiropas mazkalibra šauteņu komandā.
Fricis Laudobelis
bronzas - Eiropas novusa komandā.
Alfreds Pulvers
bronzas - Eiropas novusa komandā.
Vilis Šnepsts
bronzas - Eiropas novusa komandā.
Dr. Jāna Robiņa un viņa darbinieku izkārtojumā olimpiādē
sirsnība un draudzība bija manāma uz katra soļa.
Par trimdas otro Globālo sacensību vietu izraudzīja Sidneju
Austrālijā, 1988. un 1989. gadu mijā: mūsu vienība gatavojās rūpīgi,
lai piedalītos šaušanā, novusā un golfā. Bijām iecerējuši, ka sacensī
bas notiks arī šaušanā ar pistoli un šachā.
Mūsu vienībā bija:
Velta un Vilis Šnepsti
Annele un Fricis Laudobeļi
Austra un Alfons Freimaņi
Pēteris Vīriņš
Ernests Krauze
Elmārs Enikis un Jānis Eglītis.
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DVF sporta darb, sanāksme Straumēnos, 1992.g.29. martā.; no kr.
1.r. L.Ceriņš, E.Krauze, R.Stalmeistars, A.Kļava, A.Freimanis,
P.Vītjņš; 2.r. Ž.Mūsiņš, J.Gercs, J.Plūme, A.Lutkēvics, F.Laudobelis;
3.r. I.Piķele,I.Piķelis, A.Balodis, J.Liepiņš, V.Kalnozols, A.Laudobele

1988. gada 24. decembrī mēs pulcējāmies Hītrova lidlaukā, lai
ceļotu uz Sidneju. Kāda sagadīšanās - Ziemsvētku vakarā lidojām
tuvu pāri Betlēmei. 27. decembŗa rītā ielidojām Sidnejā. Lidlaukā
mūs sagaidīja Arturs Paegle, Indulis Masulāns un Alfreds Strauts.
Mūs izvietoja pie Sidnejas latviešiem. 8. janvārī bija sacensību pēdējā
diena un vakarā noslēguma balle. Mums bija šoreiz jāsamierinās ar
divām medaļām:
Sudrabs - Annelei Laudobelei un bronza - Austrai Freimanei.
10. janvāri atstājām Sidneju atpakaļ ceļā uz Angliju.
11. janvāri pavadījām Honkongā, lai apskatītu pilsētu un tās
apkārtni. Bija iespēja tikties arī ar vietējiem latviešiem.
12.janvārīagrā rīta stundā nolaidāmies Hitrovā.
Abu globālo dienu sportistu ceļa izdevumiem atbalstu deva
mūsu nodaļas, “Straumēni”, DVF valde un LNPL. Tas bija mums
visiem liels mūsu sabiedrības morāls atbalsts.
Polītisko pārmaiņu laikā, mūsu palīdzība un atbalsts bija
vajadzīgs arī Latvijas olimpiešiem Barselonā 1992. gadā. DVF noda
ļas, vanadžu kopas, sporta kopas, DVF valde, LNPL, sportisti un
sporta atbalstītāji Lielbritānijā savāca £3857,50. Ziedojumi pat ienāca
no Dānijas un Itālijas.
Mūsu visu domas vērsās uz Barselonu, lai tautu pulcēšanās
vietā plīvotu arī Latvijas karogs.
365

Daugavas Vanagu dienas Anglijā
Kopš 1963. gada DV saime pulcējusies rudenī Daugavas vanagu
dienās, ko ik gadus rīko kāda no DVF nodaļām. Šī plašā sarīkojuma
programmā ietverta DVF delegātu pilnsapulce, organizācijas
apbalvojumu pasniegšana, kāds nacionālpolītiska vai kultūras
jautājuma referāts, Svinīgā junda, saviesīgs vakars ar koncertu, sporta
sacensības un noslēgumā kopējas pusdienas. Uz šīm DV dienām
aicina citu organizāciju pārstāvjus, Latvijas sūtniecības, tagad
vēstniecības, vadītājus un sabiedriskos darbiniekus. Ja iespējams,
izkārto arī mākslas izstādes.

28. DV dienās, 1990.g.25.aug., Straumēnos; 1.r.no kr. A.Lindens,
L.Ceriņš, J.Alferovs, A.Frišvalde, J.Frišvalds (DV pr-ks), J.Pētersons,
L.Rumba (DVF v.pr-dis), E.Sarkanbārde, R.Parrisa, V.Kursietis,
J.Zaķis, A.Freimanis, K.Birzgalis

1983. g. 21. DV dienas rīkoja DVF Straumēnu nodaļa. Referents
V. Liepiņš, DV Kanadā biedrs: “Tauta, kas pārdzīvos - armēņi - vai
paraugs latviešiem?” Koncerts: baritons P. Svilis. Svētbrīdī piedalās
visu trīs konfesiju garīdznieki: māc. J. Jurģis, prāv. J. Savickis un
priesteris A. Černejs, kas piedalās arī visu sekojošo gadu DV dienu
dievkalpojumos. Notiek sporta sacensības.
1984. g. 22. DV dienas rīko Mansfīldas nodaļa. Referents J.
Ranka: “Daugavas Vanagi - stiprums vai nespēks?”. Koncertā dzied
Lilija Zobena, soprāns. Svētbrīdī māc. J. Jurģi atvieto māc. A. Putce.
Sporta sacensības.
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1985. g. 23. DV dienu rīkotāja - DVF Bradfordas nodaļa. Refe
rents Dr. A. Abakuks “Latvijas demogrāfija”. Koncerts: Bradfordas
“Līgo” koris. Sporta sacensības.
1986. g. 24. DV dienas atkal “Straumēnos”, ar mazliet savādāku
programmu. Koncerts: Londonas latviešu koris. Iztrūkst referāta, bet
ieradies Stokholmas latviešu teātris ar R. Blaumaņa “Skroderdienas
Silmačos” uzvedumu. Izkārtota Maijas un Ingridas Kleinas gleznu
izstāde. Pārējā svētku norise līdzīga iepriekšējiem gadiem.

29. DV dienās, Koventrijas nod. “Mūsmājās”, 1991.g.l4.sept,
svinīgajā jundā. Karogu ienes nod. v. Pr-sēža v. U.Reveliņš. l.r.no
labās A.Freimanis, A.Freimane, J.Frišvalds (DV pr-ks), A.Frišvalde,
A.Plūme u.c.

1987. g. 25. DV dienas notiek Koventrijas nodaļas “Mūsmājās”.
Referente Inese Auziņa-Smith “Mūsu kultūras vērtību apzināšana un
saglabāšana brīvajā Eiropā”. Koncerts: Straumēnu, Bradfordas
“Līgo”, Anglijas vīru koŗi, soliste Ileāna Pētersone, mecosoprāns (no
Zviedrijas). Stokholmas teātra izrāde: Ed. Vulfa “Svētki Skangalē”.
Svētbrīdī piedalās arī prāvests R. Mužiks.
1988. g. 26. DV dienas atkal “Straumēnos”. Referātu atvieto
diskusiju panelis par notikumiem Latvijā: S. Ģintere, G. Bērziņš, I.
Lieģis, V. Zaļkalns un J. Ranka. Koncerts: Apvienotie Anglijas vīru
koŗi. I. Laugaļa un A. Prībergas gleznu un skulptūru izstāde. U.
Šiliņa un L. Veikinas (no Austrālijas) uzvedums “Letiņu kanaki
mūžības gaismā” un “Kaleidoskops “Straumēnos”.
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1989. g. 27. DV dienas Mansfīldas nodaļas izkārtojumā. Refe
rents G. Bērziņš “Notikumi Latvijā” ar videofilmas papildinājumu.
Koncerts: Londonas, Straumēnu un Apvienotais Anglijas vīru koris.
Londonas dejotāju tautas deju uzvedums.
1990. g. 28. DV dienas Straumēnu nodaļas izkārtojumā.
Diskusiju panelis: V. Grigulis, G. Bērziņš, J. Ranka. Koncerts: Ieva
Akurātere no Latvijas.
1991. g. 29. DV dienas notiek Koventrijas nodaļas “Mūsmājās”.
Stāstījums par Brāļu kapiem Rīgā un video filma par notikumiem
Latvijā. Koncerts: mecosoprāns Ileāna Pētersone, Stokholmas operas
soliste.
1992. g. 30. DV dienas kārto Bradfordas nodaļa. Referente V.
Krāge “Kā mēs jūtamies Latvijā”. Koncerts: Mazās Ģildes mūzikanti
no Rīgas.
Svētbrīžos kopš 1990.g. prāvestu J. Savicki atvieto prāv. P.
Cirsis.
Sporta sacensības notikušas visās DV dienās, sacensību
uzvarētājiem balvas pasniegtas saviesīgā vakarā. Svinīgo jundu vadījis
DVF valdes priekšsēža vietnieks J. Ranka. Svinīgo solījumu devis
DVF valdes priekšnieks L. Rumba, bet no 1987. g. DVF Jaunatnes
daļas vadītājs Aivars Sinka. Svinīgā Jundā noslēgumā dzied “Dievs,
Kungs ir mūsu stiprā pils” un Latvijas himnu. DV dienas aizvien
pulcē kuplu skaitu DV biedru un viesu.
DVF Birminghamas nodaļa
DVF Birminghamas nodaļas darbību varētu izteikt ar tās
priekšsēža J. Miezīša vārdiem: “Gaŗi, reizēm grūtu, reizēm skaistu
brīžu pildīti gadi ir pavadīti”. “Nākotnes darbība veidosies atkarībā
no notikumu attīstības Tēvzemē”, šos vārdus priekšsēdis teica,
atklājot nodaļas 40 gadu jubilejas sarīkojumu 1989. g. 18. februārī.
Tiešām, svarīgākie notikumi Latvijā, rādīti nodaļas biedriem
vairākās video filmās un par tiem stāstījuši Olafs Brūvers, Jānis
Ranka, Marie Anne Zariņa, Jānis Rolavs, Imants Piķelis, Jānis
Miezītis, Rolands Blezūrs, Māris Pulkstenis, Gunārs Tamsons u.c.
Latviešu tautas liktenis zem smagās okupācijas nemitīgi gadu
gaitā atgādināts britu presē, reizē prasot arī brīvību Latvijai un
Baltijas valstīm. Kopš 1983. g. līdz 1989. g. oktobŗa vidum atklātībā
parādījušies pavisam 147 publicējumi - lielā pārsvarā lasītāju
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vēstules. Rūpīgai vietējās preses uzraudzībai un atbilžu rakstīšanai ir
pievērsies nodaļas informācijas nozares vadītājs J. Rolavs. Lasītāju
vēstules rakstījis arī I. Piķelis. Ne visas lasītāju vēstules publicē un
iesūtīto vēstuļu skaits aizvadītos gados iespējams apm. tūkstotis.
Organizētas plašas vēstuļu rakstīšanas akcijas parlamenta locekļiem
un izplatītas skrejlapas. Nodaļas biedri piedalījušies demonstrācijās.
Vecums stipri retinājis nodaļas biedru rindas. Mūžībā aizgā
jušo skaits ir turpat simts, starp tiem bijušie valdes priekšsēži: kap
teinis Arnolds Lasis, Ernests Ulmanis, Jānis Blīgzna un ilggadīgi
valdes locekļi: Andrejs Beks, Valdemārs Tīrelis, Arvīds Veiss,
vanadžu kopas vadītāja Elēna Halāmova un Aleksandrs Miklucāns,
kas no saviem 80 gadiem, 31 gadu bija nokalpojis nodaļas valdē. Drīz
viņam sekoja viņa dzīves biedre Valija - aktīva vanadze kopš nodaļas
sākuma gadiem un kādu laiku arī vanadžu kopas vadītāja. No no
daļas 82 biedriem 1966. g., tagad palikuši tikai 40, no tiem 7 Mūža
biedri.
Nodaļu no 1983. g. līdz 1991. g. pārmaiņus vadījuši J. Miezītis
un I. Piķelis. J. Miezītis 6 gadus un I. Piķelis - 3 gadus. Valdes
sekretārs 4 gadus bijis J. Rolavs, bet 5 - I. Piķelis. Nodaļas kasieris 2
gadus bija Arvīds Veiss, bet pēc viņa nāves - pēdējos 7 gadus
sportists Kārlis Āboliņš. Informācijas nozari visus 10 gadus vadījis J.
Rolavs (pavisam 32 gadus). Kultūras nozares vadītājs ir K. Vilmanis,
bet šai nozarē liela loma arī J. Miezītim. Savā laikā pie nodaļas
pastāveja jauniešu kopa “Sienāzīši”.
DV CV atzinības rakstus saņēmuši 4 biedri.
Pie nodaļas kopš 1964. g. pastāv grāmatu klubs, kuŗu vada J.
Rolavs. Dalībnieku skaits tagad ir 11. Dalības maksa palikusi
nemainīta kopš 1973. g. - £2 gadā, tomēr gadu gaitā iegādātas 280
grāmatas. Izlasītās grāmatas nonāk bibliotēkā, kuŗā grāmatu skaits
pārsniedz 400. Sakarā ar bibliotekāra J. Erta nāvi, bibliotēku bija
1989. g. jāpārceļ uz Ģ. Kleģera māju, kas reizē ir arī bibliotekārs.
Nodaļai nav sava nama ar klubu, tāpēc telpas sarīkojumiem ir
jāīrē. Nodaļa katru gadu rīko plkv. O. Kalpaka un Leģiona atceres
aktu, Aizvesto atceri un Latvijas valsts dibināšanas aktu ar referātiem.
Šajos sarīkojumos ieeja ir bez maksas. Tikai divreiz gadā - pavasarī
un rudenī rīko sarīkojumus ar ieejas maksu. Katru gadu nodaļa kopā
ar Derbijas un Straumēnu nodaļām rīko plašāku Lāčplēšu vai 18. no
vembŗa sarīkojumu “Straumēnos” ar referentu no citām zemēm.
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Nodaļas pilnsapulce ar valdes pārvēlēšanu notiek katru gadu,
valdes sēdes pēc vajadzības, svarīgākās reizēs valdes locekļiem
sazinoties ar tālruni. Neskatoties uz to, ka nodaļai nav sava nama un
ir maz ienākumu, tā kārtēji atbalstījusi ar ziedojumiem Minsteres
Latviešu ģimnāziju, 3x3 nometnes Almelijā, jaunatnes darbu
sacensības, Kultūras dienas, LNF Skandināvijā, J. Kadeļa fondu, DVF
Tiesību fondu. Mūžībā aizgājušais nodaļas biedrs Jāzeps Erts
testamentā bija atstājis nodaļai piekto daļu no savas mājas, līdz ar to
nodaļa 1991. g. spēja iestāties Latvijas Brīvības fondā.
Nodaļa organizē talkas darbiem “Straumēnos” un nodaļas
biedri izpalīdzējuši lielākos sarīkojumos.
Nodaļas darbu nepārtraukti ir atbalstījušas nodaļas vanadzes,
uzņemoties pienākumus sarīkojumu izkārtošanā, aprūpes un
informācijas darbā, ziedojot līdzekļus un laiku.
DVF Boltonas nodaļa
Nodaļas darbs aizvadītajā laika posmā bijis rosmes pilns un arī
panākumi nav izpalikusi. Daudz pūļu un līdzekļu ielikts nodaļas
saimniecībā un darbības nozarēs. Pateicoties nodaļas kluba sekmīgai
darbībai, rasti līdzekļi pastiprinātam informācijas darbam, aprūpes
vajadzībām un sabiedriskās dzīves veicināšanai. Izveidota cieša
sadarbība ar igauņiem u n lietuviešiem ārējās informācijas
pasākumos.
Nodaļu vada (kopš 1952. g.) J. Zaķis. Visu pārskata laiku valdē
darbojušies: J. Vītols, A. Kancāns, J. Počs, J. Eglītis, Ž. Rudovics, Ž.
Teibe un K. Ķīselis, īsāku laiku - J. Bachmanis, G. Mansons, A. Man
tinieks un M. Dāle. Vanadžu kopu vada M. Zaķe ar palīdzēm: H.
Teibi, V. Silarāju, A. Vītolu un H. Lazdiņu; īsāku laiku kopā darbojas
M. Kāpostiņa, V. Albova, A. Kreicberga un V. Mieze. Kopas vadītāja
piedalās valdes sēdēs ar locekļa tiesībām.
Nodaļas biedru skaits lēnām mazinās - no 60 aktīviem biedriem
pārskata sākumā 1983. g. tas samazinājies uz 56 un, paredzams,
mazināsies arī nākotnē. Iemesls tam, ka nodaļā apvienoti gandrīz visi
apkārtnē dzīvojošie latvieši un vairs nav, kas atvietotu mūžībā
aizgājušos. Biedru skaitā maz jauniešu, jo skolas beigušie atraduši
darbu citur. No nodaļas 56 biedriem 24 ir vanadzes, mūža biedru
skaits 17. Visā nodaļas darbības laikā 32 biedri saņēmuši DVF
Atzinības rakstus, 13 DV CV Atzinības rakstus un 6 zelta nozīmes.
Izdarītas 5 iemaksas Latvijas Brīvības fondā. Nodaļas informācijas
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nozares vadītājs J. Počs ievēlēts DV CV prezidijā un ir sekretārs un
Iekšējās informācijas nozares vadītājs.
Nodaļai pieder divi izmaksāti nami, kuŗu pirkšanas vērtība
£25.000, tagad gandrīz pieckārtīga. Ap nodaļas namu un klubu iz
veidojies novada centrs ar plašākiem sarīkojumiem un sabiedriskām
sanāksmēm. Pateicoties kluba atbalstam, iespējami lielāku apmēru
sarīkojumi. Lasītājiem pieejama samērā plaša bibliotēka.
Aprūpes darbs lielāko tiesu ir vanadžu rokās. Laimīgā kārtā
nevienam nav nepārvaramu materiālo rūpju. Trūkst vienīgi draudzī
ga vārda un sīka pakalpojuma, kas kliedētu vientulību un šeit
vanadzēm atveŗas plašs darbs lauks. Pēdējos gados pieaug palīdzības
apmēri dzimtenei. Pieaug arī biedru vēlēšanās palīdzēt. Dažādos
ziedojumos no kluba un nodaļas izdod apm. £4000 gadā. Liela daļa
šo ziedojumu aiziet jauniešu atbalstam latviskās izglītības iegūšanai,
Minsteres Latviešu ģimnāzijai, dažādām nometnēm un semināriem.
Kopš 1979. gada pie nodaļas darbojas Baltiešu komiteja ar
nolūku tuvināt baltiešus un kopīgi aizstāvēt baltiešu intereses. Komi
teja saņem visu iespējamo atbalstu no visiem baltiešiem un cenšas
aizstāvēt kopējās intereses. Komiteju vada J. Zaķis, viņa vietnieks R.
Nolks (igaunis), sekretārs H. Vainis (lietuvietis), kasieris J. Vītols,
informācija J. Počs un saimniecības lietas pārzina Dz. Sutcliffe.
Nodaļa piedalās Ziemeļanglijas un Saules novadu kopējā bi
ļetena izdošanā, izdala pret pasta izdevumiem 45 eksemplārus kā
biedriem, tā nebiedriem. Biļetens kļuvis par nepieciešamību vietējās
informācijas izmaiņai. Novada ziņas sagatavo J. Vītols. Nodaļas
biedri abonē 18 eksemplārus DVM, saņemot kluba atbalstu.
DVF Bradfordas nodaļa
1982. gadā par nodaļas valdes priekšsēdi ievēl A. Lagzdiņu.
Sakarā ar dzīves vietu maiņām un biedriem pievienojoties aizsaules
pulkiem, kluba apmeklētāju skaits sāk mazināties un līdz ar to arī
ienākumi. Nodaļa tomēr izšķirās pieciest mazākus kluba ienākumus
un paturēt klubā latvisko garu.
1983. gadā nodaļā skaitās 225 aktīvi biedri, Mūža biedri 25. Šinī
gadā Bradfordā notiek Anglijas vanadžu salidojums. Zālē iekārto
skaļruņu sistēmu, kas izmaksā £1000.00 un vanadžu kopa iestājas
Brīvības fondā ar £250.00 iemaksu. No pilsētas valdes saņem
paziņojumu, ka mūsu nams ieskaitīts vēsturisko māju sarakstā.
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Atjauno nama ieejas durvis ar slīpētiem stikliem. Pagatavo DV
nozīmi ar uzrakstiem virs durvīm. Tas kopā izmaksā £750.00, ko
dāvina nodaļas valdes priekšsēdis A. Lagzdiņš. 1984. gadā nodaļa
izkārto DV salidojumu savā namā un izremontē nama zāli, kas
izmaksā £1200.00.

DVF Bradfordas nod. valde 1992.g.: 1.r. no kr. O.Aivars, A. Lagzdiņš
(v.pr-dis), Z.Kalniņa (vanadžu k.vad.), T.Dambītis,; 2.r. J.Gulbis,
G.Tamsons, K.Grivaitis, V.Auziņš, E.Krūms, G.Alferovs

Nodaļas nama zāli arvien vairāk sāk izmantot arī cittautieši
dažādiem sarīkojumiem un nodarbībām. Kārtēji zāli izmanto
“Gilbert and Sulivan Operatic Society”, šachisti un pēdējos gados
katru svētdienu notiek angļu katoļu dievkalpojums.
Namā ierīkotā trauksmes sistēma maksāja £500.00. Nodaļa katru
gadu rīko 12-13 sarīkojumus. Nama tirgus vērtība šai gadā £110.000
un inventārs - £35.000. Galvenie ienākumi nodaļai ir telpu īre un
spēļu mašīnas. Arī spēļu mašīnu ienākumi samazinās. 1986. gadā
biedru skaits pieaudzis par 33.
Bradfordas nodaļas izkārtojumā Austrālijas “Saules jostas”
uzvedums (Čāpiņu Jāņa precības) notiek pilsētas bibliotēkas zālē, bet
saviesīgs vakars nodaļas zālē, kas bija pārpildīta līdz pēdējai vietai.
“Saules jostai” izmaksāts £1013.00.
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Nodaļa iegādājās jaunas spēļu mašīnas par £1100.00. 1987. gadā
izdara lielākus nodaļas nama remontus. Alus darītava piešķiŗ
£1000.00. Iegādā jaunu centrālās apkures krāsni, kas dod nama
vajadzībām karstu ūdeni. Bāra ienākumi joprojām samazinās un tie
sedz tikai bāra ekonoma un nama aptīrītāja algas un citus sīkākus
izdevumus.

Bradfordas nod. Vanadžu kopa godina DVF vanadžu vad.
E.Sarkanbārdi; 1.r.no kr. I.Ramane, ĒSarkanbārde, A.Novadniece;
2.r. T.Dambīte, R.Zeriņa, A.Korpe, Z.Kalniņa (kopas vad.),
A.Lagzdiņa, Dz.Auziņa, E.Bodola, Dz.Rušēvica

1988. gadā biedru skaits ir 143 vanagi un 66 vanadzes. Mūža
biedru skaits jau pieaudzis uz 44. Valde atļauj novietot nama priekšā
karoga mastu. Tagad mūsu karogs plīvo valsts svētkos un citās
ievērojamās dienās, bet pusmastā nodaļas biedrus aizvadot mūžībā.
Par sekmīgu nodaļas darbību majora Alksnīša ceļojošo kausu
Bradfordas nodaļa izpelnījusies 1966, 1971, 1976, 1981. un 1987. gadā.
1988. gadā nodaļas vanadze Adelīna Rozīte ierosina noorganizēt
vecākās paaudzes kopu un par šīs kopas vadītāju ievēl Kārli Zeltiņu.
Kopai vārdu izvēlē “Atvasara”. Kopa darbojas rosīgi ar pašu
saziedotiem līdzekļiem un rīko katru mēnesi saietus. Pēc kopas
vadītāja K. Zeltiņa aiziešanas mūžībā, kopu līdz šai dienai vada
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kluba ekonoms E. Novadnieks. Pie nodaļas pastāv vīru dziesmu
ansamblis, ko vada diriģents A. Tālbergs. Bradfordā darbojas jauktais
koris “Līgo” kā atsevišķa vienība, kas kopā ar vīru ansambli kuplina
mūsu sarīkojumus un dievkalpojumus arī kaimiņu DV nodaļās.
Teātŗa grupa, diemžēl, savu darbību pārtraukusi. Bradfordā
viesojušies no Latvijas “Divi Leoni un Juhans”, “Ornaments”, J.
Mediņa Mūzikas vidusskolas koris, J. Mediņa zēnu koris, J. Mediņa
Mūzikas skolas pūtēju orķestris, Ieva Akurātere, Nacionālā teātra
aktieri P. Pētersona vadībā, Dailes teātŗa aktieŗu grupa ar “Zaļo
krūzi” un “Jāzepiņš”, VEF teātra grupa ar “Pūt vējiņi” režisores
Veronikas Lāces vadībā, Mūzikālā grupa “Valdemārs” vada rež. V.
Lāce, Dailes teātra aktieris Krīvāns tēlojumā “Kontrabass”. “Mazās
Ģildes” mūzikanti piedalījās 30. Vanagu dienās Bradfordā.
Ciemojušies solisti: Karmena Radovska ar piānisti Intu Villerušu.
Visu teātŗu, mūzikālo grupu un solistu uzņemšana, ieskaitot
honorāru, izmaksāja £7911.00.
No 1982. gada Astras fondam ziedots £1705.00. Tāpat ar
ziedojumiem atbalstīti citi pasākumi un LNPL. Nodaļas daiļamat
niecības stends no 1982. gada līdz 1993. gadam apgrozījis £31.600.00.
Stendu vada T. Dambīte.
1992. gadā nodaļā 229 aktīvi biedri, Mūža biedru skaits 119.
Nodaļas valde lielu vērību veltījusi nodaļas iekšējai un ārējai
aprūpei. No 1982. gada līdz 1992. gada beigām aprūpei izdots
£25.000.00. Saimniecisko pusi nodaļā priekšzīmīgi ir vadījusi nodaļas
vanadžu komiteja ar vadītāju Zelmu Kalniņu. Katru gadu tās izkārto
Ziemassvētku tirdziņu, ko apmeklē arī vietējā angļu publika.
Sūtītas pakas un ziedojumi Latvijā leģionāriem - invalīdiem kopā par
£5426.00.
1993. gadā Bradfordas nodaļai aprit 45 darbības gadi. Nodaļas
valde domā to neatzīmēt ar speciālu sarīkojumu, bet paredzamos
izdevumus ziedot leģionāriem - invalīdiem Latvijā.
Bradfordas nodaļa uzņēmusies “Krusttēva pienākumus” Rīgas
Laumaņa un daļēji Skrundas DV nodaļām. 1991. gada rudenī valdes
priekšsēdis A. Lagzdiņš ar sievu vanadzi Astrīdu apmeklēja Latvijā
leģionārus - invalīdus Rīgā, Siguldā, Valmierā, Skrundā, Ugālē,
Ventspilī un atsevišķu invalīdu ar amputētu kāju Rendas “Brūklenā
jos”. Tāpat mūsu nodaļas valdes locekļi apmeklēja invalīdus 1992.
gada vasarā, atstājot tiem nodaļas ziedojumus. Par to paldies T.
Dambītim, G. Tamsonam, E. Novadniekam un B. Puriņam.
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DVF Bradfordas nodaļas priekšsēdis kopš 1982. gada ir A. Lagz
diņš, vanadžu kopu vada kopš 1970. gada Zelma Kalniņa, kas šo
pienākumu pildīja arī no 1964.-1967. gadam.
Par nodaļas iekšējo un ārējo informāciju rūpējas Gunārs
Tamsons, publicējot daudzus rakstus vietējā presē, kā arī sniedzot
intervijas par notikumiem mūsu tēvu zemē britu TV.
Iekšējo informāciju līdz 1989. g. kārtoja Kūrs Birzgalis. 1990. g.
arī šīs daļas vadību pārņēma Gunārs Tamsons. Darbs turpinās līdzīgi
agrākiem gadiem, informējot biedrus par notikumiem nodaļas un
visa Ziemeļnovada nodaļu darbā ar kārtējā biļetena “Ziņotājs”
starpniecību, iesūtot ziņojumus DV Mēnešrakstam un latviešu
laikrakstiem. G. Tamsons turpina darboties Apspiesto tautu komitejā
Bradfordā, pildot komitejas priekšsēža pienākumus kopš 1971. gada.
Pēdējo desmit gadu izcilākie un nozīmīgākie notikumi Ārējās
informācijas daļas vadītāja darbībā bija:
1983. gadā novembrī piemiņas plāksnes uzstādīšana un
atklāšana Bradfordas katedrālē, atzīmējot Apspiesto tautu komitejas
20 darba gadus un ABN 40 gadus.
1986. gada 4. maija protesta sarīkojums Černobiļas reaktora
eksplozijas gadījumā (28. apr.) un sekojošā piedalīšanās CND “miera
sanāksmē”, kur mūsu protestu dzirdēja un redzēja arī pārstāvji no
Padomju Savienības.
1989. gada martā BBC televīzijas raidījumā, kuŗā G. Tamsons
atspēko pārmetumus latviešiem par žīdu vajāšanām.
1991. gada 20. janvārī dalība Londonā, baltiešu demonstrācijā
sakarā ar krievu armijas varas darbiem Viļņā.
1991. gada 28. aprīlī G.Tamsons runā ukraiņu rīkotā Černobiļas
negadījuma piecu gadu atcerē Trafalgera laukumā, Londonā.
1991. gada 19. augustā un sekojošās divās nedēļās, G. Tamsons
deva 31 interviju laikrakstiem, radio un televīzijai, sakarā ar notiku
miem Maskavā un Latvijas un Igaunijas neatkarības deklarāciju.
Izcils sasniegums bija BBC filmētāju dalība Gunāra un Ināras
Tamsonu izkārtotajā Latvijas apciemojumā no 13. līdz 27. jūlijam
1992. gadā. Latvijas apciemojumu rādīja 22. un 23. jūlijā vietējā
“Look North” programmā ar virsrakstu “To Latvia with Love”,
atkārtots BBC2 raidījumā 30. novembrī un BBC Radio Leeds
pusstundu gaŗā raidījumā 27. decembrī.
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DVF Česterfīldas nodaļa
1987. gada oktobrī nodaļa nosvinēja 40 gadu atceri. No kuplā
biedru skaita sākuma gados nodaļā palikuši 23 biedri, starp tiem 7
vanadzes. 4 ir Mūža biedri.
1985. gadā nodaļa zaudē savu ilggadējo vadītāju V. Cukuru.
Kopš viņa nāves valdes priekšsēdis ir P. Vīriņš. No nodaļas dibināša
nas valdē visu laiku darbojies E. Leitis.

Česterfīldas nod. Vanadze A.Vitiņa stāsta par Mārtiņu parašām,
Straumēnos 1987.g.24.okt; no kr. M.Biseniece, A.Vitiņa, E.Sarkanbārde, A.Sīle; aizmugurē R.Parrisa

Vairāki sarīkojumi bijuši kopā ar DVF Mansfīldas nodaļu. Bet,
pēdējā laikā, atzīmējot plkv. O. Kalpaka un leģiona piemiņu, biedri
pulcējas priekšnieka mājā. Katru gadu atzīmē 18. novembri. Aizvesto
piemiņas dienā 14. jūnijā valde noliek ziedus pie mirušo tautiešu
kapu kopām.
Nodaļas biedri atbalstījuši visas ziedojuma vākšanas akcijas.
Ļoti aktīvi sportisti ir šāvēji, izcīnot vairākas godalgas individuāli un
pāris reizes iegūstot ceļojošo kausu.
Rosīgas bijušas vanadzes, apmeklējot slimos un nespēcīgos
tautiešus.
Vanadžu pārstāve ilgākus gadus ir A. Vītiņa, kas vairākkārt
lasījusi referātus vanadžu saietos un citos sarīkojumos.
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Nodaļas biedri - E. Krauze, E. Leitis un P. Vīriņš saņēmuši DV
Centrālās valdes atzinības rakstus. A. Vītiņa apbalvota ar zelta
nozīmi.

Česterfīldas nod. šāvēji ar izcīnītām balvām, 1986.g. No kr. E.Vītiņš,
P.Vītinš, E.Krauze, R.Bormans

DVF Donkasteras nodaļa
Nemanot ir aizgājuši desmit gadi, kad iznāca “Laiks, Telpa,
Ļaudis” ceturtā grāmata. Laiks aizsteidzies tik ātri un notikumi tam
līdz. Visi esam vērojuši pārmaiņas tēvzemē. Agrākos gados pat
nevarējām iedomāties braukt un skatīt dzimto pusi. Tagad to esam
piedzīvojuši. Tas ir atstājis dziļas pēdas mūsu nodaļas dzīvē. Mūsu
tuvinieki ir ciemojušies pie mums, redzējuši mūsu dzīves veidu.
Viesojušies ir arī Latvijas mākslinieki, iepriecinot mūs ar savu
devumu. Ir bijis jāpārveido mūsu palīdzības darbs - kam un kur
palīdzēt. Ir bijušas dažādas pretrunas visu to kārtojot un darot.
Liekas, kritiķiem un viszinošiem ir bijis visvieglāk: kritizēt citus un
pašiem nedarīt nekā.
Nodaļā esam turpinājuši darboties parastā kārtībā, atbalstot
mūsu kopējos pasākumus. Izkārtoti Valsts svētki un kārtējie sarīkoju
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mi. Esam braukuši uz Jāņiem “Straumēnos”, uz jūŗmalu un citām
vietām.
Katru gadu noorganizētas vairākas šaušanas sacensības, kuŗās
piedalās dalībnieki arī no citām nodaļām, tāpat arī šautriņu mešanas
sacensības. Nodaļas klubā notiek gadskārtējās sacensības domino,
šautriņu mešanā un kāršu spēlē.

Donkasteras nod. darbinieki, ar 1990.g. izcīnīto maj. A.Alksnīša
ceļojošo kausu: no kr. A.Zivtiņš, J.Lazda, E.Zivtiņa, A.Kalniņa,
V.Bringiņš, A.Freimane, A.Priedoliņš, Z.Rozenfelds, D.Blaua,
A.Blaus, E.Vīnbergs

Biedru skaits nodaļā turās ap 44, starp tiem 6 vanadzes, kuŗas
vada, kopš dibināšanas 1956. g., Austra Freimane, nu jau 37 gadus.
Sarīkojumos un sporta sacensībās vanadzes gatavo atspirdzinājumus.
Tas aizvien uzliek darba slodzi vadītājai, jo atbildība vienmēr gulstas
uz viņas pleciem.
Nodaļas šāvēji un šautriņu metēji ir izcīnījuši daudzas balvas.
Nodaļas valdi jau 36 gadus vada A. Freimanis; valdē darbojas A.
Blaus (28 gadus), E. Vīnbergs (22 gadus), J. Lazda (11 gadus), V.
Bringiņš un Ģ. Jākobsons. Ilgus gadus valdē darbojās E. Koškins,
kuŗu tagad ievēlēja revīzijas komisijā.
Pēdējos desmit gados esam devuši ziedojumos dažādiem DV
organizācijas pasākumiem £3500 gadā.
Saprotams, vienmēr ir
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nepieciešams atbalsts arī vietējai darbībai, remontiem un dažādiem
uzlabojumiem namā. Pagājušajā gadā mēs saņēmām no Tetleja alus
darītavas £4000 ziedojumu, dažādu remontu darbu veikšanai, kā arī
jaunu ledusskapi bufetes vajadzībām.

Donkasteras nod. biedri demonstrācijās, 1991.g.l9.janv. Londonā.
Ar karogu A.Freimane un A.Freimanis

Tetleja alus darītava ir palīdzējusi un atbalstījusi mūs pirms
atvērām klubu un arī vēlāk, kad paplašinājām savu namu. Visus
aizvadītos gadus mēs esam bijuši labi viņu preces noņēmēji. Te atkal
vietā mūsu tautas teiciens: “roka roku mazgā - abas baltas”.
DVF Korbijas nodaļa
DVF Korbijas nodaļas valdē, kopš 1970. gada, par priekšsēdi
darbojas Valdis Auers; kopš nodaļas dibināšanas 1949.gadā, sekretā
ra pienākumus pilda Aleksandrs Rūtenbergs; arī kasieris Laimons
Osis pilda šo uzdevumu jau 38 gadus. Valdes priekšsēža vietnieks
līdz 1990. g. bija Arnolds Preiss; viņam no valdes atsakoties, vietā
stājas Arvīds Nadziņš, reizē uzņemoties arī sekretāra pienākumus. A.
Rūtenbergs kļūst par priekšsēža vietnieku un biedrzini. Vanadžu
kopas vadītāja 1982. gadā ir Emma Vītola, viņas vietniece Hermīne
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Rītiņa, sekretāre Aija Auere. Nodaļā ir 59 vanagi, 17 vanadzes un 5
biedri veicinātāji.
Pēdējo desmit gadu laikā valde sasaukusi 10 pilnsapulces un
noturējusi 65 sēdes. DVF pilnsapulcēs nodaļu pārstāv 2 delegāti.

1988.g. 18.nov., Korbijas nod. un draudzes darbinieki ar viešņu
M.A.Zariņu. 1.r. no kr. H.Rītiņa, E.Vītola, V.Auers, J.Stalsis,
M.A.Zariņa, A.Auere; aizmugurē R.Ludeka, M.Šeibe, A.Auere,
H.Strausa, I.Grickus, V.Arnīte, L.Jansone, E.Siliņa, P.Kusmāre,
V.Lēnmane

Dzintaru skate Vidusanglijas nov. vanadžu vakarēšanā, Korbijā, 1983. g. 18.sept.
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Nacionālpolītiskā un informācijas laukā nodaļa sadarbojas ar
LNPL. Sūtītas vēstules Eiropas parlamenta locekļiem, vietējā
apgabala deputātiem, Britu Ārlietu ministrijai un presei. Nodaļas
biedri piedalījušies demonstrācijās Londonā un citās vietās. Ciešā
sadarbībā ar Korbijas latviešu ev.-luterisko draudzi rīkotas 18.
novembŗa svinības, Ziemassvētku ieskaņas vakars, Ģimenes diena un
14. jūnija atcere. Nodaļa ik gadus rīko Draudzīgā aicinājuma atceri,
ienākumus nododot jaunatnes latviskās audzināšanas darbam. Rīkoti
22 priekšlasījumi, 4 koncerti, 5 teātŗa, 12 video filmu izrādes, 5
rakstnieku jubileju atceres un 2 balles. Nodaļās viesojušies I. Purva,
M. Soikāne-Trapāne, G. Meierovics, J. Rožkalns, Juris Podnieks, J.
Dobelis, I. Žukovskis, E. Repše, Māra Zālīte, Jānis Reinis, Leons
Krivāns, teātra kopa “Kabata”, u.c. Nodaļas bibliotēka, ko kopš 1983.
g. vada Arnolds Preiss, ir 1365 grāmatas. Uz Latviju nosūtītas vēstures
grāmatas. Ziedojumi apm. £3000.- kopsummā nodoti LNPL - “Artava
Latvijai”, Latvijas brīvības fondam, 11. dziesmu dienām Lesterē un
citiem sabiedriskiem un nacionāliem mērķiem. Tāpat ar apm. £3000
- kas ieņemts sarīkojumos, atbalstīti dažādi pasākumi, kā arī segti ceļa

Korbijas nod. vanadžu kopas 40g. darb.alcere, 1990.g.29.sept. No
kr. dzejn. Anda Paegle, vanadžu k. vad. 11.Rītiņa, dzejn. Marta
Landmane, DV pr-ks J.Frišvalds
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izdevumi Latvijas ciemiņiem, materiāli palīdzēts invalīdiem un
trūcīgiem tautiešiem. Kad nodibinājās DV organizācija Latvijā,
Korbijas nodaļa sāka sadarboties ar Talsu nodaļu un tās priekšsēdi
Valdi Biti. Vairāki Korbijas nodaļas biedri apmeklējuši Talsu nodaļu,
aizvedot materiālu atbalstu £200.- apmērā un stiprinot tos arī morāli.
1989. g. 8. aprīlī nodaļa svin 40 gadu darbības atceri. Svētku
runu saka DV priekšnieks J. Frišvalds. Koncertā piedalās Vidusangli
jas vīru koris diriģenta Z. Āboliņa vadībā un arī viesi no Latvijas.
Vanadžu kopa savas darbības 40 gadus atzīmē 1990. g. 29. septembrī
ar “Dzeja un mūzika” sarīkojumu, kur piedalās dzejnieces Margarita
Ausala, Marta Landmane un Anda Paegle, kā arī jaunā, 15 g.v.
vijolniece Ilona Hēla (Hale), V. Griguļa klavieru pavadījumā. Orga
nizācijas vārdā sveica DV priekšnieks J. Frišvalds. Starp rakstiskiem
sveicieniem ir DV vanadžu goda priekšnieces M. Ķeņģes, DVF valdes
priekšsēža L. Rumbas.u.c. Vanadzes šajā vakarā sumina savu kopas
vadītāju E. Vītolu, kas pēc 28 darba gadiem aiziet atpūtā. 1990. g.
vanadžu kopas vadību uzņemas H. Rītiņa, vadītājas vietniece A.
Auere, sekretāre G. Zāne-Feldmane. 1991. g. maijā viesojas DV
vanadžu
priekšniece Anita Hāznere, kas apmeklē arī 90 g. v.
vanadzi Emīliju Opmani - Zvārdes mežā kritušā plkv.-leitn. R.
Opmaņa māsu.
1990. g. Latvijas agronome Lidija Stāķe referē par tematu “Vai
Latvija ir zaļa zeme?”, gūstot lielu klausītāju atsaucību.
Vanadzes ļoti labi sadarbojas ar nodaļas valdi. Visos sarīkoju
mos tās izkārto saimniecisko “pusi” un 10 gados nodevušas nodaļas
kasei £2743.- kafijas galdu un loteriju ienākumus. Vanadžu kopas
ienākumi un izdevumi ieskaitīti nodaļas kasē “vanadžu kontā”. Vana
dzes apm. 2 reizes gadā aicinātas piedalīties kopas valdes sēdēs. Tās
piedalās visos DVF vanadžu un sava novada salidojumos, sanāksmēs
un vakarēšanās. 1983. g. vakarēšanā Korbijā Londonas kopas
vanadzes A. Ričardsone un V. Kinga runāja par “Dzintaru un
sudraba saktām”, rādot arī paraugus. Pašas Korbijas vanadzes
stāstījušas sanāksmēs: 1983. g. - E. Vītola par kūku cepšanu, 1986. g.
Lesterē H. Rītiņa par “ievērojamākiem zemgaliešiem”, 1988. g. - dze
jniece Margarita Ausala par Aspaziju, 1989. g. “Vidzemes
daudzinājums”. Aprūpes darbā vanadzes apmeklējušas slimniekus
un veco paaudzi 156 reizes; dažas vanadzes regulāri apkopj slimos.
Ikgadus ziedots Ziemassvētku tirdziņiem Londonā un Straumēnos.
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Ziedots £100.- kopējam DVF vanadžu pasākumam - medikamentu
sūtīšanai uz Rīgas apgabala bērnu slimnīcu. Uz 1992. g. 1. jūliju
Korbijas nodaļā ir 63 biedri - 40 vanagi; 21 vanadze un 2 vanadzes veicinātājas.
Desmit gadu posmā Aizsaulēs aizsaukti 22 vanagi, 4 vanadzes un
3 biedri veicinātāji. 1984. g. 26. novembrī pēkšņi mirst valdes locek
lis un 21 gadu DVF iekšējās informācijas un aprūpes daļas vadītājs
21 gadu Imants Pālītis.
1987. g. 26. jūlijā mūžībā aiziet bij. Korbijas latviešu skolas
skolotāja Irma Dreimane-Elms, kas piedalījās skolas dibināšanā un
bija rosīga sabiedriskā darbā.
1987. gadā, pēc ilgas slimošanas mirst ilggadīgais DVF
darbinieks un 16 gadus valdes saimniecības daļas vadītājs Gendriks
Rītiņš. Viņa darbības laikā DVF nopirka “Straumēnus”.

Korbijas nod. valde un viesi Latvijas valsts svētkos 1991. g. No kr. I.L.Osis, A.Vanadziņš,
V.Auers, A.Sprūdža, E.Berklavs, H.Rītiņa, māc.J.Jurģis, A.Rūtenbergs

1991. g. 15. novembrī uz mūžu šķiras dzejniece Margarita Au
sala - Pālīte, kas sniegusi daudz priekšlasījumu latviešu, angļu un vācu
sabiedrībā; vairākus gadus viņa strādāja Minchenes “Brīvās Eiropas”
raidītājā. Publicējusi dzeju krājumus.
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Korbijas nodaļas darbības sākumā dzīve bija raita un biedru
skaits - pusotra simta: 153 vanagi un 32 vanadzes. Bija latviešu skola,
dramatiskā kopa, skauti, tautisko deju kopa “Pērkonītis”. Tā bija
mums “Mazā Latvija”. Tagad Latvija nāk pie mums un mēs ejam uz
Latviju. Mūsu bērni tur atgriežas. Mēs un tauta dzimtenē saprotam,
ka cīņa par tautas brīvību un pastāvēšanu ir tikai sākuma posmā.
Latvijas sarkanbaltsarkanais karogs mūs aicina saslēgties vienotā un
darbīgā saimē.
DVF Koventrijas nodaļa
Nodaļa dibināta 1948. gada 18. novembrī no klātesošiem biju
šiem leģionāriem, liekot pamatus ilggadīgam sabiedriskam un
polītiskam darbam Koventrijā un apkārtnē. 1964. gadā, ar toreizējā
priekšsēža Ž. Lieģa aprēķinātu pārdrošību un pilnu valdes atbalstu
nopirka Koventrijas nodaļas īpašumu “Mūsmājas”, līdz ar to sākās
ļoti rosīgs darba posms tās izbūvējot un piemērojot mūsu vajadzī
bām. Tur vienmēr rīkoti visi mūsu nacionāli svarīgie sarīkojumi un
atceres, kā arī daudzkārt DV dienas. Nav arī aizmirsts vanadžu darbs

DV pr-ks J.Frišvalds pasniedz DV CV apbalvojumu Koventrijas
nod. Vanadžu kopas vad. B.Krūmiņai, 1991.g.15.sept. Mūsmājās
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DV pr-ks J.Frisvalds pasniedz DV CV apbalvojumu N.Ozoliņai,
1991.g.15.sept. Mūsmājās; aizmugurē māc.J.Jurģis (daļ.aizsegts),
A.Freimanis (DVF v.pr-ža vietn.)

DV pr-ks J.Frišvalds pasniedz DV CV apbalv. Halifaksas nod.
ilggad. valdes loc. Br.Veipam, 1991.g.15.sept. Mūsmājās
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Sēd no kr. A.Plume, B.Kiumiņa (vanadžu kopas vad.),D.Krumiņš
(Koventrijas nod. valdes pr-dis), E.Alksnīte; stāv-no kr. O.Katvars,
Ž.R.Mūsiņš, U.Reveliņš, J.Plūme

- vanadzes ir vienmēr aktīvi piedalījušās visos sarīkojumos. Ir
izkārtoti vairāki vanadžu salidojumi, gan Vidusanglijas, gan visas
Anglijas mērogā. Izkārtotas arī dažas CV sēdes “Mūsmājās”. Aktīvi
atbalsta Koventrijas Latviešu Biļetenu, un LNPL, organizējot Latviešu
nacionālās padomes darbības atbalstu Koventrijas apkārtnē. Nodaļas
biedri piedalījušies DV rīkotās demonstrācijās un palīdzības akcijās
Latvijai. Augstākais biedru skaits bija 166 biedri (1977. gadā). Tagad,
1992. g. biedru skaits samazinājās līdz 86, vecumam sitot robus
biedru rindās. Pašreiz “Mūsmājās” uzturās 16 vecie cilvēki - latvieši,
kam ir nepieciešama palīdzība dzīves rudenī. Nodaļa piedalījās
Latvijas pilsoņu reģistrācijas akcijā Koventrijā un apkārtnē, kā arī 5.
Saeimas vēlēšanās. 44 gadu darbā līdzi iet panākumi un arī daļēja
vilšanās, jo sāk palikt gurdāki aktīvo vanagu un vanadžu soļi.
Nozīmīgs notikums bija 25. Daugavas Vanagu dienas 1987.
gadā 19. un 20. septembrī (sk. DV dienas Anglijā). 1992. gadā nodaļā
bija 86 biedri. Sekmīgi darbojas “Mūsmāju” klubs, kuŗa vadītājs ir R.
Šiliņš.
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DVF Līdsas nodaļa
Desmit darbības gadu posms Līdsas nodaļas mūžā atkal ir
nostaigāts, bet nākošo dekādi gŗūti pareģot, - kāda tā būs, vecākai
paaudzei aizejot mūžībā.
Līdsas nodaļa ir viena no retajām nodaļām, kur valdi sekmīgi
pārstāv jaunā - Anglijā dzimusī - paaudze. Cerēsim, viņa sekmēs
nodaļas darbu tālākā nākotnē un pratīs savienot rosību ar atbalstu
dzimtenei.

Līdsas nod. valde 1988.g.: 1.r.no kr. A.Krieviņa (vanadžu kopas
vad.), I.Muravskis, I.Dāle (latviešu skolas pārz.), J.Pētersons (valdes
pr-dis), D.Breikšs; 2.r. A.Tauriņš, M.Pūlis, J.Turciņš, V.Zīlīte,
K.Hochbergs

Nepielūdzamais laiks nav saudzējis kādreiz zaļoksnējo biedru
rindas un daudzi no tiem atdusas Līdsas nodaļas un draudzes pirms
gadiem iepirkto kapu nodalījumā.
Gadu gaitā nodaļas biedru skaits palēnām ir iezīmējies ar
lejupslīdēšanas tendenci.
Pirms desmit gadiem nodaļā skaitījās 201 vanags un vanadze,
bet noslēdzot 1992. gadu atlikuši 152, to vidū 68 vanadzes. Mūžībā
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aizvadīti 53, vietā nākuši 32, pārējie izceļojuši vai pārgājuši citās
nodaļās. Sabiedriskais darbs risinājies gados izveidotā kārtībā, mūsu
organizācijas dibinātāju garā. Ik gadus atzīmētas latviešu tautas un
valsts neatkarības laika atceres dienas ar piemērotiem referātiem un
māksliniecisko programmu, piedaloties solistei L. Zobenai, Koven
trijas vīru sekstetam, vīru ansamblim “Ogre”, Bradfordas “Līgo” ko
rim un vīru ansamblim, A. Sprūdžai (no Kanādas),A.Thomas-Tauri
ņai, P. Svilim u.c.
Brīvības vārtiem veŗoties, tikšanās ar dzimtenes ļaudīm ienesa
patīkamu pārmaiņu mums parasto sarīkojumu gaitā. Mināmi: estrā
des soliste Ieva Akurātere, vokāli instrumentālais ansamblis “Orna
ments”, Rita Trence, Imants Skrastiņš, “Bumerangs”, dzejniece Māra
Zālīte ar dzejām un videofilmu “Lāčplēsis”, Rīgas teātŗa grupa
“Kabata” ar dzejas un mūzikas pusstundu, “2 Leoni un Juhans”,
Mazās ģildes mūzikanti, O. Dunkers, Ž. Siksna u.c. Lai ikviens
programmas sniedzējs paņemtu uz Latviju līdzi ne tikai labas
atmiņas, bet arī ko praktisku, nodaļas valde, pēc iespējas, centās
ciemiņiem sagādāt “ceļa maizi”.

Līdsas nod. Latviešu skalas bērni pie Ziemassvētku eglītes 1988. g.

Sanāksmēs ar referātiem viesojušies citās zemēs dzīvojušie: Ed.
Šmugājs, M. Ozols, Sarma Ģintere, J. Rožkalns, J. Dobelis, E. Repše,
V. Liepiņš, A. Tomašūns, G. Meierovics, I. Purva, O. Brūvers un
daudzi Anglijā dzīvojošie referenti.
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Rosinātas videofilmu izrādes par pēdējo gadu aktivitātēm
Latvijā. Rīkotas ekskursijas un izbraukumi.
Nodaļas biedri ar sekmēm piedalījušies šaušanas sacensībās.
Līdsā viesojušies Latvijas ev. lut. archibīskaps K. Gailītis un
prāvests M. Plāte.
Latviešu skola nepārtraukti darbojusies jau 42 gadus. Ir
nomainījušās paaudzes, bet darbs turpinās. Skolu apmeklē bērni no
4 līdz 13 gadu vecumam. Skolas audzēkņi piedalījušies LNPL
jaunatnes darbu sacensībās, 3 x 3
nometnē Almelijā un
“Straumēnos”. Katram nometņotājam samaksāta viena uzturēšanās
nedēļa. Rīkoti izbraukumi uz bērnu svētkiem “Mūsmājās”,
Ziemassvētku eglītes vakari. Draudzīgā aicinājuma atcerē pieminēti
aizmūža ceļos aizgājušie dzejnieki, rakstnieki, nacionālpolītiskā
darba darītāji.
Darbības posma sākuma gados aktīva bija koklētāju grupa.
Gadu gaitā koklētāji izklīduši un kokles apklusušas.
Informācijas darbā sniegtas ziņas un intervijas laikrakstiem,
referāti angļu skolās un sanāksmēs.
Nozares darbinieki piedalās Līdsas starptautiskā kluba
ikmēneša sanāksmēs. Sūtīti memorandi Britu parlamenta locekļiem,
Jeļcinam prasība izvest krievu kaŗaspēku no Baltijas valstīm. BBC
studijā Līdsā tulkoti audio un video materiāli programmai “To Latvia
with love”. Mums iezīmīgās atceres dienās pilsētas centrā dalītas
skrejlapas. Turpināta attiecīga satura grāmatu un informācijas
izvietošana britu pilsētu un universitāšu bibliotēkās.
Vietās, kur notikusi tautas deju kopas “Kamoliņš” uzstāšanās,
angļu sabiedrībai sniegta informācija par Latviju.
Uz Latviju nosūtītas no Līdsas Politehnikuma saņemtās apm.
1500 mācību grāmatas. Sūtījumam pievienotas arī latviešu grāmatas.
Nodaļa 3 - 4 reizes gadā izdod apkārtrakstu un piedalās
Ziemeļanglijas novada “Ziņotāja” izdošanā. DV Mēnešrakstu 53
abonenti saņem par pazeminātu maksu, nodaļai piemaksājot
starpību. 8 lasītāji Mēnešrakstu saņem Latvijā.
Par sekmīgu darbību nodaļa atkārtoti ieguvusi maj. A. Alksnīša
ceļojošo piemiņas kausu.
Kopš 1952. gada darbojas bibliotēka ar pāri par 2500 sējumiem.
Atskatoties uz paveikto, ar pateicību pieminams lielais vana
džu devums visās nodaļas darbības jomās. Kapu svētkos un Mirušo
piemiņas dienās likti ziedi uz kapu kopiņām. Vanadzes darbojas
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nodaļas valdē, skolas vadībā, ārējās informācijas darbā. Kopas
vadītājas pārziņā grāmatu galds un bibliotēka. Otrdienās notiek
vakarēšana; aušanai iegādātas 2 stelles. Vanadzes ir Brīvības fonda
dalībnieces. Vairākkārt ziedots medicīniskai palīdzībai Latvijā.
Rīgas pils Svētā gara tornī plīvoja vanadžu darinātais Latvijas karogs.
Ziedotas mantas “Straumēnu” un Londonas Ziemassvētku tirdziņam.
Gadiem paejot un paaudzēm nosirmojot, biedru aprūpei ik
gadus atvēlēti līdzekļi slimojošo un vecākās paaudzes eglītes
vakaram, atbalstītas daudzbērnu ģimenes. Nāves gadījumos kārtotas
legālās lietas, vieninieku kapiem pieliktas piemiņas zīmes.
Pēdējos gados pastiprināts palīdzības darbs dzimtenē. Invalī
diem sūtīti apavi, drēbes, un citas ikdienai nepieciešamās lietas, kā
arī pārtikas saiņi, izkārtoti naudas pārvedumi.
Daugavas Vanagu saimes Latvijā šķelšanās dēļ pārtraukti
sūtījumi LDV nodaļām, atbalsts sniegts Latvijas polītiski represēto
apvienības Valmieras nodaļai, kam 1992. gadā nogādāti apm. 100
jaunu un mazlietotu apģērbu un apavu sūtījumu saiņi. Nosūtīti
medikamenti Valmieras bērnu patversmei “Pārgauja” un drēbītes
zīdaiņu slimnīcai Rīgā.

Palīdzības saiņu sagatavošana sūtīšanai uz Valmieru, Latvijā. No
kr. M.Lazdiņa, A.Krieviņa, I.Lauze, A.Daude, V.Pūlis, B.Rullis
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Nodaļas kluba darbība bijusi sekmīga, sedzot ne tikai nodaļas
nama uzturēšanas un remonta maksājumus, bet arī atbalstot nodaļas
darbību. Pēdējo pāris gadu laikā bezdarbs, etniskā sastāva izmaiņas
apkārtnes iedzīvotāju un reizē kluba apmeklētāju sastāvā nav bijušas
visai labvēlīgas sekmīgai saimniekošanai, tās prasījušas pastiprinātu
piesardzību, neparedzētus izdevumus un lielāku darba slodzi.
Neskatoties uz minētām p r o b l ē m ā m , nodaļas pēdējo desmit
gadu finansiālie pārskati u z r ā d a vērā ņ e m a m u d e v u m u mūsu
nacionālpolītiskam darbam: ML ģimnāzijai - £11.300, LNF - £1.300,
Latvijas Brīvības fondam - £2.600, Izglītības fondam - £2.100, Patiesī
bas fondam - £3.300, G. Astras fondam - £4.500, DVF saimn. pasāku
miem - £14.100, “Londonas Avīzei” un “Brīvai Latvijai” - £ 3 . 1 0 0 ,
Palīdzībai dzimtenē - £11.200, Minsteres Latviešu centram - £2.000,
Zemessargiem - £500; atbalstīti plkv. V. Januma, ģen. K. Goppera, J.
Kadeļa fondi un citi pasākumi.
Nodaļas kluba apgrozījums pēdējos 10 gados bijis £1.500.000,
ar bruto peļņu - £441.316. Spēļu mašīnu devums - £441.316.
Nodaļas deju kopas “Kamoliņš” deju solis joprojām ir raits - trauks
mē un steigā, paaudzei nomainot paaudzi, Anglijā aizdejoti 42 gadi.
Ja katru dejā liktu solīti savītu citu aiz cita, būtu aizdejots līdz pat
Rīgai.
Bieži dejots latviešu sarīkojumos, u n arī angļu publikai.
“Kamoliņš” dejojis arī Francijā, Itālijā, Vācijā. Iespēju robežās
nodaļa materiāli atbalstījus jauniešu rosības. Galvenais “Kamoliņa”
mērķis ir arī svešumā saglabāt latviskās dzīves ziņu u n paaudžu
m a n t o j u m u , reizē a r t o veicinot j a u n a t n e s p a š d a r b ī b u un
piesaistīšanu latviešu sabiedrībai.
Nodaļas valdē pārskata laikā darbojušies: M. Andersons, A.
Balodis, D. Breikšs, I. Dāle, A. Daude, I. Muravskis, J. Pētersons
(valdes priekšsēdis), M . Pūlis, J. Šmits, J. Turciņš, V. Valeinis, A.
Tauriņš, V. Zīlīte. Pēdējie divi piepulcināti mūžībai. Vanadžu kopas
vadītāja ir A. Krieviņa.
Leģionāru paaudzei nosirmojot, DVF Līdsas nodaļas nākošo 10
darbības gadu apskati jau iezīmēs paaudžu maiņa. Tie rakstīs ar savu
pieeju, savu izpratni, kopdarbībā un roku rokā ar Daugavas vanagu
organizāciju Latvijā.
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DVF Londonas nodaļa
Ir daudz DVF Londonas nodaļas biedru, kuŗi pārskata laikā
ziedojuši savu laiku un darbu ne tikai Londonas nodaļai, bet arī
citos Daugavas Vanagu organizācijas atbildīgos darbos:
Marija Ķeņģe

Daugavas vanadžu goda priekšniece visus pārskata
gadus.

Austra Liepiņa

Daugavas vanadžu priekšniece 1979.-1988.g., DV
CV referente, DV Mēnešraksta redakcijas kolē
ģijas locekle 1973.-1990. g. Laikraksta “Latvija”
redaktrise Anglijā līdz 1986.g.
Leopolds Rumba DVF valdes priekšsēdis un DVF pārstāvis Bruk
vūdas latviešu kapu komitejā visus pārskata gadus.
Jānis Andrups

Jānis Āpša

Aivars Sinka
Rozālija Ādlere
Jānis Seržants
Eižens Miks
Harijs Muškets

Laikraksta “Londonas Avīze” redaktors līdz 1986.
gadam, pēc tam līdz 1993. gadam laikraksta “Brīvā
Latvija” redaktors Anglijā.
DVF 1983.-1986. g. kasieris un saimniecības daļas
vad. p a l ī g s , DVF saimniecības daļas vadītājs
1987.-1992. g., DVF pārstāvis “Londonas Avīzes”
izdev-niecībā 1984.-1986. g. un “Brīvās Latvijas”
izdevēju valdes loceklis, l986.-1992. g., DVF
delegāts LAK EC 1985.-1992. g., DVF Londonas
kluba sekretārs 1979.-1987. g.
DVF jaunatnes daļas vadītājs 1987.- 1992. g
DVF biroja darbiniece, no biroja pirmajām die
nām un vēl aizvienu.
DVF biroja darbvedis no 1982.-1992. g.
DVF grāmatnīcas Londonā vadītājs no 1984.- 1991.
gadam.
DVF Londonas kluba ekonoms un nama pārzinis
no 9.7.1986. - 15.12.1992.

1983. gadā Londonas nodaļas valdes priekšsēdis ir Valdis
Liepiņš, arī šacha kopas vadītājs.
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Jānis Āpša un Pēteris Mente - kultūras un informācijas daļu va
dītāji.
Edgars Antēns nodaļas kasieris un sekretāra palīgs. Nodaļas
valdes sekretāre un vanadžu kopas vadītāja Velta Kinga.
Bibliotēku DVF namā sakārto un pārzin Marita Grunts.
Grāmatu skaits 1483.
Nodaļas biedrzinis ir Jānis Jakars. Nodaļā uz 1.1.83. g. 220
biedru (vanagi 155, vanadzes 65), Mūža biedri 8.
Pie nodaļas pastāv teātŗa kopa Pētera Mentes vadībā.
1984. gadā Londonas nodaļās valdes sastāvs: valdes priekšsēdis
Jānis Āpša, priekšsēža vietnieks un kultūras daļas vad. Guntis
Bērziņš, sekretārs un kasieris Edgars Antēns, biedrzinis Jānis Jakars,
informācijas daļu vada Pēteris Mente; vanadžu kopu turpina vadīt
Velta Kinga.
Ikgadīgā plkv. O. Kalpaka un leģiona piemiņas koncertā
piedalās Latvijas konservatorijas māksliniece Noemija Belinkaja.
Izcils notikums 17.3.1984. g. ir nodaļas mūža biedra Eduarda
Līča 100 gadu dzimšanas diena. Karaliene Elizabete II bija sūtījusi
apsveikumu, saņemti arī “Covent Garden” operas, daudzu mūsu
organizāciju vadītāju, preses pārstāvju un draugu personīgie
sveicieni. Svinības DVF namā izkārto Latviešu preses biedrības
Anglijas kopa.
Šis gads nodaļā ļoti rosīgs: notiek daudzi priekšlasījumi un
referāti. Sevišķi pieminams leģionāra Edvīna Alkšņa stāstījums
“Kurzemes cietokšņa” piemiņas sarīkojumā 6. maijā par latviešu leģi
onāru likteni “Brīvajā Zviedrijā”: to izdošanu Padomju Savienībai un
izbēgušo leģionāru braucienu pāri Ziemeļjūŗai uz Lielbritāniju.
28. aprīlī O. Brūvers referē par “Terroru Latvijā, Baltijā un
Padomju Savienībā”, 8. jūlijā - “austrāliešu” vakarā E. Šmugājs par
Austrāliju, 22. septembrī - prof. Melderis “Meži un sēnes”, 20.
oktobrī - M. Ozols “Kā mēs Latvijā skatāmies uz ārzemēm un
trimdu” un Dr. A. Abakuks “Latvijas iedzīvotāju statistika”.
27. oktobrī ciemojas DVF Bradfordas drāmas kopa ar R. Zuļģa
“Niķīgais vectēvs” uzvedumu.
11. novembrī Lāčplēšu piemiņas vakaru ar uzrunu atklāj LKOK
plkv. O. Meija un par “Lāčplēšu dienu svinību nozīmi” referē
redaktors Jānis Andrups.
Vasarā brauciens ar autobusu uz Eiropas Latviešu dziesmu
svētkiem Minsterē un atpakaļceļā svētbrīdis Lommeles kaŗavīru
kapos Beļģijā.
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25. novembrī bibliotēkas vadītājas M. Grunts izkārtotas pārru
nas “Sieviete latviešu literatūrā”. Gada laikā bibliotēkas grāmatu
skaits palielinājies līdz 2300. Gadu noslēdz, kā parasts, ar vanadžu
rīkoto Ziemassvētku ieskaņas sarīkojumu vecākai paaudzei.
Centīgi ir darbojusies šacha kopa V. Liepiņa vadībā. Meistar titulu izcīna Londonas nod. biedrs Dr. A. Abakuks.

Londonas nod. valde 1985.g.: No kr. 1.r. J.Āpša, V.Kinga; 2.r.
J.Jakars, E.Antens, G.Bērziņš, J.Gravenieks, P.Mente ar majora
A.Alksnīša kausu

1.1.1985. gadā nodaļā ir 228 biedri; no tiem 15 Mūža biedri.
Nodaļa turpina atbalstīt Londonas latviešu skolu, kur mācās 27
audzēkņi.
1985. g. nodaļas valdē pārmaiņu nav.
Par rosīgu darbību, nodaļa saņem majora A. Alksnīša ceļojošo
kausu sekmīgākai DVF nodaļai.
Nodaļas izkārtotajā plkv. O. Kalpaka un latviešu leģiona atceres
sarīkojumā 9. martā dzied Apvienotais Anglijas latviešu koris; diri
ģenti A. Tālbergs, Z. Āboliņš un A. Rūtenbergs.
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19. maijā DVF Londonas nod. Vanadžu kopas 35. gadu darbī
bas atcere Rovfantā.
9. jūnijā brauciens uz Lommeles kaŗavīru kapu svētkiem, ap
meklējot arī Latviešu kaŗa invalīdu mītni Vācijā “Gauja”.
14. jūnijā pēc Aizvesto tautiešu piemiņas dievkalpojuma vakars
pie svecīšu gaismas DVF namā.
8. septembrī Austrālijas latviešu jauniešu ieskaņotās dziesmu
spēles “Sprīdītis” video izrāde.
21. septembrī Vanadžu kopas sezonas atklāšanas sarīkojums.
13. oktobrī Krišjāņa Barona 150. dzimšanas dienas atceres
pēcpusdiena, ko izkārtoja Latviešu preses b-bas Anglijas kopa ar
vanadžu palīdzību.
10. novembrī Lāčplēšu atceres sarīkojums ar Aug. Abakuka
runu. Pēc tam video filmas “Brīvības kuģa brauciens” un “Baltiešu
tribunāls Kopenhāgenā” izrāde.
1. decembrī DVF Londonas nama 35. g. jubilejas svinības. Tās
organizēja rīcības komiteja ar priekšsēdi Kr. Krūmiņu - nama
toreizējo pārvaldnieku. Svinības ievadīja prāv. R. Mužika svētbrīdis,
uzrunu teica DVF valdes pr-dis L. Rumba, kas pats piedalījies nama
pirkšanas komisijā. Apsveica DVF nodaļas, latviešu organizācijas
Lielbritānijā, sabiedriskie darbinieki - vairāki arī no ārzemēm.
Gadu noslēdz 8. decembri vanadžu Adventes sarīkojums.
1986. gadā nelielas pārmaiņas nodaļas valdē: biedrziņa amatu
uzņemas Leons Bodnieks.
22. februārī vanadžu “Meteņa vakars” ar A. Liepiņas humo
ristisku uzvedumu “Pār visu zemi mode valda”.
8. martā O. Kalpaka un Latviešu leģiona atceres koncerts, dzied
leģionārs, profesors Jānis Kļaviņš. Londonas dejotāji piedalās ar
tautas dejām V. Griguļa vadībā.
11. maijā Kurzemes cietokšņa atcerē runā Jānis Ranka, piedalās
ar dziesmām Pēteris Svilis.
31. maijā Austrālijas vakars ar J. Mellēna stāstījumu par dzīvi
Austrālijā.
14. jūnijā Aizvesto tautiešu piemiņas vakaru izkārto DV vana
džu pr-ce Austra Liepiņa svecīšu gaismā DVF Londonas namā.
9. jūlijā K. un M. Krūmiņi izbeidz darbu DVF Londonas namā,
viņu vietā darbā pieņemti H. un V. Mušketi.
20. septembrī vanadžu sezonas atklāšana - atceroties rakstnieci
Annu Brigaderi.
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9. novembrī Lāčplēšu atceres sarīkojumā Indulis Kažociņš
referē par “Lāčplēšu ordenis”. Vienīgais LKO kavalieris Anglijā plkv.
O. Meija izteic nodaļai un referentiem pateicību.
Nodaļas vanadzes turpina sūtīt palīdzības saiņus uz Latviju
tāpat kā iepriekšējā gadā.
1987. gadā DV Londonas nodaļā 226 biedri. (154 vanagi, 66
vanadzes.) Mūža biedri 33. Nodaļas valdes sastāvs: valdes pr-sēdis
Jānis Āpša, priekšsēža vietn. Pēteris Mente, Ārējās informācijas
vadītājs Guntis Bērziņš, Iekšējās informācijas vadītājs Jānis
Gravenieks, kasieris - Edg. Antēns, Kultūras daļas vad. Aivars Sinka,
biedrzinis - L. Bodnieks. Vanadžu kopas vadītāja Velta Kinga.
Pirmais 1987. g. sarīkojums notiek 4. janvārī. No Latvijas
izbraukušais Alfr. Stinkulis referē par baznīcu stāvokli Latvijā un
Latvijas pilskalniem.
6. janvārī “Zvaigžņu pulku “atceres vakars ar Viestura Grunts
lasījumu.
7. martā pulkv. O. Kalpaka un Latviešu leģiona vakars
“Porchester Hall”. telpās. Koncertā dzied L-Zobena-East. Dejo “Lon
donas dejotāji”.
8. maijā Kurzemes cietokšņa piemiņas vakarā J. Āpša lasa kāda
Anglijas Daugavas vanaga (anonims) pieredzējumus Kurzemē pēc
kapitulācijas un izkļūšanu no Kurzemes.
14. jūnijā Aizvesto piemiņas vakaru atkal izkārto DV vanadžu
pr-ce Austra Liepiņa līdzīgi iepriekšējiem gadiem.
16. jūnijā DVF namā pārrunas par latviešu presi un sevišķi par
apvienoto laikrakstu “Brīvā Latvija”. Piedalās vanadžu pr-ce Austra
Liepiņa, “Brīvās Latvijas” redaktors Freds Launags, ko-redaktors
Jānis Andrups, Andris Mellakauls. Vakaru vada DVF valdes pr-sēža
vietnieks Jānis Ranka.
17. jūnijā DVF namā redaktors Fr. Launags stāsta par Kurzemes
partizāniem un Kārlis Kangeris par vācu nodomiem un latviešu
izvešanas plāniem.
5. jūlijā Arvīds Bērziņš referē par Latvijas pilskalniem.
No 2.-9. augustam J. Apšas noorganizēts brauciens uz Eiropas
Latviešu dziesmu svētkiem Minsterē. Atpakaļceļā Lommeles kaŗavīru
kapos svētbrīdis prāvesta P. Dupata un mācītāja A. Putces vadībā.
12. septembrī Vanadžu sezonas atklāšanas vakars ar baritona P. Sviļa
un A. Heistera (klavieres) piedalīšanos.
10. oktobrī Alfr. Stinkuls DVF namā referē par “Fokloras
kustību Latvijā”.
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12. decembrī Ziemassvētku ieskaņas vakars vecākai paaudzei.
Svētbrīdi vada māc. J. Gailis. Londonas latviešu skolas bērnu priekš
nesumi.
10. decembrī Apvienoto Nāciju cilvēku tiesību diena (U.N.
Human Rights Day) Hyde Park “runātāju stūrī” ar demonstrāciju un
īsu Irēnas Kolužas uzrunu. Gaisā palaiž 100 melnos balonus.

Londonas nod. valde 1988.g.: No kr. 1.r. J.Gravenieks (valdes prdis), V.Alksne (apr.d.vad.), P.Mente (kult.d.vad.); 2.r. J.Ūdris
(biedrz.), J.Upmacis (iekš.inf.d.vad.), I.Svilis (ārējās inf.d.vad.)
EAntēns (sekr. un kasieris), iztrūkst vanadžu kopas vad. V.Kinga

1988. gada biedru pilnsapulcē nodaļa ievēlēja jaunu valdi, kas
sadalīja valdes amatus sekojoši: valdes priekšsēdis J. Gravenieks, viņa
vietnieks P. Mente, sekretārs un kasieris E. Antēns, biedrzinis J.
Ūdris, Ārējās informācijas nozares vadītājs I. Svilis, Iekšējās
informācijas nozares vadītājs V. J. Kursietis un Jaunatnes nozares
vadītājs A. Mellakauls. Valdē ar balss tiesībām darbojas arī vanadžu
kopas vadītāja V. Kinga. Jaunais nodaļas valdes priekšsēdis J.
Gravenieks un vairāki valdes locekļi nav vēl sasnieguši pusmūžu un
uzmudinoši skan priekšsēža vārdi: “Raugoties nākotnē, nebūtu
pareizi pieņemt pesimista viedokli. Ekonomiskā un polītiskā brīvība
Latvijā vēl nav izcīnīta un, kaut mūsu brāļi un māsas ir stipri, cīņa
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nebūs viegla. Bez mūsu palīdzības viņiem būs vēl grūtāk. Un ja mēs
nepalīdzēsim, kas tad cits?” Šie vārdi ievadīja nodaļas darbu
nākošajiem gadiem: iespējamā un piemērotākajā veidā palīdzēt
Latvijai kā politiskā, tā arī materiālā veidā atgūt pilnīgu brīvību. Līdz
ar to palielinājās abu informācijas nozaŗu rosības un jo sevišķi
vanadžu kopas darbs, rūpējoties par palīdzības sagādi invalīdiem,
politiski vajātiem, daudzbērnu ģimenēm un vecākai paaudzei
dzimtenē. Biedru skaits nodaļā ir 226 (157 vanagi un 69 vanadzes).
Mūža biedri no tiem ir 26. Sarīkojumu raksturā pārmaiņas ienesa
politisko notikumu Latvijā. vērtējumi. Tos ievadīja no Latvijas
izraidītā Jāņa Rožkalna stāstījums 14. februārī par apcietinājumā
pavadīto laiku un vajāšanām viņa nacionālo uzskatu dēļ. Stāstījumu
papildināja video filma. 12. martā nodaļa izkārtoja kārtējo plkv. O.
Kalpaka un Latviešu leģiona sarīkojumu, kur dziedāja soprāns Melita
Mičule un ar tautas deju uzvedumu piedalījās “Londonas dejotāji”.
2. maijā vanadžu kopa bija rīkojusi Latvijas sūtniecības vadītājam
Paulim Reinhardam 85 gadu atceri. 8. maijā Kurzemes cietokšņa
atceres sarīkojumā Pauls Vanags stāstīja savus personīgos
piedzīvojumus leģiona cīņu laikā. 27. maijā DVF namā klavieŗu
koncertu sniedza Latvijas konservatorijas pianiste Noemija Belinkaja.
Aizvesto piemiņas atcerē 14. jūnijā un Cilvēku tiesību deklarācijas 40
gadu sarīkojumā Vestminsteres katedrāles zālē, ko rīkoja visu 3
Baltijas valstu un “International Society for Human Rights” piedalījās
kupls nodaļas biedru skaits, Cilvēku tiesību deklarācijas atceres
sarīkojumā nodaļas Iekšējās informācijas nozares vadītājs runāja par
cilvēka tiesību pārkāpumiem okupētajā Latvijā, izraisot dzīvu interesi
klausītājos. Video filmu par notikumiem 14. jūnijā Rīgā rādīja 2.
oktobrī. Sekojošie sarīkojumi - Lāčplēša piemiņai 8. novembrī,
Ziemassvētku kauju atcere 1989. g. 8. janvārī, tāpat arī vanadžu kopas
sarīkojumi - Meteņu vakars, Sezonas atklāšana, kas veltīts dzejnieces
Aspazijas piemiņai u n Ziemassvētku ieskaņa notika līdzīgi
iepriekšējiem gadiem. Lielu rosību attīstīja Ārējās informācijas
nozare I. Sviļa vadībā. Izmantojot saņemto nacionālpolītisko
informāciju no DVF un preses, sagatavotas skrejlapas 23. augusta
Hitlera-Staļina līguma atzīmēšanai, ziņojums presei “Press Release”
18. novembŗa atzīmēšanai par polītisko pretestību okupētajā Latvijā.
Sagatavots protesta raksts par Baltijas jūŗas piesārņošanu, kas piesūtīts
britu polītiķiem un vides aizsardzības organizācijām. Atbalstītas 14.
jūnija demonstrācijas un skrejlapu izdalīšana Londonā. Sakarā ar
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M. Gorbačova viesošanos Anglijā, I. Svilis piedalījās plānoto akciju
norisēs. Darbojās par latviešu pārstāvi Eiropas sakaru grupā (ELG)
u n vairākās citās starptautiskās organizācijās. N o d a ļ a ziedojusi
Gunāra Astras fondam, DVF Tiesību fondam u n izraidīto tautiešu
atbalstam kopā £635. Grāmatu skaits bibliotēkā pieaudzis uz 3799.
1989. gadā biedru skaits ir mazliet samazinājies: kopā 219
biedri, starp tiem 150 vanagi un 69 vanadzes; mūža biedru skaits
pieaudzis uz 39. Nodaļas valdē pārmaiņu nav. Valdes priekšsēdis ir J.
Gravenieks. Darbība noris iepriekšējā gada kulturālo u n politisko
ieceru realizēšanā. Vanadžu kopa rīkoja dzejnieka Viļa Plūdoņa
vakaru, piedalījās Draudzīgā aicinājuma, plkv. O . Kalpaka un
Latviešu leģiona sarīkojuma un Ziemassvētku tirdziņa izkārtojumā.
Nodaļa rīkoja vairākas video filmu izrādes par notikumiem Latvijā,
dievkalpojumiem D o m a baznīcā, ticības svētkiem Aglonā u.c.
Stāstījumu par notikumiem Latvijā sniedz žurnālists Ivars Žukovskis.
18. februārī savas dzejas lasa Māra Zālīte, video filma rokopera
“Lāčplēsis” (šis sarīkojums notiek kopā ar Latviešu preses biedrības
Anglijas kopu). 26. novembrī “Labvakar” programma, referē viesi n o
dzimtenes Juris Dobelis un Einārs Repše. Ārējās informācijas darbs
noritējis līdzīgi iepriekšējam gadam, sagatavojot skrejlapas, preses
z i ņ o j u m u s u n polītiskus p l a k ā t u s attiecīgiem notikumiem.
Konservatīvo partijas jauniešu k l u b a m rādīta video filma par
notikumiem Latvijā u n sniegta attiecīga informācija. Vanadžu kopa
šajā gadā izbeidz 1986. gadā iesākto mūzikālo “Rīga dimd” kastīšu
izplatīšanu. Par tām ieņemts £650.-, kas ziedots Patiesības fondam.
1990. gadā nodaļas darbībā galveno vietu ieņem palīdzība
Latvijai. Valdes priekšsēdis ir J. Gravenieks, Iekšējās informācijas
nozares vadību p ā r ņ e m J. U p m a c i s , jo līdzšinējais vadītājs V.
Kursietis dzīves apstākļu dēļ atsakās. Jaunatnes nozares vadītāja
pienākumus uzņemas Andris Brieze. Nodaļas biedru skaits 212,144
vanagi un 68 vanadzes. Visumā darbība noritējusi iepriekšējo gadu
veidā. Bez kārtējiem atceru sarīkojumiem, lielāka vērība pievērsta
video filmām, sevišķi tām, kas dokumentējušas notikumus Latvijā.
Izkārtotas 10 video izrādes un iekārtota videofilmu bibliotēka ar 14
filmām. Referējuši vairāki Latvijas ciemiņi. Vanadžu kopas vadītāja
joprojām ir Velta Kinga, bet valdē n ā k a m a m gadam ievēlēja A.
Sartori - vadītājas vietniece, A. Amata - sekretāre, I. Mekvīna
(MacVean) - sekretāres palīdze, L. Janga (Young) - kasiere. Dien
vidanglijas vanadžu pārstāve - A. Ričardsone. Vanadzes uzsākušas
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palīdzības saiņu un medikamentu sūtījumus Valsts bērnu slimnīcai
Rīgā, kā arī atsevišķām personām - invalīdiem un vecai paaudzei.
Vanadzes turpina atbalstīt izglītības pasākumus Anglijā - latviešu
skolu Londonā, bērnu nometnes u.c. Nav aizmirsta arī vietējo
tautiešu aprūpe. Aizvien biežāki ir gadījumi, kad angļu iestādes ziņo
par pensiju gadus sasniegušo latviešu dzīves un veselības grūtībām,
kur vanadzēm jāizpalīdz. Tāpat kā līdz šim, vanadzes atbalstījušas
nodaļas sarīkojumus, piedalījušās protesta demonstrācijās, vēstuļu
rakstīšanā britu politiskiem darbiniekiem u.c.

DV Vanadžu pr-ce ciemos pie Londonas nod. Vanadzēm 1991.g. maijā. No kr. 1.r.
V.Kinga (Londonas nod. Vanadžu kopas vad), A.Liepiņa (bij. DV Vanadžu pr-ce),
A.Hāznere (DV Vanadžu pr-ce)

1991. gads ir nacionālās apziņas pacilātības gads. DVF Lon
donas nodaļa iekļaujas visas organizācijas kopējā nacionāl-polītiskā
un palīdzības darbā. Valdes sastāvā pārmaiņu nav. Biežāki ciemiņi
no dzimtenes. Starp tiem jaunās DV Kalpaka nodaļas biedri no
Liepājas. Pie vanadzēm ciemojas Una Stinka, kas kārto vanadžu
darbības uzsākšanu Liepājā. Notiek kārtējie sarīkojumi, kuŗu
ienākumu daļu ziedo palīdzības darbam. Turpinās arī Ārējās
informācijas darbs, liekot uzsvaru uz Latvijas neatkarības atgūšanas
tiesiskā stāvokļa atzīšanu.
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Londonas nod. Vanadzes piemin rakstnieci Annu Brigaden. No kr.
M.A.Zariņa, G.Mazīte, A.Liepiņa, A.Sartori, M.Putce

Londonas vanadzes spēlē teātri: polītiski humoristiskais uzvedums
“Zaļās sievas”. No kr. I.Nikovska, A.Amata, A.Sartori, Z.Pirvica,
V.Kinga, O.Kitova, A.Liepiņa (autore)

Pēdējā šī desmita posma gadā - 1992. - biedru skaits nodaļā nav
mainījies - 212, 143 vanagi un 69 vanadzes. Miruši un izskaitīti 18,
bet tikpat pienākuši klāt. Mūža biedru skaits pieaudzis uz 54. Vana
džu kopa rīkojusi savus kārtējos sarīkojumus, kā arī piedalījusies kā
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ik gadus nodaļas rīkotajos. Sarīkojumos par nacionāl-polītiskiem
notikumiem dzimtenē referē LAP Aizsardzības un iekšlietu komisijas
sekretārs M. Stepicevs, majors Ģirts Kristovskis, LAP priekšsēdētāja
vietnieks V. Birkavs. Par kultūras jautājumiem referē Latvijas
nacionālās bibliotēkas direktors A. Vilks, Māra Zirnīte, Inese
Auziņa-Smith. Ārējās informācijas nozares vadītājs I. Svilis turpināja
iepriekšējā gada pasākumus, uzsverot prasību par krievu armijas
izvākšanu no Latvijas, panākt pirmskaŗa robežu atgūšanu, aprādīt
rietumniekiem latviešiem draudošo minoritātes stāvokli pašu valstī
u.c. Palīdzēja izkārtot baltiešu demonstrāciju pie Krievijas
vēstniecības Jeļcina viesošanās laikā.
Iekšējās informācijas nozares vadītājs J. Upmacis turpinājis
informēt biedrus par nodaļas darbību un sniedzis ziņojumus latviešu
presē.
Līdzekļus nodaļas darbībai un pēdējos gados palīdzības
darbam Latvijā, nodaļa iegūst galvenām kārtām no sarīkojumiem,
mūža biedru maksām un biedru naudām. Atsevišķos gadījumos visus
sarīkojumā ieņemtos līdzekļus nodod izvēlētam mērķim.
Lai gan ļoti daudzi no rosīgākajiem Londonas nodaļas bied
riem ir aizgājuši mūžībā, nodaļas darbība turpinās ar jaunajiem
spēkiem.
DVF Mansfīldas nodaļa
Nodaļas biedru skaits no 1982. g. stipri samazinājies. Aktīvi
biedri 1990. g. 41, no tiem 9 vanadzes un 6 biedri veicinātāji. 3 biedri
pārgājuši uz citām nodaļām; 8 vanagi un 1 vanadze miruši.
Biedri plaši izkaisīti Anglijas vidienē. Tomēr nodaļa nepaliek
aiz citām, kuŗu biedri dzīvo koncentrēti Anglijas lielajās pilsētās.
Nodaļa ir aktīva, sarīkojumos pulcējot latviešus - gan piemiņas aktos,
pārrunu vakaros, sportā jeb sabiedriskā dzīvē. Caurmērā nodaļa rīko
6 sarīkojumus gadā. Pēc gŗūtas simības, nodaļas valdes priekšsēdis
Valdis Sīmanis pievienojās veļu pulkiem 28.6.1984. g.
Nodaļas vadību pārņēma A. Kļava. Patreizējais valdes sastāvs:
A. Kļava, J. Irbe, E. Brikmanis, R. Stalmeisters un A. Ulmanis. Bez
šiem valdē vēl darbojušies A. Pulers, S. Supe, J. Āriņš un J. Plūme.
Vanadžu vadītāja no 1983. g. A. Plūme līdz 1989. g. un tagad D.
Kļava.
Nodaļa izkārtoja 22. DV dienas 1984. gadā un 27. DV dienas
1989. gadā. Bez šiem sarīkojumiem, nodaļas sporta kopa, kopā ar
402

valdi rīko ikgadus DVF sporta svētkus novusā, galda tenisā un
šautriņu mešanas komandām. Sporta kopas vadītājs līdz 1987. gadam
bija A. Pulers, 1988. g. sporta kopas vadību pārņema R. Stalmeisters.

Mansfīldas nod. valde 1989.g. No kr. l.r. R.Stalmeisters, A.Plūme
(vanadžu vad.), A.Kļava (valdes pr-dis), J.Irbe; 2.r. E.Brikmanis,
A. Ulmanis, S.Supe

Mansfīldas latvieši atcerās 1941.g. un 1949.g. uz spaidu darbu
nometnēm aizvestos latviešus, Mansfīldas kapsētā 1989.g. l7. jūnijā
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Nodaļas ārējā informācija strādā rosīgi n o 1980. g. A. Kļavas
vadībā. Izkārtota informācijas darbinieku sanāksme ar Eiropas
parlamenta locekli, iepazīstināja vietējo pašvaldību vadītājus un
vietējo parlamenta locekli ar Mansfīldā dzīvojošiem latviešiem.
Rakstīja vietējās avīzēs, izplatītas DVF sagatavotās informācijas
skrejlapas.
Informācijas daļas vadītājs A. Kļava ir viens n o Apspiesto
nāciju Eiropā organizācijas Notinghamā dibinātājiem u n veicina
draudzību baltu, poļu un ukraiņu tautu starpā. Organizācijas mērķis:
iepazīstināt angļu sabiedrību ar Austrumeiropas kultūru.
Pie nodaļas turpina darboties deju kapella “Kaija”, iepriecinot
n e tikai latviešu, bet arī vietējo iedzīvotāju, u n arī vācu, poļu un
baltiešu sabiedrību.
Nodaļai ir bibliotēka ar apmēram 410 grāmatām E. Brikmaņa
pārraudzībā.
Nodaļa piedalās kopējā apkārtraksta “Mūsu Balss” izdošanā.
A. Ulmaņa vadībā kārtēji apmeklēti veci ļaudis kā mājās, tā arī
slimnīcās.
Nodaļa rīko bērnu Ziemassvētku vakaru un apdāvina nodaļas
pensionārus.
Nodaļa abonē divus un biedri četrus DV Mēnešraksta eksem
plārus.
DVF Notinghamas nodaļa
Notinghamas nodaļā laika tecējumā gadi ir prasījuši savu tiesu
u n daudzi biedri ir piepulcināti aizsaules pulkiem. Biedru skaits
pēdējos desmit gados ir bijis ap 90, bet patreiz ir samazinājies uz 77.
N o tiem 19 vanadzes. Biedru maksās ienācis £2774.00, n o kuŗām
nosūtīts £2285.50 DVF valdei. Nodaļas namā (la Standhill Road, Carlton Hill,- Nottingham) atrodas bibliotēka ar 600 grāmatām,
grāmatu klubs, nodaļas grāmatnīca, sporta sekcija (novuss, šautriņi
u n pūla galds) ar 10 dalībniekiem, kā arī nodaļas valdes sēdeklis.
Sestdienās darbojas latviešu skola, kuŗu tagad apmeklē 8 skolēni.
Skolā darbojas 4 skolotāji uz maiņām un skolas pārzine ir Rūta Āpša.
Skola pastāv pie nodaļas, bet skolēni visi nāk n o citām nodaļām.
Notinghamā patreiz nav bērnu skolas gados.
Grāmatu klubs ar 20 biedriem iegādājas jaunākās grāmatas
lasīšanai, rīko literārus vakarus, sildīšu un video izrādes.
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Notinghamas nod. vadība: no kr. 1.r. D. Graveniece, V. Sauja,
T. Kelka (vanadžu kopas vad.), M. Zariņa, M. Michailova; stāv
A. Sauja, J. Nelsons, M. Pulkstenis, A. Veichelis (“Mūsu Balss” red.),
D. Čudars (Grāmatu kluba vad.), A. Sproģis (valdes pr-dis),
M. Burģelis, P. Martinovs (rev.kom.pr-dis), E. Frišvalds, J. Lūsis

Nodaļa piedalās kopējā Vidusanglijas nodaļu biļetena “Mūsu
Balss” izdošanā, iemaksājot £967.00 pēdējos 10 gados. Nodaļa
sasaukusi 10 pilnsapulces un noturējusi 48 valdes sēdes. Nodaļa
izdarījusi divas iemaksas £300.00 Latvijas Brīvības fondā. Izdots
vietējai aprūpei £460.00, Aprūpei dzimtenē £80.00, izraidītiem
tautiešiem no Latvijas £300.00, Tiesību fondam £50.00, Artava Latvijai
£160.00, G. Astras fondam £100.00. Nodaļa ziedojusi kultūrāli
sabiedriskiem pasākumiem £2064.00. To starpā Eiropas vasaras
skolai, jauniešu balvām, vasaras nometnei Almēlijā, Anglijas vīru
koŗa atbalstam un citiem sabiedriskiem pasākumiem. Ir notikusi 1
teātra izrāde, 2 Ziemsvētku tirdziņi, 27 atceres sarīkojumi, 21
priekšlasījums un literārais vakars, 28 saviesīgi vakari, 22 slīdīšu un
video izrādes un 7 sporta saviesīgi vakari.
DV Mēnešrakstu abonē 11 biedri un 2 eks. nodaļa. Kluba un
nodaļas vajadzībām abonē “Brīvo Latviju” un “Latviju Amerikā”.
Nodaļas un kluba kopējais apgrozījums aizgājušos 10 gados ir
£76108.06.
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Nodaļas vanadžu kopa, ko ilgus gadus vada Tamāra Kelka ar
palīdzēm D. Gravenieci, M, Zariņu, V. Dīriķi, V. Sauju un M.
Michailovu, vienmēr ir atbalstījusi nodaļas sarīkojumus, kā arī
nākušas talkā, kur vien aicinātas. Pēdējos gados pieaugusi slimo un
veco ļaužu aprūpe, kas galveno kārtu gulstās uz vanadzēm. Kopš
1975. gada nodaļu vada D. Čudars ar ilggadīgiem darbiniekiem, A.
Zariņu, J. Lūsi, A. Sauju, E. Frišvaldu, J. Nelsonu un A. Sproģi.
Vairāki nodaļas darbinieki apbalvoti ar DV nozīmi zeltā. Nodaļā ir 8
m ū ž a biedri. Vairāki nodaļas biedri vairākkārt piedalījās
pretkomūnistu demonstrācijā Londonā.
DVF Pēterborovas nodaļa
1983. g. 1. janvārī nodaļā bija 30 vanagi, 1 vanadze un 5
veicinātājas. Pārskata laikā miruši 5, izstājušies 5 un 2 pārgājuši uz
citām nodaļām. Mirusi 1 veicinātāja un 1 pārgājusi uz citu nodaļu.
Uzņemti 6 vanagi un 2 vanadzes. Tādēļ vanagu skaits samazinājies
no 30 uz 24, bet vanadžu skaits palielinājies no 1 uz 3. Veicinātājas
samazinājušās no 5 uz 3. 5 vanagi iestājušies Mūža biedros, 1 no
tiem miris. 1 apbalvots ar DV krūšu nozīmi zeltā.

Pētereborovas nod. valde 1990.g.: no labās A. Šķietnieks (valdes prdis), J. Jansons (pr-sēža vietn.), A. Vītiņš (sekr.)
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Līdz 1991. gadam nodaļas valde darbojusies bez pārmaiņām:
A. Šķietnieks - valdes priekšsēdis un IN vadītājs, J. Jansons - v.p.
vietnieks un sekretārs, A. Vītiņš - kasieris. 1991. gadā, A. Vītiņam
vairs nekandidējot, par kasieri ievēlēja Ilgu Nikovsku.
Nodaļa, rīcības kapitāla iegūšanai, katru rudeni rīkojusi plašāku
sarīkojumu un iegūtos līdzekļus ziedojusi sekojoši: Latviešu Centram
Minsterē £223, Tiesību fondam £230, Latviešu leģiona kaŗa invalīdu
aprūpei Latvijā £150, Kultūras un dziesmu dienām £150, G. Astras
fondam £105 un dažādiem citiem mērķiem £180 - kopā £1038.
Nodaļas bibliotēkas grāmatas apmēram 1880 nodotas LKVK
“Straumēnos”.
Nodaļas biedri piedalījušies pretkomūnistiskās demonstrācijās
1986. gadā Vīnē, 1989. gadā Bonnā un 1991. gadā Londonā. Rīkotas
vairākas demonstrācijas Pēterborovā un dažas no tām atreferētas
vietējā presē. Izplatītas skrejlapas 14. jūnija un 23. augusta
atzīmēšanai.
Nodaļas valde sevišķu vērību piegriezusi ārējai informācijai un
IN vadītājs neatlaidīgi rakstījis Anglijas, ASV un Vācijas valdību
amatpersonām, parlamenta locekļiem u n citām iespaidīgām
personām; tāpat arī vairākām Anglijas lielām dienas avīzēm - aprādot
latviešu tautas centienus brīvības atgūšanai un viņas tiesībām uz
neatkarīgu un brīvu Latviju.
DVF Ročdāles nodaļa
DVF Ročdales nodaļa, kas dibināta 1950. gada maijā, savos
pirmajos darbības gados bija ļoti rosīga. Tajā bija 136 biedri un 13
biedri veicinātāji. Dzīves un darba apstākļiem mainoties, daudzi
izceļoja uz pārjūras zemem, citi pārgāja darbā citās Anglijas pilsētās
un daudzi aizgāja mūžībā. Uz 1992. g. 31. decembri biedru skaits ir
tikai 7 vanagi un 5 vanadzes. Iespēju robežās nodaļa turpina atbalstīt
latviskās izglītības pasākumus, nacionālpolītisko darbu un, jo sevišķi,
palīdzības un aprūpes darbu kā savas saimes tautiešiem, tā arī
invalīdiem, daudzbērnu ģimenēm un gŗūtdieņiem Latvijā. Nodaļa
tagad piedalās Saules novada pasākumos, darbodamās līdzi
informācijas sniegšanā angļu sabiedrībai, piedaloties dažādajās
protesta demonstrācijās un iesūtot vēstules vietējiem laikrakstiem.
Nodaļas darbu pēdējos gados vada Ēriks Emsis.
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Ročdāles vanadžu rokdarbu pēcpusdiena

DVF Rovfantas nodaļa
DVF Rovfantas nodaļa ir jaunākā DVF nodaļa, dibināta tikai
1990. gada 10. novembrī. Dibināšanas sanāksmē piedalījās 23
balstiesīgi sapulces locekļi un DVF priekšsēdis Leopolds Rumba.
Nodaļas dibināšanas iniciātors bija Rovfantas muižas sabiedriskais
darbinieks Helmuts Rozentāls. Bez Londonas latviešu ev. lut.
draudzes, kuŗas īpašums ir šī muiža, tās pajumtē darbojās dažādas
latviešu organizāciju un sabiedriskās grupas. Tomēr pēc Latvijas
neatkarības pasludināšanas Rovfantas muižā un tās apkārtnē nebija
organizāciju, kas piedalītos dzimtenes atjaunošanas darbā. DV
organizācija bija viena no pirmajām, kas sniedza palīdzību
tautiešiem dzimtenē.
Pirmā nodaļas valde darbojās šādā sastāvā; valdes priekšsēde Smuidrīte Dženkinsone (Jinkinson), priekšsēdes vietnieks - Helmūts
Rozentāls, kasieris-biedrzinis Jānis Zvirbulis, sekretārs - Imants Bēr
ziņš un valdes locekle (vanadžu lietu kārtotāja) - Laima Lase. Valde
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darbojās līdz 1992. gadam tai pašā sastāvā, bet Helmūtam Rozentālam atgriežoties uz dzīvi Latvijā, viņa vietā ievēlēja Imantu Laugali.

Dienvidanglijas vanadžu novada sanāksmē Rovfantā, 1983.g. No
kr. A. Liepiņa (DV Vanadžu pr-ce), M. Ķeņģe (DV Vanadžu goda
pr-ce), E. Sarkanbārde (DVF Vanadžu daļas vad.), A. King
(Londonas vanadžu kopas vad.)

Jāpiezīmē, ka Smuidrīte Dženkinsone ir vienīgā sieviete DVF saimē,
kas ieņem nodaļas priekšsēža amatu.
Jaunā nodaļa ir darbojusies rosīgi, gan ziedojot palīdzībai
dzimtenē, gan kuplinot vietējo sabiedrisko dzīvi. Pirmā darbības
gada ienākumu lielāko daļu 1992. gada 2. februāra biedru
pilnsapulce novēlēja labdarības mērķiem Latvijā, sadalot šādi:
slimnīcām £600, bērniem £350, kara invalīdiem £350, ar DVF
starpniecību LDV Talsu nodaļai £150, LDV Smiltenes nodaļai £75,
Smiltenes vidusskolai £75 u n Latvijas meitenes ārstēšanās
izdevumiem Anglijas slimnīcā £100, uz vietas palīdzības darbam £25.
1992. gada beigās nodaļas valde ziedoja £250 DV kopējam
pasākumam - laparaskopa iegādei Rīgas pilsētas 4. slimnīcai.
No otrā darbības gada 1992. g. ienākumiem nodaļa ziedojusi
palīdzībai Latvijā: - bērniem un slimnīcām £1250, Irlavas bāreņu
namam £250, Līvānu trūkumā nonākušo brīvības cīnītāju ģimenēm
£350, trūcīgo ģimeņu aprūpei (LAT-APPEAL projekts) £150, kaŗa
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invalīdiem £250 un LDV Valkas nodaļai £100. Ar šo nodaļu ir
nodibināta “māsu” nodaļas sadarbība.
Nodaļa ir rīkojusi šādu sarīkojumus: Meteņu pēcpusdienu,
Lieldienu tirdziņu, Ziemeļnieku un aizvesto atceri, Labrenča dienu
ar “barbecue”, Hitlera-Staļina līguma atceri un Ziemassvētku
tirdziņu. So sarīkojumu mērķis vienmēr ir bijis veicināt latviešu
kultūrālo sadarbību un uzkrāt līdzekļus labdarības mērķiem Latvijā.
Sarīkojumi ne vienmēr ienesa cerētos ienākumus, ienākumu lielākā
daļa ir nākusi no ziedojumiem.
DVF Straumēnu nodaļa
Aizvadītajā gadu desmitā DVF īpašums Straumēni ir turpinājis
paplašināties un aizvien vairāk izveidoties par latviešu sabiedrisko un
arī kultūras centru Anglijā, jo sevišķi Daugavas vanagu un vanadžu
saimēm. Šajos darbības gados Straumēni ir pārveidojušies un tie
vairs nav tikai viena mītne, bet jau vesels latviešu ciems, kur dzīvo

Straumēnu parkā pie ugunskura

mūsu tautieši, katrs savā dzīves veidā, bet pamatā ir latviskās
tradīcijas. Par Straumēnu nopirkšanu, pārkārtojumiem un
uzlabojumiem jau minēts “Laiks, Telpa, Ļaudis” iepriekšējos
sējumos. Šoreiz pastāstīsim par to, kas noticis pēdējos desmit gados.
Nav mainījusies skaistā daba, rūpīgi koptie apstādījumi un puķu
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Straumēnu jauktais koris. Vidū diriģents Z. Aboliņš un koŗa pr-ce B. Heistere

dārzi. Darbojas peldētava, kam tagad pāri klājas caurspīdīgs jumts,
lai pasargātu peldētājus no negaidītām lietus gāzēm un ūdens
baseinu no koku lapām. Tāpat darbojas “krodziņš”-bārs, bibliotēka
un lieliskā virtuve. Bet galvenais - Straumēnus vēl aizvien pārvalda
Ādolfs Sīlis un viņa dzīves biedre Anita. Nākamos gados, liekas, ka
šie lieliskie Straumēnu saimnieki nodos savus pienākumus citiem,
uzņemoties citus, ne mazāk nozīmīgus, pienākumus organizācijā.
Liela pārmaiņa notikusi paplašināšanā: no “viensētas” izveidojies
“ciems” ar 12 atsevišķām ēkām, kas uzceltas brīvajā zemes gabalā aiz
vecajām ēkām. Tās ir vienstāvu un divstāvu celtnes, domātas vienai
ģimenei. Tās izīrē uz ilggadīga līguma pamata pensionāriem.
Pensionāra mūžam beidzoties, līgums paredz nenodzīvotā laika īres
maksas atmaksu mantiniekiem. Pašlaik Straumēnos jau uzceltas un
apdzīvotas 14 ģimeņu mājiņas.
No jauna uzcelta māja viesiem ar vienas vai vairāku personu
istabām, ko izmanto jauniešu, - kā latviešu, tā citu tautību - kongresu
un citu sanāksmju laikā, kādēļ to apzīmē par Baltiešu mītni. Turpat
blakus, arī jaunceltnē, iekārtota konferenču zāle un vanadžu vadītā
kafejnīca “Rīga”. Paplašinātas arī telpas slimo un aprūpējamo
tautiešu vajadzībām.
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Jaunceltnes ģimeņu mājas (Bungalovs) Straumēnos
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Ar piebūvi paplašināta galvenā sarīkojumu zāle, kas tagad var
uzņemt apm. 250 - 300 viesus, reizē pārkārtojot arī zāles virtuvi
ēdienu sagatavošanai sarīkojumu gadījumos. Paplašināta arī DVF
Latviešu kultūras vērtību krātuve “Pulksteņa mājā”, ko jau daudzus
gadus vada Inese Auziņa-Smith. Viņai palīdz Straumēnos dzīvojošais
Dr. Oskars Lūsis. Krātuvē atrodami dokumenti un daudzu grāmatu
eksemplāri, kas citur grūti sameklējami. Grāmatu skaits pārsniedz
5000; pēdējos gados daudz grāmatu piesūta no dzimtenes. Krātuvi
materiāli atbalsta DVF un LNPL. Krātuve sūta grāmatas Latvijas valsts
bibliotēkai un dažām skolu bibliotēkām.
Pēdējo desmit gadu laikā Straumēnu vadība aizvien lielāku
vērību pievērsusi kultūras sarīkojumiem. Ir rīkotas “Kultūras dienas”
ar augstvērtīgu māksliniecisku programmu un gleznu izstādēm.
Piem. 1991. g. Kultūras dienas (no 23.-25. augustam, kas risinājās
drāmatisko Maskavas notikumu laikā), bija mirušā DVF biedra Ērika
Žilinska gleznu izstāde - pirmā pēc viņa nāves, vairāku Latvijas daiļ
amatnieku izstrādājumu skate, koŗu koncerts, Latvijas nacionālā
teātra ansambļa teātra izrāde, referāti, dzeju pēcpusdiena, Valkas
pilsētas kapellas “Bumerangs” jautrie priekšnesumi. Straumēniem ir
pašiem savs jauktais koris, ko vada “pašu diriģents” Ziedonis
Āboliņš, savs sieviešu un arī vīru dziesmu ansamblis. Šajā latviešu
ciemā labprāt iegriežas dzimtenes mākslinieki - mūziķi, dziedātāji
u.c.
Iedzīvotāju skaits Straumēnos kopš 1983. gada nav daudz
mainījies. No 65 iedzīvotājiem 1983. gadā līdz 1989. g. skaits
svārstījās starp 61 un 65. Kad sāka apdzīvot ģimeņu mājiņas, kopējais
Straumēnu iemītnieku skaits pieaug un 1992. g. bija jau 76.
Straumēnu iedzīvotāji ir DVF biedri - vanagi un vanadzes. Nodaļas
valdes priekšsēdis visus gadus ir Ādolfs Sīlis, vanadžu kopas vadītāja
Anita Sīle. Straumēnu saimniecība ir veidota un celta uz stipriem
saimnieciskiem pamatiem. Aizvadītos desmit gados Straumēni devuši
lielu materiālu atbalstu nacionālpolītiskiem un kulturāliem mērķiem
- £95.770; DVF valdes darbam - £81.000. Šos izdevumus atskaitot,
Straumēnu finansiālais atlikums 10 gados pārsniedz £1 milj.: 1983. g.
- £38.485; 1984. - £58.694; 1985. - £74.282; 1986. - £114.045; 1987. £125 000; 1988. - £114.277; 1989. - £116.304; 1990. - £142.022; 1991. -£114.579; 1992. - £146.371;kopā £1 043 059.
Nevar nepieminēt labās kaimiņu attiecības, kādas Straumēni
izveidojuši ar kaimiņiem - vietējo angļu sabiedrību.
Anita Sīle ir jo
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bieži lasījusi angļu sabiedrībā referātus par Latviju un latviešiem;
Straumēnu glītajās telpās jo bieži notiek angļu biedrību sanāksmes,
ģimenes viesības - kāzas, kristības. Tāpat bārā kaimiņi pavada
patīkamus brīžus. Straumēnu nodaļa var būt apmierināta un lepna ar
saviem sasniegumiem.
DVF Ziemeļanglijas novads
DVF Ziemeļanglijas novads pastāv kopš piecdesmito gadu
vidus, kad apkārtējo nodaļu pārstāvji pulcējās pirmajās pārrunās un
nolēma dibināt novadu.

Ziemeļanglijas novada nodaļu pārstāvju sanāksme 1991.g. 2. martā,
Halifaksā. No kr. 1. r. A. Freimane, M. Laugale, Z. Kalniņa, J. Pētersons,E.Sarkanbārde, B. Cingele; 2 .r.E.Zobens, J. Cingelis, A. Kurzemnieks, T. Dambītis, P. Dūdars, A. Kļava, A. Silgals, D. Breikšs, B.Veips;
3. r. K. Hochbergs, M. Zaķe, J. Zaķis, A. Lagzdiņš, J. Počs, U. Ivans,
A. Ģērmanis, A. Freimanis, J. Vītols

Tagad tajā sastāv - Bradfordas, Donkasteras, Halifaksas,
Hudersfīldas, Kārlailes, Līdsas un Silsdenes nodaļas. Drīz pēc novada
dibināšanas sāka izdot arī kopēju informācijas izdevumu “Ziņotāju”. Tas vēsta par darbību novada nodaļās. Dažus gadus
atpakaļ “Ziņotāja” izdošanā pievienojās arī “Saules” novads, ar
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savām četrām nodaļām. Nu jau vairāk kā divdesmit gadus “Ziņotāja”
redaktori ir Gunārs un Ināra Tamsoni, kuŗi šo izdevumu ir
izveidojuši par izcilu lasāmvielu, ne tikvien abos novados, bet tālu
pāri to robežām.

Halifaksas vanadžu rokdarbu izstrādājumi starptautiskā sieviešu
dienā Halifaksā. Pie galda Halifaksas vanadžu kopas vad.Sk.Kļava

Sākuma gados novads rīkoja vairākus kopējus izbraukumus, bet
tagad ir palikusi tikai masku balle, ko februārī izkārto Bradfordas
nodaļa savā namā.
Nodaļu pārstāvji pulcējas pavasarī u n rudenī kopējās
sanāksmēs, kur pārrunā patreizējās problēmas. Pavasara sanāksmē,
katru gadu ievēl novada valdi, kuŗu, kopš 1963. gada, vada J.
Pētersons ar vietnieku un kasieri A. Freimani. Nodaļu starpā vienmēr
ir bijušas tuvas un draudzīgas attiecības. Neapzinoties esam
darbojušies un sekojuši mūsu prezidenta K. Ulmaņa laika teicienam:
“Kaimiņš, kaimiņam”. Šādā draudzībā un tuvībā, plecu pie pleca
esam darbojušies visus aizvadītos gadus. Ja sākuma gados namus
iegādājās mūsu lielās nodaļas, tad vēlāk tās palīdzēja mazajām tikt
pie saviem īpašumiem, tā nostājoties uz saimnieciski drošiem
pamatiem.
415

DV ASV darbība
no 1983. g. - 1992. g.
Šajā apskata laika posmā DV ASV ir turpinājusi attīstīt un vei
dot savu darbību iepriekšējos gados ievadītajos virzienos. Notikušas
pārmaiņas vadībā, apvienību darbību izpausmēs, bet nemainīga ir
Daugavas Vanagu un vanadžu ASV saimes nelokāmā nacionālā stāja
un pašaizliedzīgais darbs mūsu tautas un dzimtenes brīvības atgū
šanai.

DV ASV valde 1982. gadā. No kr. 1.r. E. Peniķis (Rev.kom.pr-dis),
A.Spārniņš ( D V ASV pr-ks), V. Aparjods, E. Ādamsone, J. Pogenbergs; 2. r. I. Priedulājs, A. Kubuliņš, A. Lanka, V. Jaunkalnietis.
Iztrūkst A. Braunfelds un V. Zālītis

Biedru skaits aizvadītajos desmit gados ir mazliet samazinājies:
uz 1983. g. 1. janvāri bija 3445 biedri, starp tiem 2191 vanags un 1254
vanadzes. Tajā laikā darbojās 22 apvienības un 4 kopas. Mūža biedru
skaits bija 265. 1992. g. bija 3250 biedru, starp tiem 1867 vanagi un
1383 vanadzes. Tātad biedru skaits samazinājies par apm. 200, tomēr
vanadžu skaits pieaudzis par 129. Biedru skaita samazināšanos var
izskaidrot ar daudzu biedru aiziešanu mūžībā, sasniedzot ievēro
jamu gadu skaitu; jaunākās paaudzes iesaistīšanās DV saimē nav
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varējusi atvietot zaudējumus un gandrīz visus aizvadītos gadus jauno
biedru - līdz 35 gadu vecumam - skaits ir bijis tikai apm. 11% no visu
biedru skaita.
1983. gada darbību izvērtēja DV ASV delegātu pilnsapulce
1984. g. 28./29. aprīlī Grand Rapidu pilsētā, kur piedalījās 22
apvienību un 2 kopu 42 delegāti. Baltimoras kopa pievienojusies Va
šingtonas apvienībai un Mainotas kopa izbeigusi darbību. Izsludi
nātajai īslugu sacensībai iesūtīti 30 autoru darbi. Piešķirts $200.atbalsts dzejnieka A. Apses pieminekļa celšanai; Kultūras vērtību
krātuvei Ņujorkā $600.- Piešķirtas arī vairākas stipendijas Minsteres
Latviešu ģimnāzijas apmeklēšanai, tāpat pabalsti slimojošiem.
Nosūtīti apm. 20 palīdzības saiņi uz Latviju. Ierosināts celt DV
centru uz Detroitas Kristus draudzes dāvātiem 3 apbūves gabaliem.
Šo projektu 1984. g. delegātu pilnsapulcē nolēma atsaukt lielo izde
vumu dēj. 1983. g. daudz rūpju sagādāja t.s. “kaŗa noziedznieku”
jautājums, kur DV ASV ļoti aktīvi darbojās, informējot ASV polītiskos
darbiniekus un presi par komūnistu nepatiesām liecībām un faktu
sagrozījumiem.
1984. gadā DV ASV aktivitātes uzrāda vienmēr augošu tenden
ci. Arī sabiedrības atsaucība nav mazinājusies. Nodibināta jauna DV
apvienība Floridā, kur ik gadus latviešu skaits pieaug.
Uz 31. decembrī 1984. g. 23. apvienībās un 2 kopās bija 3496
biedri - 2159 vanagi un 1337 vanadzes. Biedru skaits, atskaitot
mirušos un izstājušos, pieaudzis par 70. Mūža biedri 424.
Vērojot apvienību sabiedriski kultūrālās aktivitātes, jāatzīst, ka
tās pēdējos gados ir stabilas. Pašdarbību vienību skaits ir tāds pats kā
iepriekšējā gadā, bet pieaudzis sarīkojumu skaits, sasniedzot 351.
Notikuši 35 koncerti, 55 atceres akti, 44 referāti, u. c. DV ASV valdes
ceļojošais režisors teātru lietu maģistrs Juris Valters iestudējis ar
Minesotas DV apvienības teātra kopu M. Zīverta lugu “Durnā
Merga”, kas izrādīta arī citur ASV. DV ASV valde kārtojusi dziedātāja
P. Berkolda un pianista P. Zariņa koncertu turneju. Izdots DV Sienas
kalendārs 2500 eksemplāros (to arī turpmākos gados izdod DV ASV)
un kopā ar DV Kanadā 1000 eks. “Latviešu kaŗavīru dziesmas”.
Latviskās izglītības sekmēšanai un kulturālo pasākumu atbalstam
izdots $40.172.- Ar tiešu devumu atbalstītas skolas un izsniegtas
stipendijas vasaras vidusskolu - Gaŗezera, Beverīnas un Kursas - ap
meklēšanai; atbalstīta Minsteres Latviešu ģimnāzija, Rietummičiganas
latviešu studiju programma, 2x2 nometne, u.c. Darbojas 2 vīru dzies
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mu vienības, 7 sieviešu dziesmu ansambļi, 5 teātra kopas, 3 tautas
deju kopas, 6 bibliotēkas ar kopēju grāmatu skaitu 8099, 17 sporta
kopas un 9 dažādas citas kopas un vienības. Aprūpei apvienībās
ziedojumos ienākuši $59,985.-; izdots aprūpei $57, 361.Līdzekļu kopvērtība ir $1.074.745, no tiem organizācijas lī
dzekļos ir $326,989, aprūpes - $265.488 un īpašumos (aptuveni)
$280.057 un dažādas vērtības $202.211. Šajās summās ir arī ieskaitīta
DV līdzdalība ar akcijām latviešu īpašumos.
Ar ziedojumiem atbalstīts: Latvijas Brīvības fonds, Patiesības
fonds, Baltiešu Brīvības līga, Latviešu Nacionālais fonds u.c.
Iekšējās informācijas laukā apvienības izdevušas 129 apkārt
rakstus vai biļetenus ar 37.100 kopējo eksemplāru skaitu. Zemes val
de izdevusi 6 apkārtrakstus kopskaitā 400 eksemplārus. Sniegtas ziņas
presei; DV darbība bijusi sevišķi labi atreferēta laikrakstā “Laiks”.
Vairākas apvienības neizdod savus biļetenus, bet ziņas ievieto vai nu
vietējo draudžu izdevumos vai arī lielākā kopizdevumā, kā piem.
“Čikāgas ziņas”.
Ārējās informācijas laukā apvienības aktīvi piedalījušās vēstuļu
un telegrammu sūtīšanas akcijās - senatoriem, kongresa locekļiem, kā
arī ārlietu ministram baltiešu apsūdzību lietā. Kopsummā nacionāl
polītiskā darba aktivitātēm izdots $6763.Sporta nozarē maz pārmaiņu; pie 18 apvienībām notiek dažā
das sporta nodarbības. Populārākais vēl joprojām ir šaušanas sports,
tad volejbols, basketbols.
Jaunatnes nozares darbības pārskatā iepriecina tas, ka palie
linās jaunatnes dalība DV jaunatnes saietos, kā arī jaunās paaudzes
pieaugums apvienībās. Minesotas DV apv. jaunieši izkārto brīvības
sardzes pie Kapitola 18. novembrī un 14. jūnijā. Pagājušā gadā tās
guva arī televīzijas un preses uzmanību.
Vanadžu nozares darbam, kā vienmēr, ir bijusi ļoti ievērojama
vieta vienību darbībā un tas ir ļoti nozīmīgs atbalsts visām darbības
nozarēm.
Zemes valde ir noturējusi 5 valdes sēdes. Notikusi viena
kopsēde ar DV Kanadā valdi. Zemes valdes un revīzijas komisijas
locekļi nāk no 7 apvienībām, tas daudz palīdz valdes darbā, kas bijis
saskanīgs. Neskatoties uz attālumiem, valdes locekļu piedalīšanās
sēdēs ir gandrīz 100-procentīga. Pagājušā gadā maijā Gaŗezerā atklāja
DV ASV dāvātā - tēlnieka M. Geistauta gatavoto K. Ulmaņa piemiņas
plāksni. Izmaksu $ 1100 sedza zemes valde.
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Ir patīkami konstatēt, ka DV ASV 1984. gada aktivitātes nav
mazinājušās, bet vispārējā aina uzrāda vēl vienmēr augošu tendenci.
Arī sabiedrības atsaucība nav mazinājusies; to norāda ziedojumos
saņemtās summas. Uz 31. decembrī 1984. g. 23. apvienībās un 2
kopās bija 3496 biedri, no tiem 2159 vanagi un 1337 vanadzes.
Darbības gadā uzņemti 184, miruši 75, izskaitīti 39, dodot kopējo
biedru skaita pieaugumu par 70. Gadu noslēdzot, bija 424 Mūža
biedri. Visvairāk Mūža biedru ir Bostonas apvienībā. Vecuma grupa
no 18-35 sastāda 11% no biedru skaita.
1985. gads. Aizvadītais 1985. darbības gads bija jubilejas zīmē:
DV ASV atzīmēja 35 darbības gadus. Atceres sarīkojumus izkārtoja
Čikāgas DV apvienības rīcības komiteja jaunietes S. Priedulājas
vadībā. Gadu ritumā aktivitātes nav mazinājušās, bet katru gadu ir
bijis pieaugums gan biedru skaita ziņā, gan financiālā plāksnē, gan
arī sabiedriski-kultūrālās un nacionālpolītiskās aktivitātēs. Aizvadītā
gadā uzņemti 139, miruši 66, izskaitīti 44 saistību nekārtošanas un
dzīves vietas maiņas dēļ; Pieaugums 29 biedri. Uz 31. decembri 1985.
g. 23. apvienībās un 2 kopās bija 3525 biedri. No tiem 2144 vanagi un
1381 vanadze, 508 Mūža biedri. Biedru skaits līdz 35 gadiem
pieaudzis un sastāda 11% no biedru skaita.
Sabiedriski kultūrālās aktivitātēs maz pārmaiņu. Pavisam
notikuši 349 dažāda rakstura sarīkojumi, no kuŗiem vairāki rīkoti
kopā ar citām organizācijām. Apvienības izkārtojušas 10 Krišjāņa
Barona atceres sarīkojumus. Kultūras nozare izkārtojusi pianista
Pētera Zariņa un baritona Paula Berkolda koncertu turnejas. Pašdar
bību kopu skaits pēdējos gados ir stabīls.
DV sienas kalendārs izdots 2500 eksemplāros. Latviskās izglītī
bas sekmēšanai, skolu atbalstam un kultūras pasākumu atbalstam
izdots $47.016. Šī summa ir ievērojami lielāka kā pagājušā gadā.
Nodots Gaŗezera atbalstam $9000 - iegādājoties akcijas vai arī ar
$1000 iestājoties t.s. Gaŗezera atbalstītāju zelta klubā. Ar tiešu devu
mu atbalstītas skolas un izsniegtas stipendijas vasaras vidusskolu Beverīnas, Kursas un Gaŗezera apmeklēšanai. Atbalstīta Minsteres
ģimnāzija, RMU latviešu studiju programma, 2x2 nometne u.c. Pie
Rietummičiganas universitātes esošās Latviešu studiju programmas
atbalstam ir nodibināta Latviešu akadēmisko studiju labvēļu
apvienība (LASLA). DV ASV iestājās šajā apvienībā par mūža biedru,
iemaksājot $3000. Apvienības ir izkārtojušas 14. jūnija un Ziemas
svētku ziedojumu akcijas. Kopā ieņemts $59.606. Patiesības fonda
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atbalstam apvienības ieguvušas līdzekļus ar sarīkojumiem, loterijām
vai vācot ziedojumus. Sniegta materiāla palīdzība slimiem, veciem
ļaudīm un invalīdiem. Ierobežotos apmēros arī aiz “dzelzs aizkara”.
Iekšējās informācijas laukā apvienības izdevušas 64 apkārt
rakstus 10190 eksemplāros, 86 apkārtrakstus - biļetenus biedru un
pārējo tautiešu informēšanai 31470 eksemplāros. Sniegtas ziņas pre
sei un DVM par apvienību darbību. Informācija ievietota arī vietējos
izdevumos t.s. “mazajā presē”. Gaŗezerā, tāpat kā iepriekšējos gados,
noticis Vidienas apgabala DV saiets. Diemžēl, aizvadītajā gadā nav
notikušas plašākas informācijas darbinieku sanāksmes.
Ārējās informācijas laukā apvienības piedalījušās vēstuļu u n
telegrammu sūtīšanas akcijās, protestējot pret 1985. g. 6. maijā NBC
noraidīto speciālo daļu ziņās, kur baltiešu kaŗavīri nosaukti par SS
vīriem un “kaŗa noziedzniekiem”, prasot Kongresa un Senāta locek
ļiem atbalstīt Kongresā un Senātā iesniegto rezolūciju pieņemšanu.
Apvienības izkārtojušas u n piedalījušās demonstrācijās. DV biedri
piedalījās BUM (Brīvības un miera) kuģa braucienā, zemes valde
sedzot dalības maksu jaunietei - DV ASV oficiālajai pārstāvei; kuģa
braucienu atbalstīja ar $5070. Zemes valde atbalstīja ar $5000 ALA
ārējās informācijas profesionālā darbinieka atalgošanu.
Jaunatnes nozares darbībā iepriecina tas, ka lēnām pieaug
jaunās paaudzes dalība DV organizācijas darbā.
Vanadžu nozares darbs, kā vienmēr ir ieņēmis ļoti ievērojamu
vietu apvienību darbībā.
Zemes valde noturējusi 5 sēdes, bijusi viena kopsēde ar DV
Kanadā valdi. Lielā attāluma dēļ, valdes sēdes notiek retāk, kādēļ
lēmumi pieņemti sazinoties telefoniski.
1986. gads. Pārskatu par DV ASV darbību kā vienmēr delegātu
sapulcē sniedz valdes locekļi un attiecīgo nozaŗu vadītāji. Par 1986.
gadu ziņoja 37. delegātu sapulcē 1987. gadā n o 24.-26. aprīlim. Reizē
risinājās arī 33. vanadžu salidojums un 12. DV Jaunatnes saiets.
Sapulcē piedalījās 42 delegāti ar 47 mandātiem. Biedru skaits uz 1986.
g. 3 1 . decembri ir 3513 - 2118 vanagi un 1395 vanadzes; iestājušies
115 biedri, miruši 83. Mūža biedru skaits 608, visvairāk Bostonā 150. Turpinājuši darboties pašdarbību ansambļi un kopas - 2 vīru
koŗi, 6 vanadžu dziesmu ansambļi, 5 teātŗa kopas, 12 sporta un
šaušanas kopas. Notikuši pavisam 247 sarīkojumi - atceres akti,
koncerti, referāti, deju vakari, biedru vakari, izstādes un citi. Kā ik
gadus, lielākā vērība pievērsta aprūpes un latviskās izglītības atbals
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tam. Līdzekļi iegūti līdzīgi agrākiem gadiem. Aprūpei izdots $63,384.
Turpināts atbalstīt tautiešus ASV, kam palīdzība nepieciešama,
palīdzēts arī tiem pēdējā laikā, kas polītisko apstākļu dēļ bijuši spiesti

DV ASV valde 1986. g.: No kr. 1. r. I. Priedulājs, E. Ādamsone,
S. Priedulāja (DV ASV Vanadžu pr-ce), A.Spārniņš(DV ASV pr-ks),
I. Cāzere, V. Kalniņš; 2. r. V. Zālītis, A. Liepiņš, O. Dauka, P. Rudzītis
(rev. kom. pr-dis),J.Augusts

atstāt Latviju. Financiāli atbalstīts Latvijas Brīvības fonds, ALA Arējās
informācijas birojs, kā arī “Americans for Due Process” un “Coaliti
on for Constitutional Justice and Security”, kuŗu darbība ir ļoti nozī
mīga sakarā ar baltiešu apvainošanu kaŗa noziegumos un par atse
višķu personu izdošanu Padomju savienībai. Uz Vīnē notiekošo
starptautisko konferenci ar valdes fmanciālu atbalstu devušies infor
mācijas darbinieki un valdes locekļi J. Augusts un I. Cāzere.
Izglītības atbalstam piešķirti $55,495.- summā ieskaitīts arī at
balsts kultūras pasākumiem. Par latviešu valodas studijām Rietum
mičigānas universitātē Dr. V. Muižnieks ziņoja, ka darbs rit sekmīgi;
iekārtotā bibliotēka 14700 grāmatām un vairākiem simtiem skaņu len
šu ierakstiem. Šim latviešu valodas studiju centram piešķīra $2500.-,
bet bibliotēkai vēl $2000. Visām trim vasaras skolām (kas minētas jau
iepriekšējos gados), katrai pa $500.-, Sabiedrisko zinātņu studijām
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Minsterē $1000.-. Atvēlēti līdzekļi arī sporta spēļu sacensību balvu
iegādei, Latviešu nacionālam fondam, Patiesības fondam, Latvisko
kultūras vērtību krātuvei, u.c.
Sapulce atzina, ka, Ārējās un Iekšējās informācijas darba
apmēru palielināšanas dēļ, būtu vēlams izveidot sakarnieku tīklu
apvienību starpā ātrākai informācijas izplatīšanai un iespējamo pret
soļu izkārtošanai. Delegāti nolēma nosūtīt vēstuli ASV prezidentam
Rēgenam, izsakot neapmierinātību par baltiešu izdošanu Padomju
savienībai. Sevišķs gandarījums visai DV saimei ir BPLA balvas
piešķiršana 1986. g. DV goda priekšniekam Vilim Hāzneram.
DV Jaunatnes saietā piedalījās 23 jaunieši. To vadīja DV CV
Jaunatnes nozares vadītājs M. Graudiņš. Dalībnieki noskatījās video
filmas par Brīvības kuģa braucienu, 800 gadu kristīgās ticības atceres
notikumiem Romā, u.c. Čikāgas jaunieši ierosināja projektu “Roks
bez robežam” - radio raidījumu ar satelītu palīdzību uz Latviju. Tā
pat kā agrāk, 1986. gadā DV ASV bijusi laba sadarbība ar PBLA un
ALA.
1987. gads. Arī 1987. gada pārskats rāda, ka DV ASV darbība ir
bijusi sekmīga, tomēr saskatāma vajadzība mainīt līdzšinējo pieeju
viena otra jautājuma kārtošanā. Daugavas Vanagu praktiskais darbs
galvenokārt risinās DV apvienībās. Aktivitāšu pieaugšana vai
samazināšanās ir atkarīga no apvienību darbības. Diemžēl, ne
vienmēr ierosinājumus un aicinājumus ievēro. 15 apvienībās biedru
skaits ir samazinājies, kaut arī tās darbojas aktīvos latviešu centros.
Uz 31. decembri 1987. g. 23 apvienībās un 2 kopās bija 3447 biedri;
2055 vanagi un 1392 vanadzes; miruši 89 biedri; izskaitīti un
izstājušies 46. No jauna uzņemti 73; biedru skaits samazinājies par
62. Jauniešu skaits (līdz 35 g.) ir tāpat kā iepriekšējos gados 11% no
biedru skaita.
Sabiedriski kulturālās aktivitātēs maz pārmaiņu: notikuši pa
visam 288 dažāda rakstura sarīkojumi. Arī dziesmu vienību un
pašdarbību kopu skaits ir apmēram tāds pats. Tāpat izdots DV sienas
kalendārs 2500 eks.
Ceļojošais režisors Gunārs Vērenieks ar DV Minesotā ap
vienības teātŗa kopu iestudējis M. Skujenieka lugu “Diriģents”, kas
izrādīta 6 latviešu centros. Izglītības un kultūras pasākumu atbalstam
izdots $49,839.-, no šīs summas $34,550.- piešķirts stipendijām
latviskās izglītības iegūšanai. Ar tiešu devumu atbalstītas tās pašas
vasaras vidusskolas ASV, kas iepriekšējos gados. Atbalstīta arī
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Minsteres Latviešu ģimnāzija un J. Riekstiņa Latviešu studiju centrs.
Skautu un gaidu organizācijas saņēmušas $2740.- ; 14. jūnija un
Ziemassvētku akcijas devušas $65,707. Aprūpes darbam uz vietas
izdots $23.057.-; palīdzībai Austrijā $600.-; okupētā Latvijā un no
turienes izraidīto palīdzībai $11.000.- Iekšējā informācija turpina
izdot apkārtrakstus - 76 un biļetenus - 78; zemes valde izdevusi 6
apkārtrakstus; kopējais eksemplāru skaits 70330. Sniegta informācija
presei un DVM. Būtu vēlams palielināt DVM abonentu skaitu, kas
vēl nesasniedz paredzēto37% no biedru skaita.
Ārējās informācijas darbā turpinājušās uzsāktās vēstuļu akcijas
un demonstrācijas. Sevišķi aktīva bija protesta izteikšana igauņa
Linna deportācijas gadījumā. Apvienības piedalījās arī 14. jūnija, 23.
augusta, 18. novembŗa, kā arī Gorbačeva viesošanās laikā notikušajās
demonstrācijās Vašingtonā. Turpināts atbalstīt tos pašus pasākumus
un fondus, ko iepriekšējos gados. Kopsummā nacionālās darbības
veicināšanai izdots $10.514.-; politiskās informācijas darbam $5620.Sporta nozarē vēl joprojām darbojas volejbola un basketbola
vienības, kā arī šaušanas kopa.
Jauniešu dalība organizācijā vēl joprojām ir maza, tomēr 23
jaunieši pilda dažādus amatus apvienībās un pie apvienībām darbo
jas jaunatnes pulciņi.
Rosīgs, kā vienmēr, bijis vanadžu nozares darbs. Kā ikgadus
notikusi arī kopsēde ar DV Kanadas valdi. Sadarbība ar latviešu
centrālām organizācijām bijusi ļoti laba.
1988. gadā DV ASV darbība vēl rit iepriekšējo gadu lokā kā
aprūpes, tā nacionālpolītiskā darbā. Nav lielu pārmaiņu arī biedru
skaitā; pavisam kopā 3422, starp tiem 2015 vanagi un 1047 vanadzes;
iestājušies 95, miruši, izstājušies un izskaitīti 120; kopskaits sama
zinājies par 25. Jauniešu skaits tāpat sastāda 11%. Mūža biedru skaits
792.
Sabiedriski kultūrālās aktivitātēs izkārtoti 278 dažāda rakstura
sarīkojumi. Visvairāk atceres akti 73, koncerti 17, teātra izrādes 29
u.c. Atzīmējamas Aspazijas un Rūdolfa Blaumaņa atcere. Dziesmu
vienību, dažādo pašdarbības kopu un sporta vienību darbībā nav
daudz pārmaiņu. Pieaudzis grāmatu skaits bibliotēkās līdz 10.126
grāmatām. Ceļojošais režisors G. Vērenieks iestudējis Anšlava Eglīša
lugu “Labāki cilvēki”, kas izrādīta 5 latviešu centros.
Izglītības un kultūrālo pasākumu atbalstam izdots pavisam
kopā $58.317. No šīs summa $27.850 izmaksāts stipendijām latviskās
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izglītības iegūšanai. Atbalstītas visas 3 vasaras vidusskolas ASV, Min
steres Latviešu ģimnāzija, Latviešu studiju centrs un Kultūras un
dokumentācijas centrs Kalamazū, ko tagad vada organizācija “Latvi
an Studies Center in Association with Michigan University, Inc”.
Organizācija radīta, vadoties no ALA 37. kongresa lēmuma, kam pie
vienojās LELBA, DV ASV un Rietummičiganas universitāte. DV ASV
pievienojās kā Mūža biedrs ar $5000.- samaksu. Kultūras nozares va
dītājs A. Liepiņs izkārtoja kamerkoŗa “Dūdas” (no Vācijas) koncerta
turneju ASV.
Aprūpes līdzekļi, tāpat kā agrāk, iegūti no ziedojumu akcijām
14. jūnijā un Ziemassvētkos. Ieņemts $72.126.-. Aprūpei aiz dzelzs
aizkara DV CV nosūtīts $15353.-; aprūpei uz vietas izdots $7184.- Šeit
jāpieskaita vēl summas, ko apvienības izdod uz vietas aprūpes dar
bam. No aprūpes summas atbalsta arī latviskās izglītības pasākumus.
Iekšējā informācija, tāpat kā līdz šim, izdevusi apkārtrakstus - 70
biedriem un 85 arī citu tautiešu informēšanai; kopā ar zemes valdes
apkārtrakstu izdoti apm. 57.000 eks. Apvienībās notikušas 24 gada
sapulces, 158 valdes sēdes un 21 sanāksme, veltīta daļēji vai pilnīgi
iekšējai informācijai. Nedaudz pieaudzis DVM abonentu skaits.
Ārējās informācijas darbībā turpinājies iepriekšējo gadu darbs,
vēstuļu un telegrammu sūtīšanā ASV valstsvīriem un polītiķiem. Arī
demonstrācijas notikušas līdzīgi iepriekšējam gadam, prasot brīvību
Latvijai. Gunāra Astras fondam nodots $8536.-, LNF $2985, Patiesības
fondam $8940.- informācijas darbam $7170.- ALA ārējās informācijas
birojam $5000.- Sporta nozarē vēl vienmēr vispopulārākie veidi ir
volejbols un šaušana. Trīs DV ASV šāvēji piedalījās Latviešu 2.
globālās sporta sacensībās Austrālijā. Darbojas arī mednieku un
makšķernieku kopas.
Lai gan ir lēmums, ka apvienību valdē ir jābūt jaunatnes
nozares vadītājam, tikai 9 apvienību valdēs ir šāds postenis. Atzinīgi
vērtējams, ka jaunieši ieņem 26 dažādus amatus visu apvienību
darbībā. DV ASV Jaunatnes nozares vadītājas Ingrīdas Cāzeres ieros
mē DV Apvienības vāca parakstus, kas nosūtīti “Rand McNall 8c
Company” vadībai, izsakot protestu par Latvijas robežu neatzīmēšanu tās izdotajā kartē.
Vanadžu darbs, kā aizvien, bijis ļoti rosīgs un sekmīgs (sk.
atsevišķo rakstu). Turpinājusies laba sadarbība ar DV Kanadas valdi.
Kopēja sēde notika Gaŗezerā. Abu zemju valdes kopīgi nodeva $500.labāko tautas deju kopu apbalvošanai Dziesmu svētkos Indianapolē.
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Izgatavota piemiņas plāksne aizvesto un nomocīto tautiešu piemiņai,
ko iesvētīja Brāļu kapos Katskiļos.
DV ASV delegātu 39. sapulce Kalamazū no 14.-16. aprīlim bija
klāt arī Latvijas Tautas frontes prezidents Dainis Īvāns, kas
izskaidroja LTF mērķus un darbību. DV ASV priekšnieks A. Spārniņš
pasniedza D. Īvānam Latvijas karogu aizvešanai uz Latviju. Plkv. V.
Kukainis ziņoja, ka caur DV Klīvlendas apvienību izplatīti 5112
Latvijas karogi, no tiem liela daļa Latvijā.
1989. gads. Ar 1989. gadu visas DV organizācijas darbībā notiek
lielākas pārmaiņas un interešu pirmajā vietā ir notikumi Latvijā. LTF
prezidenta D. Īvāna paskaidrojumi un informācija 1988. g. delegātu
sapulcē ierosināja pārdomas un dažādus vērtējumus attiecībā uz
polītisko un palīdzības darbu dzimtenei. Aizvien vairāk ieradās
ciemiņi no Latvijas. Lielu slodzi DV saimei ASV uzlika DV 6.
Globālo dienu izkārtošana un vadīšana 1989. g. jūnijā Čikāgā, kuŗu
Rīcības komitejas priekšsēde bija DV ASV vanadžu priekšniece
Sarma Priedulāja. Biedru skaits 1989. gadā nav daudz mainījies: 23
apvienības un 2 kopās ir 3382 biedri - 1974 vanagi un 1408 vanadzes.
No tiem 11% ir jaunāki par 35 gadiem, bet 53% - vecāki par 65
gadiem. No jauna uzņemti 110 biedri, miruši 98. Arī sabiedriskā un
kultūras pasākumu laukā sarīkojumu skaits ir apm. tāds pat kā citus
gadus - 254. Referāti jo bieži skaŗ polītiskos notikumus un to attīstību
Latvijā. Kārtējās ziedojumu akcijās 14. jūnijā un Ziemassvētkos
ieņemts $68.520, no kuŗiem $36.480 izdoti stipendijām latviskai
izglītībai un attiecīgām skolām un studiju centriem. Aprūpei uz
vietas izdots $27.000, - bet palīdzības darbam Latvijā $18.710.-.
DV ASV 40. Delegātu sapulce Vašingtonā pieņēma sekojošu
rezolūciju: “Mēs, Daugavas Vanagi ASV, sapulcējušies savā 40 gadu
jubilejas delegātu sapulcē, ar lepnumu un pateicību vērojam, ka ar
nelokāmu ticību , nesatricināmu apņēmību latviešu tauta tuvojas
savam valsts neatkarības pasludināšanas brīdim. Paldies visām
nacionālām un demokrātiskām kustībām Latvijā un viņu vienotājai
Latvijas Tautas frontei, kas ar savu izmaņu un izdomu ir
pārliecinājusi ne tikai latviešu tautu, bet arī pārējos Latvijas
iedzīvotājus, ka tikai neatkarīga Latvijas republika panāks brīvību,
taisnību un labklājību. Ar savu vēlēšanos iegūt divu trešdaļu
vairākumu Augstākā Padomē, Latvijas tautas frontes vairākuma
frakcija tagad ir gatava un spējīga atjaunot demokrātisko, neatkarīgo
Latvijas republiku, pamatojoties uz Latvijas 1922. g. satversmi. Mēs,
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Daugavas Vanagi, apzināmies ka šo soli speŗot, latviešu tauta būs
spiesta nest vēl smagākus upuŗus un pārvarēt lielākas grūtības. Bet
mēs, Daugavas Vanagi, arī apsolāmies nestāvēt malā, un nākt palīgā
savai tautai viņas izšķirošā pašnoteikšanās brīdī. Mēs, Daugavas
vanagi, līdz ar tautu Latvijā, ticam brīvas latviešu tautas pastāvēšanai
mūžu mūžos Dzintarjūŗas krastos.”
Sapulces dievkalpojumā Vašingtonas latviešu draudzes dievna
mā ienesa Latvijas karogus, starp tiem arī DV Kaujas karogu, ko
Latviešu leģiona 32. pulkam 1944. gadā dāvāja Liepājas pilsēta kopā
ar 26 Liepājas apriņķa pašvaldībām un organizācijām. Karogs bijis
arī latviešu vienībām Opočkas frontē, kauju gaitās Latvijā,
Pomeranijas kaujās, gūstekņu nometnēs Putlosā un Cēdelgemā.
Kaujas karogu DV organizācijai dāvājis 32. p. komandieris plkv.
Kripēns ar novēlējumu, lai karogs vieno DV saimi vienam mērķim
un uzdevumam - Latvijas brīvībai. Godinot visus latviešu kaŗavīrus,
kas krituši cīņās gan dzimteni aizstāvot, gan arī ASV armijas cīņās,
sapulces laikā nolika vainagu pie Nezināmā kareivja pieminekļa
Arlingtonas kapsētā. 1989. g. delegātu sapulcē pirmo reizi pēc
noteikumu maiņas ievēroja jauno kārtību DV zemes valdes
vēlēšanās. Delegātu sapulcē par DV ASV priekšnieku ievēlēja
ilggadīgo priekšnieku Andreju Spārniņu; zemes valdē ievēlēja Elzu
Ādamsoni, Juri Augustu, Olģertu Dauku, Zigfrīdu Jirgenu, Ēriku
Kākuli, Vili Kalniņu, Āriju Liepiņu, Viktoru Zālīti. DV ASV revīzijas
komisijā ievēlēja V. Kalnīti, A. Mundeciemu, P. Rudzīti; DV Goda
tiesā V. Baumani, A. Mauriņu un D. Rudzīti.
DV ASV Vanadžu priekšniece Rita Kaugura
Rita Kaugura dzim. Rācene, dzim. 1926. g. 12. martā, Rīgā, mā
cījusies Rīgas Jūrmalas Dubultu ģimnāzijā. Kaŗa apstākļu dēļ pēdējā
gadā mācības jāpārtrauc. Absolvē Volterdingenas latviešu ģimnāziju
Vācijā, 1947. gadā. Nodibina ģimenes dzīvi. 1949. gadā ieceļo ASV.
No 1950. gada pastāvīgā dzīves vieta Klīvlandē, Ohio. Brīvajā Latvijā
bija gaidu un mazpulku org. dalībniece. ASV mācījās komerczinības
Fenn un Cuyahoga Community koledžās. 15 gadus darbojās Ameri
kas “Junior Achievement” org. mācot vidusskolas jauniešus uzņēmu
mu pasākumos.
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Rita Kaugura - DV ASV Vanadžu pr-ce

Kopš 1953. gada aktīvi darbojas Klīvlandes latviešu sabiedris
kajā dzīvē. 10 gadus mācījusi dažādus priekšmetus latviešu svētdienas
skolā, iestudējusi lugas skolnieku priekšnesumiem, dziedājusi ansam
blī. Pildījusi dažādus amatus draudzes dāmu komitejā. Darbojusies
DV Klīvlandes teātra kopā, piedaloties daudzos uzvedumos;
apceļojusi pilsētas ASV un Latvijā.
Pieder DV organizācijai kopš 1975. gada. No 1985. līdz 1988.g.
DV Klīvlandes vanadžu valdēs sekretāre. No 1988. g. līdz 1990. g. tās
priekšniece. 1990. g. jūlijā uzņēmās DV ASV Vanadžu priekšnieces
pienākumus. Ir piedalījusies un palīdzējusi organizēt pretkomūnistis
kās demonstrācijas, kārtojusi vēstuļu akcijas ASV valstsvīriem,
izkārtojusi vairāku palīdzības tvertņu nosūtīšanu uz Latviju. Īstenoju
si 2 kopējus ASV vanadžu projektus: savākti $ 2,000.- K. Ulmaņa grā
matas “Degsme” izdošanai Latvijā un $ 10,160.- laparoskopa iegādei
4. Rīgas pilsētas slimnīcai. Izkārtota kārtēja bērnu namu aprūpe Lat
vijā. Regulāri raksta Klīvlandes organizāciju publikācijās.
Izskolotas divas meitas: vecākā - maģistre runas pataloģijā garī
gi neattīstītiem bērniem; jaunākā - skaitļotāju zinībās.
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1990. gads DV ASV saimei bija 40 gadu darbības atceres gads
un šo atceres atzīmēšanu kopā ar delegātu sapulci, svinīgi un
laikmetam piemēroti bija izkārtojuši Vašingtonas DV apvienība.
Aizvadītajā gadā Daugavas Vanagu saime sekoja delegātu
sapulcē pieņemtās rezolūcijas noslēguma vārdiem: “..mēs Daugavas
vanagi apsolāmies nestāvēt malā un nākt palīgā savai tautai viņas
izšķirošā pašnoteikšanās atgūšanas brīdī”. Sakarā ar 4. maija dekla
rāciju Latvijā, DV ASV darbībā ir kāpinātas nacionālpolītiskās
aktivitātes, kā arī palīdzība Latvijai, tanī pašā laikā rūpējoties, lai
organizācijas aktivitātes uz vietām turpinātos un tiktu pat kāpinātas.
Gada pārskati rāda, ka latviešu sabiedrība šeit skaitliski sama
zinās. Arī DV ASV organizācija nav no tā pasargāta, ieejot jaunā
gadu desmita darbības posmā, salīdzinot aizvadītos 10 gadus, 1981.
g. 1. janvārī ir 3373 biedri. No kopējā biedru skaita 10,6% ir zem 35
gadiem. Uz 1991. g. 1. janvāri ir 3364 biedri, tātad tikai par 9 mazāk
kā 10 gadus atpakaļ un biedru skaits zem 35 gadiem ir 10,5%, kas ir
tāds pats kā pirms 10 gadiem. Tātad jaunpienākušo skaits atvieto
mūžībā aizgājušos.

DV ASV pr-ks A. Spārniņš uzrunā DV ASV delegātus,
1990.g.21.apr.,Ārlingtonas nac. kapos, Vašingtonā, godinot visus
kritušos latviešu kaŗavīrus, pie Vjetnamas kaŗa varoņa, ar Izcila
dienesta krustu (DSL), pēc nāves apbalvotā kapteiņa Jura
(Džordža) Šteinberga pēdējās atdusas vietas. Uniformās
priekšplānā, vainaga nolicēji plkv. V. Kukainis un pltn. A. Zālmanis;
aizmugurē, karoga goda sardzē pltn. I. Dambergs, kapt A. Mednis
un kaŗa flotes komandieris A. Mežmalis
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Aizvadītajā gadu desmitā vanadžu skaits ir pieaudzis no 1188
uz 1415, par 227, bet vanagu skaits samazinājies no 2184 uz 1949 par 235.
Sabiedriski kultūrālajās aktivitātēs ir maza starpība gadu no
gada. Salīdzinot ar pagājušo gadu ir mazāks kopējo sarīkojumu
skaits. Pavisam izkārtoti 254 dažādi sarīkojumi un no šī skaita 71
kopēji ar citām organizācijām. Sarīkoti 47 akti, 16 priekšlasījumi, 26
koncerti, 8 teātŗa izrādes un dažādi citi sarīkojumi. Dziesmu vienību
un pašdarbību kopu skaits ir apmēram tāds pat kā iepriekšējos gados.
4 apvienību bibliotēkās ir 11003 grāmatu. Apvienības ir nosūtījušas
uz Latviju 3000 grāmatas, 540 žurnālus un laikrakstus. Izkārtota
ansambļa no Latvijas “Vecās mājas” turneja.
Aprūpes līdzekļu sagādei bijušas kā ikgadus 14. jūnija un
Ziemassvētku ziedojumu akcijas, 6 apvienībās 14. jūnija akcija neno
tiek. Ziedojumu akcijās ieņemts $6845 vairāk kā pagājušā gadā. Aprū
pei uz vietas izdots $15.890, palīdzības darbam uz Latviju $27.940
trūkumcietēju, daudzbērnu ģimeņu, invalīdu atbalstam; Latvijas DV
organizācijas aprūpes darbam un atbalstīta pati LDV organizācija.
Aprūpei Austrijā $800.- Latviskā izglītības iegūšanas atbalstam izdots
$58.078, no šīs summas $35.150 ir stipendijām, ko saņēmuši arī
vairāki studenti no Latvijas, kas studē ASV mācību iestādēs. $3600
nodots Minsteres Latviešu ģimnāzijai. Atbalstītas kā ikgadus vasaras
vidusskolas ASV, LSC u.c. Kultūrālu pasākumu atbalstam izdots
$5495: Vidienas apgabala apvienotā vīru koŗa “Kalējs” braucienam
uz Dziesmu svētkiem Latvijā un Klīvlendes DV teātŗa kopas vies
izrādēm Latvijā.
Iekšējās informācijas laukā apvienības izdevušas 132
apkārtrakstus/biļetenus 50720 eksemplāros un 5 zemes valdes ap
kārtrakstus 330 eksemplāros. Informācija par DV darbību kā ikgadus
ievietota arī t.s. “mazajā presē” un regulāri laikrakstā “Laiks”.
Ārējās informācijas laukā apvienības aktīvi piedalījušās vēstuļu
un telegrammu akcijās, kas izvestas sadarbībā ar ALA ārējās
informācijas biroju, prasot senatoru un kongresa locekļu atbalstu
Latvijas un pārējo Baltijas valstu brīvības atgūšanas centienos. Aktīva
bijusi piedalīšanās demonstrācijās. Atbalstīts LNF ar $3185-, G.
Astras piemiņas fonds ar $4920, arī Batun un Patiesības fonds. Infor
mācijas darbam izdots $6961 - ieskaitot sludinājumus amerikāņu
laikrakstā Gorbačova vizītes laikā ASV.
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Sporta nozarē aktivitātes nav mazinājušās, vienīgi šāvēju skaits
sacīkstēs ir samazinājies. Ir divas futbola un 3 basketbola vienības; 3
DV šāvēji piedalījās sacīkstēs Latvijā.
1991. gads. Aizvadītais 1991. gads ieiet latviešu tautas un Latvi
jas valsts vēsturē kā ļoti nozīmīgs un pārdzīvojumiem bagāts gads.
Latvija atguva brīvību un neatkarību. Notikumi Latvijā ietekmēja arī
DV ASV darbību, kas izpaudās kāpinātās aktivitātēs nacionālpolītiskā
laukā un palīdzības sniegšanā Latvijā. Pēc aizvadītiem 41 darbības
gadiem biedru skaits nedaudz samazinājies. Uz 1992. g. 1. janvārī ir
3306 biedri - 1899 vanagi un 1407 vanadzes. Biedri līdz 35 gadu
vecumam ir 319 jeb 9,6%. Uz š. g. 1. janvāri bija 979 mūža biedri, no
tiem 83 miruši.

DV ASV 41. delegātu sapulces, Detroitā, 1991. g., dalībnieki: no kr.
1.r. Māc. L. Vīksna, A. Spārniņš, G. Brikmanis, G. Meierovics,
V. Pavlovskis, U. Sīpols, M. Graudiņš; aizmugurē U.Klauss, I. Kalniņš,
V. Miķelsons, V. Kukainis, V. Zemesarājs, A. Rozentāls u.c.

Sabiedriski kultūrālās aktivitātes 1991. gadā ir pieaugušas
salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. Bijuši 324 dažāda rakstura sarī
kojumi ar 26215 kopējo apmeklētāju skaitu, kas ir par 15% lielāks kā
iepriekšējā gadā. Sarīkojumu lielākā daļa ir atceres akti - 54, tad
koncerti 27, teātŗa izrādes 12. Ir trīs vīru koŗu vienības, 6 sieviešu, 4
teātŗa kopas, 1 tautas deju kopa: pastāv 9 sporta kopas un 19 citas.
Pie trīs apvienībām ir bibliotēkas ar 8000 kopējo grāmatu skaitu,
Milvoku DV apvienība savu bibliotēku pag. gadā nosūtīja uz Latviju.
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Kultūras nozare izkārtoja Latvijas kokļu ansambļa “Rāmava” turneju,
kā arī Rīgas filmas “Vilkaču mantiniece” izrādes. Kultūras, izglītības
un skolu atbalstam, ieskaitot stipendijas jauniešiem, zemes valde un
apvienības kopā nodevušas $55.277. Zemes valde piešķīrusi 14
stipendijas Gaŗezera vasaras vidusskolas apmeklēšanai, divas Minsteres Latviešu ģimnāzijas apmeklēšanai - katra $600.-, seši jaunieši no
Latvijas saņēmuši zemes valdes atbalstu izglītības paplašināšanai ASV
universitātēs. Turpināts atbalstīt vasaras vidusskolas ASV, Latviešu
ģimnāziju Minsterē un Latviešu studiju centru Kalamazū.
Aprūpes līdzekļu sagādē notikušas ikgadējās ziedojumu ak
cijas. 14. jūnija akcijas ziedojumi palīdzībai Latvijā devuši $22.158;
Ziemassvētku ziedojumu akcijā ieņemts $42.274. Aprūpei uz vietas
izdots $13.350, Austrijā $800.- bet palīdzībai Latvijā apvienības kopā
ar zemes valdi devušas $71.112. Palīdzības darbam nodotie līdzekļi
iegūti arī ārpus ziedojumu vākšanas akcijām. Visvairāk izdots par
nosūtītiem drēbju saiņiem - $21641, par medikamentiem $15.000ieskaitot zemes valdes doto aparatūru Rīgas 4. slimnīcai: atbalstīti in
valīdi, daudzbērnu ģimenes, LDV, laikraksts “Elpa”. Atbalstīta Latvi
jas Nacionālo kaŗavīru biedrība, Zemessargi, ģimeņu apvienība
“Rūpju bērns”, bāriņu nami u.c. Nosūtītas 3912 grāmatas, 908 žur
nāli.
Ārējās informācijas laukā apvienības darbojušās aktīvāk kā
agrākos gados, piedaloties rosīgāk vēstuļu rakstīšanas un telegrammu
sūtīšanas akcijās ASV prezidentam Bušam, Kongresa locekļiem un
senatoriem, par Latvijas brīvības atgūšanu, pret Padomju Savienības
vardarbību Latvijā un pēc 21. augusta, prasot ASV prezidentam atzīt
Latvijas neatkarības atjaunošanu. Atbalstīts Latvijas Brīvības fonds,
Gunāra Astras piemiņas fonds, LNF, Patiesības fonds, Batun.
Informācijas darbam izdots $5370.- Iekšējās informācijas laukā
apvienības ir izdevušas apkārtrakstus/biļetenus, zemes valde 7 ap
kārtrakstus, 10 apvienības uztur t.s. “krusttēvu” sakarus ar 10 Lat
vijas DV nodaļām. Šīm nodaļām piesūta arī apvienību apkārtraks
tus/biļetenus.
Sporta nozarē aktivitātes turpinās iepriekšējo gadu līmenī.
Šāvēju skaits sacīkstēs samazinājies, vēl joprojām populārs ir
volejbols. Pie piecām apvienībām ir volejbola vienības; ir 4 basket
bola vienības, viena futbolkomanda, mednieku un makšķernieku u.c.
kopas. Diemžēl nav bijusi aktīva jaunatnes nozares darbība. Tikai
apm. pusei t.i. 11. apvienībās ir jaunatnes nozares vadītāji un 11
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apvienībās amatos ir biedri jaunāki par 35 gadiem - kopskaitā 21.
Jaunatnes aktivitāšu atbalstam zemes valde un apvienības ir izde
vušas $6720. No šīs summas skauti un gaidas saņēmuši $1230.
Vanadzes piedalījušās visos apvienību pasākumos. Divās
apvienībās vanadzes ir apvienību priekšnieces, sekmīgi vadot
apvienību darbību.
Zemes valde ir noturējusi sēdes Milvokos, Detroitā, Gaŗezerā
un Indianapolē. Sidrabenē, Kanadā, notika DV ASV un DV Kanadā
zemju valžu kārtējā kopsēde. Kopsēdē pieņēma vairākus lēmumus.
Viens no tiem bija par kopīgu mājas pirkšanu Rīgā, tur būtu LDV
biroja telpas; LDV rūpētos par mājas apsaimniekošanu. Sakarā ar
LDV neskaidrībām mājas pirkšanas jautājums patreiz nav aktuāls.
Pagājušā gadā DV ASV priekšnieks A. Spārniņš 2 reizes
piedalījās kā DV pārstāvis Baltā namā Vašingtonā: 13. jūnijā, kad ASV
prezidents Bušs parakstīja Baltiešu Brīvības dienas deklarāciju un 13.
septembrī - sakarā ar Baltijas valstu brīvības un neatkarības atgūšanu.
Novembŗa otrajā pusē 11 dienas bijis Latvijā, piedalījies kā viesis
LTF kongresā, LDV CV ārkārtas sēdē, LDV Rīgas nodaļas sapulcē,
Latvijas Nacionālo kaŗavīru biedrības biedru sanāksmē. Sanāksmēs
nodevis DV ASV saimes ziedojumu. Piedalījies 18. novembrī karoga
uzvilkšanas svinībās Rīgas pils tornī un Latvijas valdības un AP
rīkotajās 18. novembŗa svinībās. Ticies ar sabiedrības “Rūpju bērns”
valdes pārstāvi un ar Brāļu kapu atjaunošanas komitejas locekli kur
bijis klāt arī DV priekšnieks J. Frišvalds. Kopā ar LDV Valmieras
nodaļas vadību apmeklējis sanatoriju-profilaktoriju “Līči” Valmieras
apriņķī, piedalījies PBLA valdes sēdes atklāšanā un arī sēdes gaitā
Rīgas pilī.
Zemes valde izdeva 2500 eksemplāros DV sienas kalendāru. Uz
Latviju nogādāti vairāki desmiti kalendāru. Kalendāra sastādītāja
Velta Spārniņa, techniskie redaktori Arnolds Spārniņš un Sarmīte
Grava.
1992. gads. Aizritējis DV ASV 42. darbības gads. Aizvadītajos
gados esam varējuši palīdzēt Latvijā tiem, kam palīdzība vajadzīga
un darboties Latvijas atgūtās neatkarības nostiprināšanā. Apvienību
un zemes valdes pārskati rāda, ka darbība ir bijusi rosīga un sekmīga.
Ir pievienojušies 80 jauni biedri un uz 1.1.93. biedru kopskaits ir
3250, no tiem 1867 ir vanagi un 1383 vanadzes. 283 jeb 9% ir biedri
līdz 35 gadu vecumam, diemžēl, gados jauno biedru skaits ir sama
zinājies. Izskaitīti 54 un miruši 79. Uz š.g. 1. janvāri bija 1057 Mūža
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DV ASV valde un revizijas komisija 1992./1993. darbības gadā: No
kr. 1. r. V. Zālītis, A. Utināne-Hāznere, R. Kaugura (DV ASV
Vanadžu pr-ce), A. Spārniņš (DV ASV pr-ks), E. Ādamsone,
E. Vītoliņa; 2. r. V. Kalnītis, Z. Jirgens, J. Augusts, O. Dauka,
P. Rudzītis, E. Kākulis, A. Mundeciems

biedri, no tiem 104 ir miruši. Biedru saraksts rāda, ka organizācija
noveco. Biedru skaits virs 65 gadiem ir 59% no biedru kopskaita.
Sabiedriski kultūrālās aktivitātēs gada tecējumā ir maz pār
maiņu. Pavisam bijuši 260 dažāda veida sarīkojumi; starp tiem 42
rīkoti kopā ar citām organizācijām. Rīkoti akti - 41, 20 referāti, 13
teātra izrādes, 13 koncerti u. c. Sarīkojumu skaits ir mazāks kā ie
priekšējā gadā un arī apmeklētāju kopskaits samazinājies par 18%.
Darbojas 3 vīru koŗu vienības, 4 sieviešu ansambļi, 5 teātŗa kopas, 1
tautas deju kopa. Pie 4 apvienībām ir bibliotēkas ar 8316 kopējo
grāmatu skaitu. Kultūras, izglītības un skolu atbalstam, ieskaitot
stipendijas latviskās izglītības iegūšanai, zemes valde un apvienības
kopā nodevušas $60.978. Atbalstīta Doma zēnu koŗa turneja, Latvijas
Operas nama remonti u . c , zemes valde izsniegusi 14 stipendijas,
katru $300.- Gaŗezera vasaras vidusskolas apmeklēšanai. Ar $2000.atbalstīti daži jaunieši no Latvijas profesionālās izglītības papla
šināšanai ASV mācību iestādēs. Materiāli atbalstītas kā ikgadus
Vasaras vidusskolas ASV, Latviešu ģimnāzija Minsterē un LSC
bibliotēka Kalamazū. Ar zemes valdes gādību tika izdota E. Tūtera
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dzeju izlase “Dzīvošu dziesmā” 1000 eksemplāros, no tiem 250 E.
Tūtera fonds dāvā bibliotēkām Latvijā. Aprūpes līdzekļu sagādē
izvestas gadskārtējās ziedojumu akcijas. 14. jūnija akcijā ienācis
$22.839. Ziemassvētku akcijā ieņemts $42.032. Sevišķi liels DV ASV
devums ir bijis atbalstam Latvijā. Atbalstītas daudzbērnu ģimenes,
trūkumcietēji, invalīdi, organizācijas, nosūtīti medikamenti, saiņi ar
drēbēm un uzturu. Apvienību devums palīdzībai uz Latviju 1992. g.
ir $55.747.- pie šīs summas vēl jāpieskaita $41.408, ko apvienības caur
zemes valdi nodevušas aizsardzības spēkiem. Šī summa ir ieskaitīta
zemes valdes devumā $79.068, tātad kopā nodots palīdzībai Latvijā
$134.815. DV dāvātā laparaskopa aparāta iegādei 4. Rīgas slimnīcai
nodots $18.998, “Elpa” ir saņēmusi $10.000.- ALA-ECO Latvijā $4.500
Latvijā aku ūdens tīrības pētniecībai un dabas attīrīšanas speciālistu
apmācībai ASV. Latvijas misijai ANA $2500. Tie ir lielākie devumi.
Uz Latviju nosūtītas 2763 grāmatas, 376 žurnāli, kā arī DV kalendāri.
Ārējās informācijas laukā darbība vairs nebija tik aktīva kā ie
priekšējos gados, jo apstākļi ir mainījušies. Bet ja vajadzība ir bijusi,
tad arī atsaucība attiecīgai darbībai nav izpalikusi, piem. protesta
vēstuļu rakstīšana ASV valsts vīriem, kā arī protesta vēstules “Life”
žurnālam par ievietoto nepamatoto apsūdzību pret latviešiem. At
balstīts G. Astras piemiņas fonds, Patiesības fonds, Batun darbība,
LNF.
Iekšējās informācijas laukā apvienības ir izdevušas 73
apkārtrakstus/biļetenus. Zemes valde izsūtījusi 7 apkārtrakstus. Ziņas
sniegtas laikrakstiem “Laiks”, “Latvija Amerikā” un DVM. 12
apvienības uztur sakaru ar LDV nodaļām, kā arī piesūta tām ap
kārtrakstus u.c. informatīvus materiālus. Sporta nozarē populārākais
vēl joprojām ir šaušanas sports un 8 apvienībās ir šāvēju kopas, tad
volejbols un basketbols - katra ar 4 vienībām. Darbojās pa vienai
novusa kopai, 3 mednieku un 3 makšķernieku kopas. ASV latviešu
finālspēles vīriešu volejbolā 1992. g. meistartitulu izcīnījusi DV apv.
Čikāgā un vīriešu basketbolā arī DV Čikāga komanda. Sieviešu
volejbolā otro vietu izcīnījusi DV apv. Čikāgā vienība. Šaušanā ar 22
kal. šauteni DV ASV meistars ir Andrejs Eglīte no DV apv. Linkolnā,
viņš arī Globālās sacīkstēs ieguva otro vietu. Šaušanā ar 22 kal. pistoli
DV ASV meistars Andrejs Sansonis no DV apv. Detroitā - globālās
sacensībās ieguvis trešo vietu. Dalībnieku skaits sporta kopās, salī
dzinot ar pag. gadu, ir samazinājies. Apvienības ir sporta nodarbības
atbalstījušas ar $1504 un zemes valde ar $1.182. Latvijas Olimpiskai
komitejai nodots $1000. Kopējais atbalsts sportam - $3.682.
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Kā ikgadus ļoti rosīgi ir strādājusi vanadžu nozare, it sevišķi
aprūpes laukā, palīdzības darbā uz Latviju, gādājot līdzekļus, sūtot
pakas, medikamentus u.t.t. Sevišķi nozīmīga bija līdzekļu sagāde
$10.000 apmērā laparaskopa aparāta iegādes vajadzībai, tā palīdzot
zemes valdei samaksāt DV CV mūsu devumu.
Zemes valde ir noturējusi 5 sēdes. Katskiļos notika kārtējā DV
ASV un DV Kanādā zemju valžu kopsēde 19. un 20. septembrī. Šajā
kopsēdē pieņēma deklarāciju “Mēs un Daugavas Vanagi Latvijā”. Šo
deklarāciju vēlāk pieņēma DV CV rakstiskā nobalsojumā. 20.
septembrī iesvētīja piemiņas plāksni Rotas Brāļu kapos DV goda
priekšniekiem plkv. V. Janumam un maj. V. Hāzneram.
Spārniņš Andrejs Arnolds
Spārniņš Andrejs Arnolds (dz. 1918. g. 22. okt. Krapes pag.)
1939. g. beidzis Rīgas pilsētas 1. (angļu) ģimnāziju. Strādājis Krapes
pag. valdē, aktīvi iesaistoties arī kultūrāli-sabiedriskās aktivitātēs. 2.
pasaules kaŗa dalībnieks. Pēc gūsta Cēdelgemā strādā pie angļu
armijas Vācijā - ir arī latviešu nometnes Wetter'ā komandants un
Ziemeļreinas-Vestfāles apg. latv. padomes loceklis. Izceļo uz Angliju.

Andrejs Spārniņš - DV CV pr-ža 1. vietn. un DV ASV priekšnieks
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1947. g. Piedalās Lovtonas DV nodaļas dibināšanā un ir pirmās
valdes sekretārs. Nodibina ģimenes dzīvi 1949. g. Izceļo uz Kanadu
1952. g. Strādā Forda autorūpnīcā; 1958. gadā ieceļo ASV Mineapolē
un blakus maizes darbam aktīvi iesaistās sabiedriskā dzīvē. Ir latviešu
nama iegādes valdes loceklis, sekretārs, Latviešu skolas vecāku
padomes loceklis, priekšsēdētājs. Mineapoles-St. Paulas latv.
draudzes finansu valdes priekšsēdis 6 g., tad draudzes priekšnieks 4
gadus, draudzes koŗa dalībnieks, DV apvienības Minesotā valdes
loceklis 3 gadus, tad priekšnieks no 1972.-1979. Nodibina DV apv.
vīru ansambli “Atvaļinātie kanaki”, 1973. g. un ir šī ansambļa
administrātors. DV ASV valdē darbojas no 1974.-1978. g. pildot
biedrziņa pienākumus 2 g. un Kultūras nozares vadītājs 2 g. No 1980.
gada ir Jāņa Riekstiņa LSC Kalamazū padomes loceklis. Apbalvots ar
DV nozīmi zeltā.
Pulkv. Vilmārs Kukainis,
DV ASV valdes referents kaŗavīru lietās

Īss pārskats par 1991. gada darbību
1. Mirušo latviešu kaŗavīru kapu apzināšana.
Sekojot straujajām pārmaiņām Latvijā un svinot tās neatkarības
atgūšanu, vietējās DV apvienības tomēr ir maz darījušas latviešu
kaŗavīru kapu apzināšanā. Lai šo nokavēto darbu mēģinātu godam
paveikt, esmu lūdzis DV ASV latviešu kaŗavīru kapu archīva pārzini
Eiženu Skurupiju pirms 1992. g. DV ASV delegātu sapulces palīdzēt
atbildēt jautājumus ko daži delegāti uzstādīja 1991. g. delegātu sapul
cē un pēc vajadzības pārstrādāt kaŗavīru kapu apzināšanas vadlīnijas.
Ir jāņem vērā, ka apzināšana ir brīvprātīga. Par tiem mirušajiem
kaŗavīriem, kuŗu tuvinieki to nevēlas, ziņas nav jāsniedz. Tas neat
brīvo DV apvienības no ziņu sniegšanas par kaŗavīriem, par kuŗiem
šādu iebildumu nav. Tādu ir vairākums.
2. Palīdzība uz Latviju.
Galvenais palīdzības veids ir bijis ASV militāro mācības
grāmatu, kā arī latviešu militārvēsturisku izdevumu sūtījumi kā
Latvijas republikas Sabiedriskās drošības departamentam, tā arī
jaundibinātai Aizsardzības ministrijai saskaņā ar pieprasījumu.
Aizsardzības ministrijai arī dāvināts pēdējais DV ASV karogu
izplatīšanas akcijas karogs, pēc skaita tieši 4000., ko darinājusi
“Flagsource” karogu rūpnīca. Tas lietots Brāļu kapos 11. novembrī,
jaunajiem zemessargiem nododot svinīgo zvērestu.
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Atsaucoties, ar DV ģenerālsekretāru starpniecību, saņemtajam
lūgumam, sākts meklēt atvaļinātais latviešu virsnieks, kas ir ar mieru
ziedot laiku zemessargu organizēšanai un apmācībām Latvijā.
Pirmajam no tiem, atv.kaŗa flotes kapt. Alfonam Mednim DV ASV
valde ir samaksājusi ceļa naudu. Pateicība pienākas arī
vanagiem-veterāniem, kas personīgi ziedojuši lielākas naudas
summas kapt. Mednim mācības līdzekļu iegādei. Lai atbalstītu
palīgus Latvijā, pie PBLA Vašingtonā noorganizēta darba grupa ar
atv. pltn. Ilmāru Dambergu kā vadītāju.
Ar DV CV DM 1000 ziedojumu ir noslēgusies ziedojumu
vākšana Latvijas DV pirmā priekšnieka Armanda Akmentiņa atraitnei
Guntai un viņas mazgadīgajiem bērniem. Latviešu Klīvlandes kredīt
sabiedrībā pamatkapitālā noguldīti $4263. Pirmo gadskārtējo augļu
izmaksu $ 250 ar pievienotu $100 ziedojumu kapa uzkopšanai
atraitnei ir aizvedis DV apv. Grand Rapidos priekšnieks Maksis
Jansons. Atraitne ir atsūtījusi rakstisku pateicību.
Ar DV ASV valdes $1000 ziedojumu un Klīvlandes vanadžu
samaksātu lidmašīnas biļeti ir palīdzēts pašreizējā Latvijas DV
priekšnieka dēlam Arnim Pakalniņam manā izkārtojumā kā
stipendiātam studēt ekonomiku Kentas valsts universitātē. Arnis
rosīgi piedalās DV organizācijas un arī vietējā latviešu sabiedriskā
dzīvē.
3. Sakari ar informāciju par latviešu kaŗavīriem un to
organizācijām.
Esmu turpinājis sarakstīties ar latviešu virsniekiem, aicinot
viņus atbalstīt DV nacionālā darbībā, LKOK biedrības, Latvijas
Aizsargu un Latviešu strēlnieku apvienības priekšniekiem.
DV apvienība Bostonā
Darbības pārskats par laiku no 1983. g. sākuma līdz 1992. g.
beigām.
Apvienības priekšnieki: Artūrs Treize, 1983. g.-1986. g., un
Arvīds Mačs, 1987.-1992. g.
Priekšnieks vada apvienības valdes darbību un pārstāv DV citās
latviešu organizācijās, citu tautu vēsturisko dienu svinībās un kopējās
demonstrācijās. A. Mačs vadīja apvienību laikā, kad notika vēstu
riskās pārmaiņas. Tad bija jāpieņem lēmumi, apvienības vārdā jāpa
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raksta protesta, lūgumu, pateicības raksti. Īpaši pieminama A. Treizes
piedalīšanās pieņemšanā pie ASV prezidenta R. Rēgena, kad viņš
parakstīja deklarāciju, pasludinot 14. jūniju par baltiešu brīvības
dienu - “Baltic Freedom Day”. A. Mačs arī vadīja DV grupu baltiešu
demonstrācijā pie ASV prezidenta G. Buša mītnes, prasot atzīt
Baltijas valstu neatkarību. Bija nodoms pirkt namu. Kopā ar citām
biedrībām vai arī apvienībai vien. Valdes loceklis Pēteris Bite bija
rosīgs nama meklētājs. Viņam palīdzēja Aristids Lambergs ar
zināšanām celtniecībā un nekustamu īpašumu novērtēšanā. Bet
piemērotu namu atrast neizdevās. Balsojot pa pastu, tikai 18% no
biedru skaita bija par nama pirkšanu. Par iemaksu aizietu visa iekrātā
nauda un nama uzturēšana prasītu tik daudz līdzekļu, ka nekas nepa
liktu aprūpei un atbalstiem. Gada sapulce nolēma ziedot naudu
Trimdas draudzes nama paplašināšanai, kur novietota arī apvienības
bibliotēka. Mazākiem sarīkojumiem īrē telpas draudžu namos un
lielākiem - citur. Apvienības inventārs glabājās privātās mājās. Vērtī
gākās no tā ir J. Kugas gleznas.
Ļoti svarīga loma apvienības darbā ir vanadzēm.Vanadzēm ir
sava valde. Viņu priekšniecei ir balss tiesības apvienības valdē.
Apvienības kasiera pienākumus pildīja: Arvīds Baumanis, tad
Jānis Zariņš, (miris 1989. g.). Viņa palīdze bija Zigrīda Dambe. Tad
kasi pārņēma Artūrs Treize un pēc tam Valdis Spalviņš.
Ienākumi ir no biedru naudām, ziedojumiem, noguldījumu
augļiem un novēlējumiem. Budžetā, ik gadus paredzēti atbalsti jau
natnei, stipendiju fondam, kas pastāv pie latviešu skolas, Patiesības
fondam, LNF Zviedrijā, LKIA invalīdu mītnei ASV un Bērzainei Vā
cijā. Īpašs ziedojums Bērzainei bija samaksa par “minibusiņu”. Viena
istaba Bērzainē nosaukta par “Bostonas istabu”. Tās izdaiļošanai
mākslinieki R. Birzgalis un J. Cīrulis ziedojuši gleznas. Plāksni ar
istabas vārdu darinājuši Miķelis Lenbergs un Jānis Āboliņš. Atbalsti
sniegti arī tiem, kas piedalījušies ALA rīkotajos semināros un internu
darbos Vašingtonā DC. Tur latviešu jaunieši ieguva sabiedriskā un
polītiskā darba prasmi. Finansiāli atbalstīti Brīvības Kuģa brauciens,
2x2 nometnes, Vispasaules latviešu jauniešu sanāksmes, valodas un
mūzikas kursu apmeklētāji. Atbalstīti jauniešu simfoniskais orķestris,
tautas deju grupa, skauti, gaidas, sportisti u.c. Pabalstu izdevumi ik
gadus ir bijuši tūkstošos dolāru. Varējām būt tik devīgi pateicoties
tiem, kas savos testamentos novēlēja naudu DV apvienībai. Tādi
bija: Jānis un Herta Betcheri, Ludmilla Specht, Oļģerts Vanags
(vislielākais novēlējums) un Jānis Luiks.
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Aprūpes daļas vadītāji bija Augusts Saulesleja, vēlāk Artūrs
Treize. Šī gadu desmita sākumā palīdzību sniedza slimības
gadījumos un apdāvināja kaŗa invalīdus Ziemsvētkos. Svētku laikā
apmeklēja vecos un slimos tautiešus. Paciņas uz Latviju bija retas.
Tad, apvienības 40 gadu svētkos, priekšnieks A. Mačs pieteica $1000
ziedojumu kaŗa invalīdiem Latvijā. To arī drīz nosūtīja naudā un
pārtikas saiņu veidā. Pēc tam uz Latviju vēl sūtīta nauda, saiņi un
medikamenti, tieši vai caur citām organizācijām. Ziedojumus
aprūpei vāc divas reizes gadā. 14. jūnijā un Ziemsvētkos.

Bostonas apv. vanagu un vanadžu valde 1990. g.: no kr. 1.r. E. Mača,
I. Treize (vanadžu kopas pr-ce), A. Mačs (apv. pr-ks), V. Grīnberga,
M. Altmane; 2. r. H. Kitnere, A. Treize, A. Kaža, J. Āboliņš, I. Rudzroga,
N. Āboliņa, O. Akmentiņš; 3. r. V. Spalviņš, V. Rudzroga, V. Lince,
A.Spalviņa, O. Kutcers, R. Liepiņš, J. Kaža. Iztrūkst V. Straumēna

Sarīkojumu daļu visus desmit gadus vadīja Valdemārs
Rudzroga. Viņam par palīgiem, cits īsāku, cits ilgāku laiku, bija
Aivars Oga, Jānis Kalns, Andris Kaža un Jānis Puķītis. A. Oga izkār
toja “Saules Jostas” ansambļa izrādes. Lielākais sarīkojums bija
apvienības 40. gada svētki. 1990. g. Mārtiņu balli rīko katru gadu. Ap
vienība pati vai kopā ar citām biedrībām, rīkojusi teātŗa izrādes,
izstādes un priekšlasījumus. Priekšnesumu izpildītāji nākuši gan no
pašu vidus, gan citām Amerikas malām un, pēdējā laikā, no Latvijas.
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Iekšējās informācijas daļas vadītājs visus desmit gadus bija
Rūdolfs Liepiņš. Viņa galvenais pienākums bija apkārtrakstu
sastādīšana un izdošana; liels palīgs bija viņa dzīves biedre Kaira.
Apkārtraksts iznāk 5-6 reizes gadā. Metiens ap 700.
Adrešu galdu un kartotēku jau daudz gadu vada Jānis Āboliņš.
Apvienības biedrziņi bija Arvīds Mačs un Oļģerts Kutcers.
1983. g. sākumā bija 264 biedri. No tiem 94 bija Mūža biedri. 1992. g.
beigās biedru skaits bija 239. No tiem 154 Mūža biedri. Gada
sapulcēs piedalās apmēram viena trešā daļa no biedru skaita. DV
Mēnešrakstu 1992. g. pasūtīja 84. Mūža biedru sarakstā ir 185 vārdi.
Ārējās informācijas daļu vadījuši: Osvalds Akmentiņš, Oļģerts Kutcers
un Aivars Oga. Ļoti rosīgs bija O. Akmentiņš, žurnālists un vairāku
grāmatu autors. Rakstījis latviešu avīzēs un DVM.
Jāpiemin arī O. Akmentiņa darbošanās plašākā laukā. Viņš
piedalījies visās demonstrācijās pret komūnismu un par brīvību.
Dažas demonstrācijas rīkojis pats. Sakārtojis skates latviešu
sarīkojumos un izstādi par komūnisma un Padomju Savienības varas
izplatīšanos pasaulē Bostonas pilsētas valdes namā un vairākās
pilsētas bibliotēkas nodaļās. To skatīt nāca arī skolēni skolotāju
vadībā. DV Apvienība Bostonā samaksāja par O. Akmentiņa grāma
tas “Es solījos atriebt” izdošanu. Oļģerts Kutcers izstrādāja metu
pastkartēm un rūpējās par to izgatavošanu ar tekstu vairākās valodās,
protestējot pret un prasot atcelt Hitlera-Staļina paktu. Tās izdalīja
tautiešiem sūtīšanai ASV, Vācijas un Pad. Savienības valstsvīriem. A.
Oga bija galvenais protesta, lūgumu un pateicības rakstu sastādītājs
angļu valodā, ko piesūtīja ASV valstsvīriem. Arējās informācijas daļa
uzturēja sakarus un sadarbojās ar citu tautu organizācijām un kārto
ja kopīgās demonstrācijas. Demonstrāciju iedarbība bija dažāda. Av
zes, radio un televīzija par tām reti ziņoja. Tās pieminēja, piemēram,
kad 1983. g. Aristids Lambergs rīkoja demonstrāciju pie Padomju
Savienības kuģa Bostonas ostā. A. Lambergam izdevās pārliecināt
ostas strādniekus, ka kuģa krava nav brīvu arodbiedrību strādnieku
ražota! Pie tās strādājuši arī spaidu darbu nometnēs ieslodzītie vergu darbu - strādnieki. Bostonas ostas kuģu krāvēju arodbiedrība
atteicās kuģi izkraut un tas bija spiests doties uz citu ostu.
Revīzijas komisija: Vilnis Bērziņš, Arvīds Dauge, Jānis Purēns
1983. g.-1989. g. Ādolfs Gailītis, Valters Grīnbušs, Aleksandrs Pūpols
1990.g.-1992.
Apvienības mācītājs bija Fricis Ruperts. Juridiskos jautājumos
palīdzēja advokāts Andrējs Grots. Sekretārs Jānis Kaža.
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Pie apvienības pastāv grāmatu galds, ko jau 40 gadu vadījusi
bez atalgojuma Ērika Auģe. Grāmatas tagad vairs nepārdod, bet
turpina pieņemt laikrakstu pasūtīšanu un sludinājumus. Redakcijas
par šiem pakalpojumiem maksā; saņemto naudu E. Auģe iemaksā
apvienības kasē. 1992. g. tīrā peļņa bija $1320. Tas ir arī apvienības
vienīgais saimnieciskais uzņēmums.
DV apvienības bibliotēku līdz 1988. g. pārzināja Reinholds
Lācis. Viņam palīdzēja Arvīds Baumanis un Austra Puriņa. Kad R.
Lācis, 90 gadu vecumā, aiziet pelnītā atpūtā, bibliotēkas pārzināšanu
pārņem Arvīds Baumanis. 1989. g. bibliotēkā bija 5626 sējumi.
Lasītāju skaits dilis, bet grāmatu skaits audzis. Daudzi veci cilvēki,
kam nav piederīgo, vai tie, kas latviešu grāmatas nelasa, savus
grāmatu krājumus nodod bibliotēkai. Liekos sējumus, t.s.
dubultniekus, cenšās pārdot “lēto grāmatu tirdziņā”. Par ienākušo
naudu pērk jaunas grāmatas. Lēto grāmatu pircēji un arī pati
bibliotēka sūta grāmatas Latvijas grāmatu krātuvēm un skolām.
Bibliotēka pasūta latviešu periodiskos izdevumus, arī no Latvijas.
DV apvienības lugu krātuvi visu laiku pārzin Valentīna
Lamberga. Lugas aizdod teātŗiem un pētniekiem visā pasaulē. Ar
Bostonas pilsētas bibliotēkas direktora palīga Gunāra Rutkovska
gādību, lugas un citi latviešu iespieddarbi uzņemti mikrofilmā. Par to
G. Rutkovskim un bibliotēkas direktoram pasniedza DV Pateicības
rakstus. Bostonas pilsētas bibliotēkas galvenajā namā bija arī Krišjāņa
Barona piemiņas izstāde. Minētie notikumi ir V. Lambergas
veiksmīgās darbošanās panākumi.
DV Jaunais teātris, ko vada Gunārs Straumēns, pie apvienības
vēl pastāv, bet izrādes nav rīkojis. Aktieri piedalās ar priekšnesumiem
DV sarīkojumos. Teātris aicināja Gunāru Griezi sacerēt trimdas
teātŗiem piemērotu lugu. Pusi samaksas par to deva teātris, otru pusi
apvienības kase. Luga ir sarakstīta, bet vēl nav izrādīta. (1992. g.)
DV sporta kopu vadījuši - pēc kārtas - Anita Asberga, Dzintars
Kalniņš, Inga Grīna, Karina Rozentāle, Edgars Galiņš. 1987. g.
Bostonā notika latviešu sportistu finālspēles. Panākumi sacensībās
protams, ir mainīgi, bet kopa guvusi arī pirmās vietas. Pēc 1987. g.
finālspēlēm mūsu apvienība saņēma plāksni ar ierakstu, ka esam
pirmā vietā sporta atbalstītāju starpā. Apvienība daļēji maksā treniņa
telpu īres un ceļa izdevumus braucieniem uz sacensībām. Daļu izde
vumu sedz sportisti paši.
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Pie apvienības pastāv skautu un gaidu vienības, kuŗas darbību
apvienība atbalsta ar ziedojumiem. Skautu vienības vadītājs Aivars
Oga un gaidu vienības vadītāja Olita Treimane ir apvienības
biedri. DV pārstāvis pie skautiem bija Fricis Hervarts. DV Apvienība
Bostonā sadarbojas ar citām latviešu organizācijām kopīgos
pasākumos. Valsts svētku un 14. jūnija piemiņas akta rīkošanā,
demonstrācijās, vēstuļu rakstīšanā valdības vīriem u. c. Apvienība ir
ALA Mūža biedrs, dalībniece Latviešu Kultūras un dokumentācijas
centrā. Latvijas Brīvības fondā, baltiešu brīvības līgā - Baltic
American Freedom League, BATUN. Arī Gaŗezera dalības zīmju
īpašniece un Latviešu fonda dalībniece.

Tā laika priekšnieki 1992. g. apv. gada sapulcē: no kr. A. Treize, A. Mačs (apv. pr-ks)

No pārskata redzams, ka daudzi valdes locekļi un citi darba
darītāji savus pienākumus veikuši visus, pārskatā minētos, desmit
gadus. Patiesībā daudzi ir strādājuši vēl ilgāk, daži pat vairāk kā 30
gadus. O. Kutcers, R. Liepiņš un V. Rudzroga bijuši arī apvienības
priekšnieki. Visi “ilggadīgie” ir jau “pensijas gados” un ar mieru
savus pienākumus uzticēt citiem, jaunākiem. Bet ir bijušas grūtības
dabūt aizstājējus.
Reiz, priekšnieka A. Mača ierosmē, tika sastādīta mandātu
komisija ar uzdevumu sameklēt kandidātus priekšnieka, valdes un
citiem amatiem. Komisijas panākumi, diemžēl, bija ļoti mazi. Un ik
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gadus visus darbiniekus lūdz palikt savās vietās vēl vienu gadu. Un
viņus ievēl atkal un atkal, un viņi, šķiet, turās pie armijas reglamenta
punkta, kas saka: “Sargs paliek uz posteņa, kamēr to nomaina”.
Vēl ir daudz citu biedru, kas strādājuši apvienības labā. Palīgi
telpu sakārtošanā, izstāžu kārtotāji, pretī braucēji, maltīšu un
naktsmāju devēji u. c. Apvienības vadība viņiem visiem saka lielu
paldies.
Daži sarīkojumi un sanāksmes notiek ik gadus, tos uzskata par
apvienības tradīcijām.
Katru gadu, janvāŗa sākumā, ir Ziemsvētku eglītes sarīkojums,
ko saucam arī par “strēlnieku eglīti”, jo tā notiek veco strēlnieku
Ziemsvētku kauju laikā. Kad mūsu vidū vēl bija šo kauju dalībnieki,
noklausījāmies viņu stāstījumus. Mūsu apvienības pēdējais šo kauju
dalībnieks, LKOK Jānis Luiks, aizgāja mūžībā 1992. g. vasarā. Tagad
savus piedzīvojumus stāstīt kārta pienākusi jaunākiem cīnītājiem. Arī
Otrā Pasaules kaŗā bija Ziemsvētku kaujas.
8. maijā ar Latvijas karogu piedalāmies ziedu nolikšanā pie
latviešu pieminekļa Ģetzemenes kapos. Tas celts kaŗā kritušo,
izsūtījumā un bēgļu gaitās mirušo latviešu piemiņai.

Kurzemes cietokšņa piemiņas brīdis maijā, ko vada māc. Imants
Kalniņš. Karogu sardzē stāv: no kr. J. Kalns, V. Spalviņš, J. Kaža,
J. Āboliņš, V. Rudzroga, A. Treize
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Uz rudens pusi dodamies izbraukumā “uz laukiem” vietā, kur
var dabūt naktsmājas un telpas sanāksmei. Pēcpusdien sanākam uz
kopējām pārrunām. Tad seko mielasts. Galdā vienmēr ir jūŗas vēži.
Tādēļ šo sarīkojumu mēdzam saukt par “vēžu balli”. Jautro priekš
nesumu daļā notiek apbalvošana par “nopelniem”. Piešķir vēža
kājas, kāļa, kartupeļa vai burkāna medāļus.
Lāčplēšu dienai tuvākajā svētdienā pulcējamies baznīcā. Tur
ieejam gājienā ar Latvijas karogu. Gājiena dalībnieki ir bijušie cīnītāji
kaŗa laukos un citi kaŗavīri. Dievkalpojumā, parasti, piedalās visu
latviešu draudžu mācītāji. Svētruna pieskaņota kritušo kaŗavīru
piemiņai un varoņu godināšanai. Gandrīz visi gājiena dalībnieki iet
pie dievgalda.
Ziemsvētkos izsūtam kopēju latviešu mākslinieku zīmētu
apsveikumu kartiņu. Piedalīšanās kopējā apsveikumā ir $10
ziedojums. To var novēlēt DV vai arī jaunatnei, kaŗa invalīdiem.
Kartiņu izgatavošanu un izsūtīšanu ilgus gadus veica Jānis Zariņš
(miris 1989. g.). Tagad to uzņēmusies Kaira Liepiņa.
Mirušos biedrus, ja iespējams un piederīgie tam piekrīt, izvadam ar
goda sardzi un Latvijas karogu.
DV apvienības Bostonā vanadžu kopa
Vanadžu kopas darbība laikā no 1983.-1992. gadam bijusi
rosīga un sekmīga. 1992. gadā vanadžu kopā bija 111 vanadzes, no
tām 68 Mūža biedres. Visus pārskatā minētos gadus vanadžu kopa
aktīvi darbojusies, piedaloties dažādos apvienības pasākumos un
izkārtojot saimniecisko daļu visos apvienības sarīkojumos. Ik gadus
vanadžu kopa organizē vienu jeb vairākus sarīkojumus, piem.
novada vakarus, izstādes, mantu izlozi un referātus.
Sarīkojumu ienākumus izlieto vietējam aprūpes darbam un
palīdzībai Latvijā.
Laikā no 1983.-1988. gadam sarīkoti Latgales, Kurzemes,
Zemgales un Vidzemes novadu vakari ar priekšnesumiem un
raksturīgiem novadu ēdieniem.
1983. un 1985. gadā izkārtotas gleznotājas Annas Dārziņas un
gleznotāju Hāgenu darbu skates.
1985. gadā sarīkota tautisku cimdu izstāde “Dod man vienu
cimdu pāri” ar daiļamatnieces M. Štrausas referātu; 1989. gadā
“Senmantu skate” daiļamatnieces L. Kluces izkārtojumā.
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1984. un 1986. gadā notikuši 2 referātu vakari par dārzkopību un par
garšaugu audzēšanu un pielietošanu.
Sākot ar 1987. gadu vanadžu kopa februāŗa mēnesī rīko
pankūku pēcpusdienu “Pankūkas kā vēl nekad” ar attiecīgiem priekš
nesumiem. Par skaistu tradīciju izveidojusies vanadžu kopas ierosmē
radītā Baltās puķes akcija: pārdot baltus ziedus 18. novembŗa atceres
sarīkojumā. Katru pavasari kopa rīko plašu mantu izlozi līdzekļu
sagādei aprūpes darbam.
Ik gadus vanadžu dziesmu ansamblis piedalās Strēlnieku
piemiņas eglītes vakarā ar dziesmām godinot strēlnieku un brīvības
cīnītāju piemiņu.
1992. gadā vanadžu kopa piedalījās starptautiskā sarīkojumā
Bostonā “International Festival 1992”, iekārtojot Latvijas izstādi
kopīgā Baltijas valstu novietnē.
Ziemsvētku laikā vanadzes ar svētku veltēm un ziediem apcie
mo vecos un slimos tautiešus mājās, slimnīcās un veco ļaužu mītnēs.
Vanadžu kopa ar ziedojumiem atbalsta latviešu izglītības iestā
des, dažādas jaunatnes organizācijas un to pasākumus. Pēdējos
gados paplašinājies palīdzības darbs Latvijai, galvenā kārtā pievēr
šoties bērnu un daudzbērnu ģimeņu aprūpei, sūtot pārtikas saiņus,
drēbes, apavus un arī naudu. Vairākus gadus kopa abonē žurnālu
“Mazputniņš” četrām ģimenēm Latvijā.
Ar $1000 ziedojumu kopa atbalstījusi ASV vanadžu ziedojuma
akciju laparaskopa iegādei Rīgas pilsētas 4. slimnīcai. Lielāki
ziedojumi arī piešķirti Patiesības fondam, “Project Hope”, “Latvian
Renaissance” un citām palīdzības organizācijām.
Bostonas DV apvienības vanadžu kopas vadītājas: 1982.-1984. g.
Valda Straumēna, 1984.-1989. g. Iraīda Jansone, 1989.-1992. g. Irma
Treize.
Dažas vanadzes vanadžu valdē pašaizliedzīgi darbojušās
vairākus gadu desmitus, ziedojot daļu mūža sabiedriskam darbam.
Visus gadus vanadžu kopas darbība ritējusi saskaņoti un mērķtiecīgi palīdzēt atjaunotai Latvijai un tās nākotnes cēlājiem - Latvijas
bērniem.
Labojums: A. J. Bērziņa redakcijā izdotā grāmatā “Laiks, Telpa,
Ļaudis”, IV daļā; 187. lpp., rakstīts, ka Valentīna Lamberga ir DV
biedre, sākot ar 1985. gadu. Par biedri-veicinātāju Valentīna Lamber
ga uzņemta jau 1950. g. 1. novembrī, bet DV Apvienībā Bostonā 1951. gada 19. martā ar meitas vārdu Vasiļevska.
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DV apvienība Čikāgā
Lielajā, vairāk nekā četri miljoni pilsētā Čikāgā, dažādu tautību
un rasu vidū, dzīvo arī tuvu pie 6000 latviešu, kas izkaisīti pa visu
pilsētu un tuvāko apkārtni. Jau kopš 1951. gada 1. aprīļa tur darbojas
Daugavas Vanagu apvienība, kas veikusi ievērojamu un nozīmīgu
darbu, sevišķi aprūpes laukā. Apvienības biedru skaits ir samērā
stabils. Pārskata 10 gados - 1.1.83. g. - bija 238 un 1.1.92 g. 229, no
tiem 70 vanadzes. Pārskata laikā no jauna uzņemti 54, pārskaitīti vai
izskaitīti 30 biedri, mūžībā aizsaukts 41 biedrs. No 1983. līdz 1991.
gadam DV apvienība aprūpei savākusi 14. jūnija ziedojumu akcijā
$27132.00 un Ziemsvētku ziedojumu akcijā $36229.00. No šīs summas
nosūtīti DV ASV zemes valdei no 14. jūnija akcijām $24868.00, no
Ziemsvētku akcijām $22724.00. Vietējai aprūpei izlietots $10366.00.
Latviskās izglītības iegūšanai, latviskai audzināšanai, sporta un citu
jaunatnes pasākumu atbalstam izdots $13869.00. Vietējās un ārējās
informācijas darbam izdots $7113.00. Patiesības fonds atbalstīts ar
$4340.00. G. Astras Fondam uz Latviju nosūtīts ziedojums $610.00.
Palīdzībai uz Latviju $2050.00. Speciāls sarīkojums līdzekļu iegūša
nai Patiesības Fondam notika 1984. g. ar labu atlikumu.

Čikāgas apvienības valde 1990.-1991.g.:no kr. 1. r. A. Zaube - (pr-ka
vietn., apr. un iekš. inf. noz. vad.), A. Bārda (apv. p r-ks), Sk. Pāvele 
(vanadžu kopas vad.), B. Delvers (sekr.); 2.r. A. Gaiķis (sa
rīk.noz.vad.vietn.), I. Grigolate - (sarīk. noz. vad.), I. Priedulājs- (ka
sieris), V. Sīmanis - (apr. noz. vad. pal.), R. Valdmane - (biedrzine),
P.Dišlers - (bij. biedrz.)
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DV apvienību kopš 1976. gada vada Arvīds Bārda. Valdē ilgus
gadus darbojās Ilgonis Priedulājs, Aleksandrs Zaube, Paulis Dišlers
(miris 1990. g.), Ivars Švanfelds, Ināra Grigolate, Daumants Hāzners
2. g., Rita Valdmane 10. g., Jānis Veitmanis 4 g., Emīls Erdmanis 6 g.,
Irēna Erdmane 3 g., Arturs Gaiķis 6 g., Skaidrīte Pāvele 6 g., Arvīds
Pāvels 4 g., Voldemars Sīmanis 4 g., Ojārs Jēgens 3 g., Maija
Meironava 3 g., Tālis Lapiņš 3 g. No apvienības biedriem DV ASV
valdē par aprūpes nozares vadītāju 6 gadus darbojies Ilgonis
Priedulājs, DV Čikāgas apv. revīzijas komisijā ilgus gadus bijis
Eduards Ozoliņš (tagad Latvijas Ciema DV apv. pr-ks), kapt. Elmārs
Kiršteins (miris 1987. g.), B. Rusklis, Alfrēds Rozentāls. Pašreiz
revīzijas komisijā darbojas Viktors Kupreičiks - priekšsēdis, Ilmārs
Dumpis - sekretārs un Jānis Petrītis - loceklis. Ar DV nozīmi zeltā
pārskata laikā apbalvoti 5 apvienības biedri. Ar DV CV atzinības
rakstu apbalvoti 45 apv. biedri un ar DV ASV Goda rakstu pēdējos 10
gados 22 apv. biedri. Apvienībā 44 Mūža biedri. Apvienībai sava
nama nav, bet tā īrē Čikāgas latviešu biedrības namā telpu “Daugavas
Vanagu Mītne” kur notiek valdes sēdes, sapulces un mazāki
sarīkojumi.

Lāčplēšu atcere Čikāgā Akaciju kapos 1989. g. 11. nov., pie
L.k.o.k. plkvl. Tetera, Pommera un ltn. Jāņa Ruģēna atdusas vietām;
svētbrīdi vadīja mācītājs Arturs Liepkalns. No kr.: R. Upatnieks,
A. Zaube, A. Pāvels, plkv. V. Kukainis, Sk. Pāvele (vanadžu kopas
pr-ce), M. Vaskova, māc. A. Liepkalns un A. Bārda (apv. pr-ks).

DV Čikāgas apvienība pēdējos 10 gados no 1.1.83. līdz 1.1.92.
gadam rīko visas kaŗavīriem nozīmīgas atceres dienas ar piemērotiem
referātiem un māksliniecisku programmu. Pēdējos gados Leģiona
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dienu apvienojām ar Kurzemes kapitulācijas atceres sarīkojumu.
Turpinot ilgu gadu tradīciju, apvienība ģimenes dienā ar ziediem
sveic kaŗā kritušo un bezvēsts pazudušo cīnītāju vecākus; atceras
trūcīgos un invalīdus ar sveicieniem, ziediem vai veltēm dzimšanas
dienās un svētkos. Apvienība piedalās mūžībā aizsaukto biedru
izvadīšanā un uzliek piemiņas plāksnes Brāļu kapos Katskiļos vai tur,
kur mirušie apglabāti. Apvienībā apm. 100 DV Mēnešraksta
abonentu un 44 Mūža biedri. 1992. g. apvienības valdē darbojas I.
Priedulājs, A. Zaube, B. Delvers, I. Grigolate, Sk. Pāvele, A. Pāvels,
A. Gaiķis, V. Sīmanis, R. Valdmane, I. Švānfelds, A. Yde. Apvienību
vada A. Bārda.

Čikāgas apv. Sieviešu volejbola vien. 1988.g. Vidējo valstu
sacensībās. No kr. Linda Gaike, Sandra Lusara, Inese Zicmane,
Sandra Bērzupa, Larisa Kļaviņa, Sandra Serdrikova, Inta Ziemele

Čikāgas apv. basketbola vien. 1. v. ieguvēji 1988.g.No kr. T. Kačerovskis, F. Strods, A. Bole, J. Ludegs, J. Prūsis, V. Bole, A. Plūme,
E. Priede
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Čikāgas apv. komanda 37. ASV latviešu meistarsacīkstēs Kalamazū
izcīnīja 1. v. basketbolā. No kr.1.r. T. Kačerovskis, S. Kīns, J.Prūsis,
R. Markevics; 2. r. V. Bole, M.Stāks, J. Ludeks, B. Baumanis, A. Bole,

Apvienība ik mēnesi izdod 1800. eks. metienā “Čikāgas Ziņas”.
Apvienība sastāv ČLOA un piedalās 18. novembŗa sarīkojumu
izkārtošanā. Valdes Iekšējās inf. nozares vadītājs A. Zaube sniedz
informāciju laikrakstiem. Apvienībai pieder Gaŗezera akcijas apm.
15.000 vērtībā. Tā ir Brīvības fonda dalībniece. Ik gadus ziedo LNF
Zviedrijā. Pie apvienības darbojas sporta šaušanas kopa. Ļoti rosīga
un panākumiem bagāta ir basketbola vienība, kas daudz reiz
izcīnījusi ASV meistara nosaukumu. To vada V. Bole. Darbīga ir arī
volejbola vienība. Pēdējos gados pie apvienības darbojās DV ASV
vidienes valstu futbola vienība, ko vada A. Legzdiņš. Mednieku un
makšķernieku kopas darbība apsīkusi.
DV apvienības vanadžu darbs ir ļoti plašs gan nacionālā, gan
kultūras laukā. Gadu tecējumā priekšnieces bijušas: 1983. gadā I.
Grigolate, bet ar 1985. g. Sk. Pāvele.
Vanadžu kopā 1992. g. ir 70 vanadzes, bet aktīvas ir tikai
30. Rīkoti ir pārskata laikā 30 sarīkojumi Kultūras laukā, literāri un
Latvijas novadiem - Rīgas, Vidzemes, Kurzemes, Zemgales un Latga
les, veltīti. Bijušas rokdarbu un keramikas nodarbības. Ikgadus vana
dzes gatavo Ziemsvētku tirdziņu, kas dod labu ienākumu. Sarīkoju
miem attiecīgus dekorējumus gadiem ilgi darina M. Priedulāja.
Vanadzes sarīkojumos rūpējas par atspirdzinājumiem.
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Vanadžu rosība palīdzējusi apvienībai sabalansēt budžetu. Ar
ziedojumiem atbalstījušas Patiesības un Brīvības fondu, Gaismas
akciju. Tās gatavojušas paciņas ASV bruņotos spēkos dienošiem
latviešu kaŗavīriem.
Sevišķi rosīgs ir Čikāgas vanadžu dubultkvartets, I. Grigolates
vadībā, muzikālā vadītāja ir L. Vuda. Dubultkvartets koncertējis gan
apvienības sarīkojumos gan citur, piedalījies Dziesmu svētkos un par
centību apbalvots ar DV CV atzinības rakstu, saņēmis Dziesmu
svētku godalgas, iedziedājis un izdevis skaņu plati.
Kultūrāli sabiedriskā laukā apvienība katru gadu rīko 5-6
plašākus sarīkojumus. Pēdējos 6-7 gados vanadzes ar labiem
panākumiem rīkojušas piektdienas vakaros draudzības sarīkojumus
ar vakariņām, filmu izrādi vai referātu Vanagu mītnē. Lielākie
sarīkojumi bijuši 1985. g. DV ASV 35 gadu jubilejas sarīkojums DV
Čikāgas apv. izkārtojumā, (sk. DV ASV valdes darbība).
Visi sarīkojumi trijās dienās bija pulcinājuši tuvu pie 3000
dalībnieku un to labo izdošanos veicināja jaunākās paaudzes dalība
un rīcības komiteja ar priekšsēdi Sarmu Priedulāju.
Daugavas Vanagu Čikāgas apvienības 3 5 gadu atceres
sarīkojums ar svinīgu aktu un jundu, kaujas karogu un goda sardzi
notika 1986. g. 10. maijā Latviešu namā. Sarīkojumu daļas vadītāja I.
Grigolate teica ievadvārdus. Svētbrīdi vadīja prāv. V. Vārsbergs. Pēc
apv. pr-ka A. Bārdas uzrunas sekoja kritušo kaŗavīru piemiņa un DV
solījums, to teica Larisa Saleniece. Ziņojumu nodeva I. Švanfelds,
pieņēma J. Utināns. Sekoja “Dievs, svētī Latviju” un “Dievs Kungs ir
mūsu stiprā pils”. Akta runu teica bij. Gaŗezera vidusskolas direktors
A. Bolšteins. Runas temats bija “Ar ticību nākotnei vien nepietiek”.
Sekoja apbalvojumi. DV ADV goda rakstus pasniedza E. Daukstei, H.
Legzdiņai, B. Delveram, A. Dāboliņam un I. Točai, DV mūža biedra
karti J. Pogenbergam. Sekoja daudzi apsveikumi. Koncertā dziedāja
Čikāgas Vanadžu dubultkvartets, diriģente L. Vuda. Deklamēja A.
Gaiķis, klavieŗu pavadījumi - V. Treimanis, kokles - L. Vuda. Noslē
gumā vakariņas un balle.
Nākošais lielākais sarīkojums, ko izkārtoja DV Čikāgas
apvienība bija 6 DV globālās dienas 1989. gadā no 1.-25. jūnijam ar
ļoti plašu un vērtīgu programmu. Rīcības komitejas priekšnieki bija
Sarma Priedulāja un Ivars Švānfelds.
DV Čikāgas apvienības 40 gadu atcere notika 1991. g. 6. aprīlī
Ciānas draudzes zālē ar svētku aktu, koncertu, vakariņām un balli.
Svētku aktu ievadīja Kaujas karoga ienešana. Uzrunu teica apv. pr-ks
A. Bārda. Svētbrīdi vadīja māc. A. Liepkalns.
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Čikāgas apv. 40 gadu atcerē 1991. g. 6. aprīlī, goda sardze pie kaujas
karoga. No labās: Miķelis Baids, Egons Jansons, Voldemārs Sīmanis;
tālāk Viktors Zālītis pasniedz Ivaram Kēleram 1990. g. šaušanas
sacensībās iegūto balvu

DV CV Jaunatnes nozares vad. M. Graudiņš svētku runā izteica
prieku, ka Latvijas brīvības rītausmai tuvojoties, mēs varam pulcēties
un atskatīties uz 40 raženiem darba gadiem. Apvienība darbojusies
ļoti rosīgi un daudz darījusi aprūpes laukā, arī jaunatnes un sportistu
atbalstīšanā.
Apv. priekšnieks A. Bārda pasniedza piešķirtos DV ASV Valdes
goda rakstus S. Kļaviņai-Barshley, L. Saleniecei, M. Boedenfeldei un
R. Kraulei. Mūža biedru kartes saņēma K Grundulis un V. Sīmanis.
DV ASV sporta nozares vad. V. Zālītis pasniedza 1990. g. šaušanas
sacensībās izcīnītās balvas.
DV Čikāgas apvienība cenšas savākt ziņas mirušo latviešu
kaŗavīru kapu archīva radīšanai, apzinot kapu vietas, vācot
informatīvos datus un fotogrāfijas, ko iesūta DV kartotēkai
Mineapolē. Apvienība ir jau nosūtījusi fotogrāfijas un ziņas par 100
kaŗavīriem, kas apglabāti Čikāgas un apkārtnes kapos. Ziņas nosūtītas
Eiženam Skurupijam, kas uzņēmies ziņu savākšanu un sakopošanu
iecerētās grāmatas izdošana.
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DV apvienība Detroitā
Pasaules automobiļu metropolē Detroitā izkaisīti visā milzīgajā
pilsētā dzīvo apm. 600 latvieši. Jau 40 gadus lielu darbu savu tautiešu
labā veic Daugavas vanagi un vanadzes.
Vairākums apvienības biedru ir atsaucīgi organizācijas
atbalstītāji. Pēdējā apvienības sapulcē piedalījās 58 biedri, kas
salīdzinājumā ar citām organizācijām, ir daudz. Arī apvienības un
vanadžu sarīkojumi ir labi apmeklēti.
Biedru skaits 1983. g. 1. janvāri bija - 216.
Biedru skaits 1991. g. decembrī - 222.
Neskatoties uz to, ka pārskata laikā miruši 46 un izstājušies 22,
biedru skaits apvienībā pieaudzis; šinī laika posmā apvienībā
uzņemti 73 jauni biedri; pēdējos 4 gados uzņemti 54 biedri. Tikai
1987. gadā biedru skaits bija noslīdējis zem 200 (uz 195). Mūža
biedru skaits 1991. g. novembrī - 63 (2 miruši).
Pēdējos 10 gados DV apvienības Detroitā priekšnieki bijuši:
Vilis Kalniņš (1980. g. jūnija - 1985. g.); Eižens Lizlovs (1986- 1987);
Jānis Trubačs (1988 - 1991).

DV apv. Detroitā amatpersonas 1991. g.:no kr. sēž : V. Kalniņš (DV
ASV biedrzinis), V. Rēvalde, A. Kalniņa, (ansambļa “Dziesma”
vad.), Ņ. Trubača (vanadžu k. pr-ce), J. Trubačs (apv. pr-ks), H.
Kaisele, B. Olzclna, V. Kalva; aizmugurē: A. Brēža, R. Lielkāja, P.
Jons, R. Ķeņģis, I. Jona, M. Gailīte, V. Kalva, I. Strīķe, G. Strīķis, A.
Plassiņš.
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Valde visus šos gadus darbojušies: Jānis Trubačs (24 g.),
Haralds Pareizs (23), Vilis Kalniņš (22), Persijs Jons (15).
Valdē vēl darbojušies: Valts Kalva (12 g.), Eižens Lizlovs (9),
Juris Bergmanis (9), Arnolds Plasiņš (8), Arturs Junkulis (7),
Maigonis Priedītis (4), Viesturs Lenšs (4), Vitālijs Ķikulis (3), Edvīns
Kalniņš (3), Tālivaldis Stūris (2), Roberts Abermanis (2), Arturs
Deksnis, Jānis Pētersons, Roberts Ķeņģis, Pēteris Sēkliņš un Guntis
Strīķis.
Revīzijas komisijā darbojušies: Alīse Lenša, Valts Kalva, Pēteris
Riters, Antons Grodnis, Arnolds Brēža, Arnolds Runka, Eižens
Lizlovs, Regīna Lielkāja, Rūda Stūra, Jēkabs Rullītis.

DV apv. Detroitā apbalvotie biedri un apbalvojumu pasniedzēji.:
No labās: J. Trubačs (apv. pr-ks), V. Ķikulis, Ņ. Trubača (vanadžu
kopas pr-ce), I. Jona, R. Rumell, V. Kalniņš (DV ASV biedrz.)

Pārskata laikā ar DV nozīmi zeltā apbalvoti - Astra Kalniņa,
Ņina Trubača, Persijs Jons un Irma Jona; DV CV atzinības rakstu
saņēmuši 9 biedri un vanadžu ansamblis “Dziesma”. Saņemti vairāki
DV ASV goda raksti.
Apvienība rīko divas ziedojumu akcijas gadā: 14. jūnijā un
Ziemsvētkos. Pateicoties tautiešu lielajai atsaucībai, ziedojumu
vākšanas akcijās pēdējos 10 gados savākti: 14. jūnija akcijā $13,488.00,
Ziemsvētku akcijā aprūpei $11,180.50 un Patiesības fondam $4,555.50
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vai kopā visās akcijās $29,224.00. Apvienības regulāri atbalsta LNF,
Minsteres Latviešu ģimnāziju, Patiesības fondu, Gunāra Astras
piemiņas fondu, Gaŗezeru un citus nacionāli politiskus pasākumus,
kā arī vietējo latviešu skolu, gaidas un skautus. Jubilejas gadījumos un
Ziemsvētkos biedriem dāvina DV Mēnešraksta abonementu.

DV apv. Detroitā 1990. g. pilnsapulce. No labās: J. Trubačs (apv.
pr-ks), Ņ. Trubača (vanadžu k. pr-ce), D. Rudzītis (sapulces vad.),
T. Stūris (sekretārs), V. Kalniņš (DV ASV biedrzinis)

Apvienība ir biedre Latvijas Brīvības fondā. Gandrīz ikgadus
sūta savu delegātu uz ALAs kongresu. 1990. gadā apvienība kļuva par
ALAs Mūža biedru, iemaksājot $1,000.00.
DV apvienībai Detroitā nekustamu īpašumu nav, bet tā ir
dalībniece Gaŗezerā ar 55 akcijām.
Sākot ar 1965. gadu apvienība regulāri, 6 reizes gadā, izdod
Informācijas biļetenu apm. 270 eksemplāros, biedru un plašākas
sabiedrības informēšanai. To saņem arī DV vadošās amatpersonas,
citas apvienības ASV, ALJA amatpersonas un periodisko izdevumu
krātuves. Sniedz ziņas par apvienības aktivitātēm ievietošanai DV
Mēnešrakstā, laikrakstos “Laiks” un “Latvija Amerikā”.
Iekārtoti foto albumi par apvienības dzīvi.
Ārējās informācijas darbā apvienības biedri vienmēr bijuši
pirmajās rindās.
Apvienības biedri bija organizētāji un ierosinātāji
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L.k.o.k. godināšanas sarīk. Detroitā 1990. g. nov. No labās: J.
Trubačs (apv. pr-ks), vijolnieks V. Ziedonis, referents J. Lielkājis,
soliste A. Kalniņa, māc. L. Vīksne, pianists E. Lizlovs, Ņ. Trubača
(vanadžu k. pr-ce), V. Kalniņš (DV ASV valdes loc)

demonstrācijām, vēstuļu u n telegrammu sūtīšanas akcijām ASV
polītiķiem un valdībai.
1989. gadā nosūtītas vairāk par 300 skatkartītēm Rietumvācijas
valstsvīriem u n politiķiem, atgādinot 1939. g. Hitlera-Staļina pakta
rezultātus Baltijas valstīs.
23. augustā apvienības biedri piedalījās demonstrācijā Detro
itas pilsētas centrā.
Uz ALAs ierosinājumu 1992. g. DV apvienība izdarīja Detroitā
Latvijas Republikas pilsoņu reģistrāciju.
Sūtītas grāmatas uz Latviju.
1989. gadā uzsākta mirušo latviešu kaŗavīru kapu apzināšana,
fotografēšana u n informatīvo datu vākšana; materiālus nosūtīs pie
DV ASV valdes radītajam archīvam, Mineapolē.
Apvienība izkārtoja 1983. gadā DV ASV 33. delegātu sapulci,
29. vanadžu salidojumu u n 8. DV jaunatnes saietu, bet 1991. gadā
DV ASV 4 1 . delegātu sapulci, 37. vanadžu salidojumu u n 16. DV
jaunatnes saietu.
Katru gadu rīko Jaunā gada sagaidīšanu, DV eglītes pēcpus
dienu Ziemsvētku kauju ieskaņā,
kur goda viesi ir vecākā paaudze,
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37. ASV vanadžu salidojuma 1991. g. 19. aprīlī Detroitā prezidijs:
No labās Ņ. Trubača (Detroitas vanadžu kopas pr-ce), R. Kaugura
(ASV vanadžu pr-ce), O. Jansone (sapulces vad.), N. Pulciņa (DV
Kanadā vanadžu vad.), A. Kalniņa. (sapulces sekretāre)

DV ASV vanadzes ar Kanadas viesiem 37. Vanadžu salidojumā
Detroitā, 1991. g. l9. aprīlī
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DV ASV 41. delegātu sapulces prezidijs 1991. g. 20./21. aprīlī
Detroitā. No kr.: J. Trubačs, V. Antiņi, V. Pavlovskis (ALA v.
pr-dis), A. Spārniņš (DV AVS pr-ks), K. Ķuzulis (sapulces vad.), G.
Meierovics (PBLA v. pr-dis)

Latviešu leģiona un Kurzemes cietokšņa atceres svētbrīdis kapsētā,
kur piedalās visas latviešu organizācijas. Atceres aktu rīko zālē tās
pašas dienas pievakarē. LKOK un atbrīvošanas cīnītāju atceres aktu
rīko novembŗa sākumā, 18. novembŗa atceres aktu rīko kopīgi ar
citām organizācijām. Apvienība piedalās plkv. Kalpaka diev
kalpojumā un 14. jūnija aktā ar karoga goda sardzi; rīko biedru
vakarus.
Ikgadus apvienības biedri piedalās vidienas DV apvienību
sanāksmē Gaŗezerā. Detroitas vanadžu ansamblis “Dziesma” tur
piedalījās divas reizes.
Apvienības sarīkojumos Detroitā viesojušies:
Dubultkvartets no Klīvlandes T. Barbina vadībā; baritons Arnis
Akselis no Demoinas ar kaŗavīru un populārām dziesmām (2 reizes);
pianists Pēteris Zariņš no Toronto; Larisa un Egils Švarcs no Vācijas;
baritons Pauls Berkolds ar pianistu P. Zariņu; baritons - bass T.
Daly, pie klavierēm E. Lizlovs; Kanadas DV vīru koris A. Pērkona
vadībā; E. Rozenštrauchs no Latvijas ar I. Jenčas un A. Pērkones
piedalīšanos; Klīvlandes DV teātris ar L. Auzānes komēdiju “Zilais
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tauriņš”; dejotāji Vija Āriņa un Rick Topp no “Dance Magic Studio”
Saginavā; vijolnieks Viktors Ziedonis un soprāns Astra Kalniņa;
Detroitas vanadžu ansamblis “Dziesma”; pianists Eižens Lizlovs.
Rādītas videolentes: “Jūrmalas koncerts Latvijā” un Ziemsvētku
koncerts Rīgā”.
Referātus lasījuši: Vanadžu priekšniece Austra Liepiņa par
tematu: “Latviešu inteliģences iznīcināšana - pirmais posms”. Jānis
Trubačs - “Lāčplēšus atceroties”; Auseklis Elksnis - “Latviešu tautas
varoņi - Lāčplēši”; Arvīds Elgūts no Čikāgas - “Kurzemes cīnītāji un
mēs”; okupētās Latvijas disidents Pāvils Brūveris ar slīdīšu izrādi
“Cīņa par Latviju”; Arnolds Golts - “Brāļu kapi Katskiļos skatos un
skaņās”; Irēne Briga - “Kurzemes cietoksnis un Latviešu leģions”.,
Ņina Trubača - “Latviešu varoņi un mēs”, Jānis Lielkājis - “Varoņu
atcere”; Jānis Trubačs - “Tautas varoņi un trimdas nacionālpolītiskā
darbība”, Latvijas DV Rīgas nodaļas priekšnieks Uldis Ofkants
referēja par apstākļiem Latvijā.
Apvienības 35 gadu darba atcerē runu teica ASV vanadžu
priekšniece Sarma Priedulāja un 40 gadu darbības atcerē DV ASV
priekšnieks Andrejs Spārniņš. Abās jubilejās piedalījās arī DV
Kanadas valdes priekšsēdis Guntars Brikmanis.
1990. gadā valsts atceres aktā ALAs atzinības rakstu par īpašiem
sasniegumiem latviešu sabiedriskā darbā saņēma apvienības
priekšnieks Jānis Trubačs un DV ASV goda tiesas loceklis Dainis
Rudzītis.
Nevien mūsu apvienībai, bet arī citām svarīgs jautājums ir
gados jaunāku latviešu iesaistīšana organizācijas darbā. Pēdējos
gados tas sāk atrisināties labvēlīgāk un apvienībai piesaistīti vairāki
jaunieši. Pēdējo 4 gadu laikā no 54 jaunuzņemtajiem biedriem - 15
bija jaunāki par 25 gadiem. - 1991. gadā apvienības valdē darbojas 2
jaunākās paaudzes biedri - zem 30 g. Jaunatnes daļas vadītājs
Roberts Ķeņģis, enerģisks students, nav vēl 25 g.vecs. Viņa vadībā
delegātu sapulces laikā š. g. aprīlī DV jaunatnes saietā piedalījās 5
Detroitas apvienības jaunieši.
Pie apvienības darbojas vanadžu kopa. Vanadžu darbība
izpaudusies veco, slimo un vientuļo tautiešu apmeklēšanā un
apsveikumu izkārtošanā, it sevišķi Ziemsvētku laikā. Vanadzes atbals
tījušas visus apvienības sarīkojumus, izkārtojot saimniecisko pusi.
Detroitas vanadzes bijušas ļoti aktīvas apvienības nacionāl
polītiskā darbā un mudinājušas arī citus tautiešus to darīt. Vākušas
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parakstus amerikāņu publikā - brāļu Kaminsku izlaišanai no
okupētās Latvijas pie mātes ASV.
1983. g. sākumā vanadžu kopā bija 91 vanadzes, bet 1991. gada
beigās jau 106 vanadzes, no tām 25 Mūža biedres. No 1982. g. līdz
1984. gadam kopu vadīja Skaidrīte Pāvela; kopš 1985. gada kopas
priekšniece ir Ņina Trubača.
Visus pēdējos 10 gadus un vēl pirms tam vanadžu kopas valdē
darbojušās: Ņina Trubača (18) un Irma Jona (15).
Pārskata laikā un pirms tam valdē darbojušās: Herta Pareiza
(17), Vēsma Kalva 915), Astra Kalniņa (12), Valija Rēvalde (12),
Regīna Lielkāja (10), Anna Skrūzmane (9), Ērika Junkule (8),
Broņislava Otzelnā (6), Elizabete Johansone (5), Ženija Ritera (5),
Rasma Rumell (3), Rūta Kļaviņa (2), Astra Lenša (2), Rūda Stūra,
Mirdza Gailīte, Mārīte Ezerniece, Ilze Strīķe un Austra Rudause.
1987. gadā vanadzes atzīmēja 35 gadu darbību un izdeva
brošūru par kopas darbības izpausmes veidiem.
Vanadžu kopa darbības līdzekļus iegūst no gadskārtējā
sarīkojuma un ziedojumiem. Sākot ar 1986. gadu bez kārtējā
sarīkojuma kopa rīko vēl otru; visu tā atlikumu nododot Patiesības
fondam, Helsinki-86, Gunāra Astras fondam vai Latvijas jaunuzbūves
atbalstam.
Pārskata laikā vanadžu kopa ir nosūtījusi ziedojumos $7,025.-:
Patiesības fondam - $3,475.00, Helsinki 86 - $600.00, G. Astras
fondam - $900.00, Latviešu skolai $350.00, deju kopai “Auseklītis” $100.00, PBLA - $100.00, Bērzainei - $100.00, Minsteres Latviešu
ģimnāzijai - $200.00, Latvijas zēna Karnīša operācijai $100.00,
grāmatas “Degsme” izdošanai - $200.00, Latvijas jaunuzbūves
atbalstam - $600.00, Palīdzībai bērniem slimnīcā Latvijā - $300.00.
Vanadzes abonē žurnālu “Mazputniņš” daudzbērnu ģimenei Latvijā
un sūta paciņas bārenim Irlavas bāreņu namā Latvijā.
Detroitā izkārtoja delegātu sapulces 1983. un 1991. g. 1983.
gadā delegātu sapulces vakariņu laikā bija tautiskiem rakstiem rotātu
tērpu skate, ko izkārtoja Valija Rēvalde un vadīja E. TauriņaMintika.
Rīkotas atceres ar referātiem par A. Brigaderi, Kr. Baronu
Aspaziju. Rīkoti novadu vakari: “Ar dziesmām un dzeju cauri
Latvijai”, piedaloties Detroitas latviešu skolas audzēkņiem, pārzines
A. Lenšas vadībā un tautas deju kopai “Auseklītis” Lidijas Zariņas
vadībā.
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1984. g. rīkoja “Latgales slavinājumu”, referātu lasīja Skaidrīte
Arlauska. Atceroties pēdējos Latgales novada dziesmu svētkus
Daugavpilī 1940. gadā, pa skumjajām atmiņu takām savā stāstījumā
klausītājus izvadāja Ņina Trubača; Latgales novada tautas dziesmas
dziedāja J. Vaivods.
1985. g. vanadzes rīkoja Kr. Barona 150. g. dzimšanas atceri.
Referātu lasīja Ņina Trubača. Programmā latviešu skolas audzēkņu
priekšnesumi pārzines A. Lenšas vadībā.
1987. g. A. Brigaderes 125. dzimšanas dienas atcerē referātu arī
lasīja Ņina Trubača, un priekšnesumus sniedza latviešu skolas
skolēni.
Tāpat 1988. g. Aspazijas 120 g. dzimšanas atcerē referēja Ņina
Trubača.
Vēl vanadžu sarīkojumos piedalījušies:
Hamiltonas DV vīru ansamblis Skaidrītes Darkevicas vadībā;
Dziedātāja Māra Mozga-Ruskule no Čikāgas;
Par Brīvības kuģa braucienu referēja brauciena dalībniece
Sarma Priedulāja;
Apspiesto tautu komitejas priekšsēža vietnieks Dainis Rudzītis
referēja par polītiskiem notikumiem Latvijā un trimdas
nacionāl-polītisko darbību;
Soprāns Astra Kalniņa un baritons D. T. Daly;
Čikāgas vanadžu dubultkvartets L. Vudas vadībā;
Detroitas vanadžu ansamblis “Dziesma” A. Kalniņas vadībā;
Kalamazū DV vīru ansamblis “Piltenes prāģeri” R. Roļļa
vadībā;
Grand Rapidu teātŗa aktieri izrādīja atjautīgo viencēliena
komēdiju “Laimīgā ģimenes dzīve”.
Uz Globālās vanadžu priekšnieces ierosinājumu, kopas vadītāja
Ņ. Trubača, saziņā ar skolas pārzini, izkārtoja sacensības
sakarā ar Latvijas dibināšanas 70 gadu atceri. Piedalījās 5
jaunieši.
Sekmīgi darbojas rokdarbu - vakarēšanas kopa Valijas Rēvaldes
vadībā.
DV eglītes sarīkojumā vanadzēm, kuŗas sasniegušas “zīmīgu”
gadu skaitu, kā pateicību par darbu organizācijā dāvina sidraba trīs
zvaigžņu saktiņas.
Rosīgi darbojas Detroitas vanadžu ansamblis “Dziesma”.
Ansamblī visus darbība gadus dzied vadītāja Astra Kalniņa. Ņina
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T r u b a č a u n Regīna Lielkāja. Vēlāk pievienojās d a u d z a s citas.
Klavieŗpavadījumu veic Eižens Lizlovs.
“Dziesma” uzstājusies 124 reizes ASV u n Kanadas latviešu
centros. Dziedāts arī amerikāņu sabiedrībā, reizē r ā d o t latviešu
tautas tērpus un rotas. Ir ieskaņota skaņu plate un lentes.
1983. g. ansamblis “Dziesma” rīkoja koncertu ar moto: “Kaŗa
vīra daudzinājums” par labu Patiesības fondam ar Ņinas Trubačas
referātu. Sarīkojuma atlikumu $537.00 nosūtīja Patiesības fondam.
Ansamblis piedalījās Dziesmu svētkos T o r o n t o un Milvokos,
Dziesmu dienās Gaŗezerā un DV Globālās dienās Čikāgā.
1990. gada septembrī ansamblis rīkoja 15 darbības gadu atceres
koncertu.
Par nenogurstošo darbu ansamblis apbalvots ar Gaŗezera goda
rakstu, Detroitas apvienības pateicības rakstu, DV ASV goda rakstu
un DV CV atzinības rakstu.
DV apvienība Dienvidkalifornijā
1980. g. desmitgadi iesākot, apvienību vada Aivars Jerumanis,
valdē darbojas: E. Gernatovskis, V. Grīnvalds, K. Kalējs, T. Krastiņš,
V. Pavlovskis, K. Petrovskis, A. Spēlmanis u n Z. Rebiņš. Vanadžu
kopas vadītāja - Alma Liepiņa.
1983. gadā apvienība var atzīmēt dibināšanas 20. atceri. Šinī
gadā vanadzes rīko A. Brigaderes piemiņas pēcpusdienu ar Laumas
Gaigalas referātu.
Apvienību k o p š 1987. gada vada T e o d o r s Lilienšteins ar
sekojošiem valdes locekļiem: Z. Cīruli, L. Gaigalu, K. Kalēju, K.
Lakuču, V. Pavlovski un R. Strazdiņu. Vanadžu vadītāja kopš 1986. g.
ir M. Dlugosze ar kopas valdes loceklēm: L. Gaigalu, L. Kalēju, E.
Karteri, Z, Kurcbaumi u n E. Zalti. Revīzijas komisijas darbu veic
pr-ks K. Petrovskis ar locekļiem O. Tešu un A. Berģi.
Vīnes konferencei 1987. g. vajadzīgs organizācijas atbalsts, lai
sagatavotu b r o š ū r u ar latviešu prasībām. Šim n o l ū k a m n o d o d
rīkotājiem $500. Apvienības uzmanību saista laikraksts “ T h e Truth”,
kas plaši apskata baltiešu problēmas un ir tām labvēlīgi noskaņots,
tādēļ a m e r i k ā ņ u informēšanai apvienība a b o n ē t o vietējām
bibliotēkām. Arī “Latvian News Digest” 10 eksemplāru tiek piesūtīti
vietējiem preses pārstāvjiem u n TV stacijām. Šinī gadā izstrādā
apvienības s a k a r u t ī k l u ā t r a i u n lētai organizācijas saimes
informēšanai.
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1988. g. apvienība rīko dibināšanas 25 g. atceri ar svētku runu,
koncertu u n balli, bet nākošajā gadā organizē vanagu saietu
Rietumkrasta Dziesmu svētku laikā. Tur piedalās arī ciemiņi no
Latvijas: Dr. Juris Vidiņš un dzejnieks Gunārs Freimanis. Šinī gadā
notiek arī plaša Latvijas mākslinieku ciemošanās Savienotās Valstīs,
kādēļ apvienība 10. septembrī sarīko Ed. Rozenštraucha dziesmu
pēcpusdienu, kuŗā piedalās Indra Jenča un Astrīda Pērkone. Šis
sarīkojums izvēršas par lielāko visā apvienības pastāvēšanas laikā.
Pēdējo gadu darbu, t. i. no 1990. līdz 1993. gadam, raksturo sekojošā
informācija:
1990. gadā pēc nelielām pārmaiņām, valdē darbojas: Kārlis
Kalējs, Inguna Galviņa, Alma Liepiņa, Alfrēds Stinkuls, Māris
Valkašs, Lisa Edmondsone un Zigrīda Upeniece.
Vanadžu kopu vada Meta Dlugosze.
Revīzijas komisijā priekšnieks Aivars Jerumanis, locekļi Zenta
Cīrule un Voldemārs Upenieks.
Apvienības biedru skaits pēdējos gados samazinājies un patreiz
ar 69 vanadzēm veido 159 biedru kopumu. Mūža biedru skaits ir
turpinājis augt un 1992. gadā sasniedzis 90, no kuŗiem aizsaules ceļos
aizgājuši 24. Darbību skaitļos varētu raksturot budžeta summas. Ja
agrākos gados tās nepārsniedza $12,000, tad 1992. gadā, kultūrai,
izglītībai un sabiedriskām aktivitātēm, tās ir jau sasniegušas $19,000,
bet tiešai aprūpei - $14.000.
Minētā laika posmā, kultūrālo aktivitāšu jomā, jāatzīmē šādi
pasākumi:
1) izkārtotas zīmējumu un gleznu izstādes:
a) A. Upenieka - 1990. g. 16. un 17. martā,
b) I. Blumberga, A. Cīruļa, L. Eglītes un citu darbiem 18. novembrī,
c) Ivara Poikāna un Juŗa Putrāna gleznām - 1991. gada
17. novembrī.
2) koncerti, filmas un video izrādes:
a) Ilonas Leimanes darba filmējums “Vilkaču mantiniece”
- 1991. g. 3. martā,
b) koncertuzvedumu snieguši 10 “Liepājas vīri” - viesi no
Latvijas, - 1991. g. 10. novembrī.
c) 1991. g. 5. maijā izrādītas video filmas “Viņi cīnījās par
tēvzemes brīvību un neatkarību”. Tajā A. Kalvāns
iemūžinājis Latviešu leģionāru atceri Latvijā 1990. gadā.
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10. novembrī Ingunas Galviņas izkārtojumā: “Mēs esam
latvieši” un “Janvāŗa notikumi Rīgā” - Anša Epnera režijā, un “Nakts
pirms rītausmas” - Gunāra Bandēna filmējums.
1992. g. 8. martā video filmas Andreja Feldmaņa režijā: “Airītes
1990. g. 11. novembrī”, “Gulbene” un “Litene” 1991. g. 14. jūnijā”.
17. maijā video filma “Spēka avots” - par Ziemeļvidzemes aiz
sardzības kompleksu.
8. novembrī video filma “Triju Baltijas armiju parāde pie
Brīvības pieminekļa”.
1992. g. 8. martā koncertējis vietējo meiteņu ansamblis Kristī
nes Subačas vadībā.
Apvienības sarīkojumos vairākkārt dziedājusi soliste Brigita
Jerumane.
Stipendijas, atbalsts un palīdzība.
Apvienība kopš 1991. gada atbalsta Losandželošas svētdienas
skolu ar $3000 gadā. Līdz šim tai piešķirti $4200.
Piešķirta stipendija Līvai Andrejevai $500 izglītības turpinā
šanai. Otra stipendija $300 piešķirta Ievai Auziņai Latvijā, Kursas
vidusskolas apmeklēšanai.
Ar $200 atbalstīts vietējo meiteņu dziedātāju ansamblis.
Lai sekmētu jauniešu piedalīšanos Baltijas Brīvības līgas cilvēka
tiesību konferencē, ar $100 segti konferences izdevumi 3 jauniešiem.
Stipendijas jauniešiem piešķirtas arī 1990. gadā par $500 un 1991. g. 2 stipendijām nodots $400.
1990. gadā dāvāta vietējai latviešu skolai Latvijas karte “Apceļo
savu dzimto zemi” un $500.
Atbalstīta grāmatu sūtīšana uz Latviju 1990. gadā ar $250 un
skolotāju konference 1991. gadā - ar $399. Atsaucoties Latvijas Aiz
sardzības Ministrijas aicinājumam, samaksāts militāro žurnālu
abonements par $500. Sakarā ar sirds operāciju, 1991. gadā, piešķirts
latviešu nama uzraugam $500, 1992. g. Burtnieku bērnu nometnei
nosūtīti $200. Tanī pat laikā piešķirti $1000 bērnu palīdzībai Latvijā.
Apvienība palīdzēja ar $5000 piešķīrumu bijušajam leģionāram un
izsūtītam vergu nometnēs, Oļģertam Kauliņam Latvijā, nepieciešamai
operācijai. 1991. g. iegādāti par $600 divi oftalmoskopi acu ārstu
apmācībai Latvijā. Kopējai palīdzībai DV ASV mērogā, apvienība
piedalījās ar $1645. Šie līdzekļi savākti 1991. gadā. Tur ieskaitīts arī
kopas vanadžu ziedojums $500, kopējam vanagu devumam, Rīgas
pilsētas slimnīcas medicīniskā aparāta iegādei.
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Demonstrācijas Latvijas brīvībai un kultūrai.
1) Visu pastāvēšanas laiku, apvienība bijusi aktīva, piedaloties
un atbalstot demonstrācijas par Baltijas brīvību. Pārskata posmā
jāatzīmē šādas aktivitātes
1990. gadā:
30. maijā, pie Federālās valdības ēkas Vestvūdā, apvienības
biedri, apm. 400, piedalījās protestā pret Kremļa viesi, M. Gorba
čovu.
2. jūnijā no Losandželošas uz Sanfrancisko aizbrauca apm. 250
baltiešu; viņiem pievienojās apm. 750 vietējie baltieši. Demonstrācija
notika 3. un 4. jūnijā. Galvenais sauklis bija “Gorby - free the Baltic
States”.
1991. gadā: 23. augustā - Melnās lentes dienā, apvienības biedri
piedalījās ar plakātiem un karogiem Vestvūdā organizētā demon
strācijā.
2. septembrī - kopā ar lietuviešiem un igauņiem apvienība
piedalījās svinīgā aktā, atzīmējot Baltijas valstu neatkarības atgūšanu.
1991. un 1992. gadā apvienība piedalījās Skandināvu festivālā
Santamonikas pilsētā. Tur Ingunas Galviņas un Alfrēda Stinkuļa
izkārtojumā bija galds ar informāciju, grāmatām un plakātiem par
Latviju un latviešiem.
Apvienība turpina izdot savu “Vēstnesi”, kuŗu tagad rediģē
Inguna Galviņa.
No apvienības nāca zīmīgais priekšlikums palīdzēt aizvestajiem
tautiešiem atgriezties dzimtenē. To 1992. g. 5. janvāri izteica
priekšnieks Aivars Jerumanis. Diemžēl, ilgi to nesadzirdēja ne
Latvijā, ne Amerikas centrālajās organizācijās.
1993. g. Latvijā 5. Saeimas vēlēšanās kandidēja divi mūsu
apvienības locekļi: Aivars Jerumanis - Kristīgo Demokrātu Savienībā,
Valdis Pavlovskis jaunizveidotā grupā “Latvijas Ceļš”. Apvienība
atbalstīja A. Jerumaņa kandidatūru ar $1000. Apvienības biedrei
Mārai Trapānei piešķīra $1450 Saeimas priekšvēlēšanu konsultēšanai
Latvijā.
1988. gada jūnijā apvienība tika atzīta par bezpeļņas
organizāciju Kalifornijā, bet tikai 1990. g. 27. martā tā saņēma “Tax
exempt” statusu, kas norāda, ka ziedojumi apvienībai ir atbrīvoti no
federāliem nodokļiem. Pamatojoties uz šo aktu, 1991. g. janvārī,
iegūtas arī 3. klases pasta priekšrocības.
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1991. gadā Zemes valde piešķīra goda rakstus Metai Dlugoszei,
Valdim Pavlovskim un Teodoram Lielienšteinam, DV Centrālā valde
apbalvoja Aivaru Jerumani ar DV nozīmi zeltā. Pagājušajā gadā goda
rakstu saņēma Lija Kalēja.
Apvienība ikgadus ir turpinājusi rīkot atceres: Kalpaka
bataljona cīnītājiem, leģionāriem un Lāčplēšiem. Aicinājumiem un
programmām apvienības pasākumiem piemērotu grafisko ietērpu
devis grafiķis Teodors Lilienšteins.
Pēdējo 10 gadu laikā mūžībā aizgājuši: bij. apvienības priekš
nieks Edvīns Leimanis un 2 sabiedrībā plašāk pazīstami biedri:
mācītājs Oskars Kleinbergs un rakstnieks Anšlavs Eglītis.
DV apvienība Florīdā
Apvienība savu darbību sāk 1984. gada 6. martā, kad uz K.
Augstkalna un A. Niedola ierosinājumu St. Pētersburgas Latviešu
centrā pulcējās 18 ieinteresētie tautieši, lai dibinātu Daugavas Vanagu
kopu.
Jaunās kopas pirmie biedri bija Daugavas Vanagi: K. Augst
kalns, A. Niedols, H. Pareizs un A. Gudermanis. Sajā sanāksmē kopā
vēlējās iestāties arī: V. Tuklers, E. Rubāns, A. Balcers un Ženija
Salaka. Par kopas priekšnieku ievēlēja K. Augstkalnu, sekretāru A.
Gudermani un revidentu H. Pareizu. Ar DV ASV valdes lēmumu
1984. gada 18. martā reģistrē Daugavas Vanagu kopu Florīdā.
Tā paša gada septembrī kopā ir jau 26 biedri, kas ir pietiekams
skaits apvienībai. 1. oktobrī sasauca pirmo biedru sapulci. To atklāj
kopas priekšnieks K. Augstkalns; sapulcē piedalās 19 biedri. Sapulces
vadītājs - A. Niedols. Pieņem lēmumu lūgt DV ASV valdi kopu
ieskaitīt pār Daugavas Vanagu apvienību Florīdā.
1985. gada 6. janvārī notiek pirmais sarīkojums, kuŗu vada K.
Ģērmanis. Programmā piedalās dziedātāji: Skaidrīte Prince, Visvaldis
Grīnbergs, pie klavierēm Māra Rotuma, dzied vīru kvartets V.
Grīnberga vadībā.
Ar 1985. gada 7. februāri apvienību reģistrē (kā organizāciju)
Floridas štata pārvaldē un tā var legāli darboties vietējo likumu
robežās. Šajā gadā apvienībai un dažiem biedriem nepelnīti jāpie
dzīvo nepatīkami brīži un kontraversiāli pārpratumi.
Ar 1986. gadu apvienības darbs nostabilizējas un, iespēju
robežās, tā kalpo organizācijas mērķiem.
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ASV DV pr-ks A. Spārniņš viesojās Florīdas apv. 1. r. vidū
A. Spārniņš, viņam pa kreisi Floridas apv. pr-ce Sk. Prince

Ar nepieciešamiem papildpaskaidrojumiem “Internal Revenue
Service” tiek iesniegts, agrāk noraidītais, pieprasījums apvienību
atbrīvot no federālo nodokļu maksāšanas. Tā paša gada 19. novembrī
apvienība saņem apstiprinājumu, ka tiek uzskatīta par bezpeļņas
organizāciju un kā tāda no nodokļiem atbrīvota.
Nākošā - 1987. gadā - sāk iznākt apvienības “Vēstis”. Dziesmu
dienās Minsterē - Vācijā DV organizācijas zemju un apvienību pār
stāvju sanāksmē no mūsu apvienības piedalās priekšnieces vietnieks
A. Kūlītis. Ar 6. jūniju apvienība uzņemta par biedru ALA. Iesāk arī
speciālu līdzekļu fondu apvienības delegātu sūtīšanai uz DV ASV
delegātu sapulci.
Kaŗavīru daudzināšanas vakarā 1988. gada 9. aprīlī apvienības
priekšniece Skaidrīte Prince saņem DV ASV valdes goda rakstu;
apvienības pateicības rakstus saņem: M. Rituma, K. Ģērmanis, E.
Liepiņa, M. Richtere, A. Virziņa, E. Virziņš un Latviešu biedrības
koklētāju ansamblis ar vadītāju F. Elksnīti.
1989. gada 17. janvāŗa sēdē valde pieņem lēmumu šinī dar
bības gadā ziedot tikai DV organizācijas Gunāra Astras fondam
nacionālās palīdzības darbam, jo tas ir nepieciešama tagad, ne vēlāk.
Valde vienojās šim mērķim ziedot $1,000.- No šīs summas $50.- ir A.
Niedola personīgs ziedojums un $50.- ziedojums apvienības biedra
J. Baumaņa piemiņai.
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Visus šos gadus rosīgi ir strādājusi vanadžu kopa. Bez vanadžu
aktīvas dalības apvienības darbs nav iespējams. Vanadzes ir izkār
tojušas sarīkojumus, apmeklējušas slimniekus un sniegušas palīdzību
ikvienam, kam tā bijusi nepieciešama. Tradicionālie Ziemsvētku ap
ciemojumi ir iepriecinājuši vientuļos tautiešus. Pēdējo četru gadu
laikā apvienībai notikuši daudzi dažāda rakstura, labi apmeklēti
sarīkojumi.
Apvienībā ir 50 biedri - 27 vanagi un 23 vanadzes, no tiem 14
mūža biedri.
Mūžībā aizsauktie biedri: H. Pareizs, V. Ģēgeris, J. Kubuliņš,
H. Kalvāne, J. Baumanis, H. Augstkalne un A. Eizenberga.
Apvienības priekšnieki (ievēlēšanas kārtībā): K. Augstkalns, J.
Kalvāns un S. Prince.

Florīdā apv. valde 1989. g.: no kr. 1. r.: Rūta Kalniņa, Sk. Prince
- (valdes pr-sēde,) M. Richtere (vanadžu kopas pr-ce), A. Virziņa.
Stāv no kreisās: E.Virziņš, L. Michailovs, A. Kalniņš.

Valdē darbojušies (alfabētiski): A. Gudermanis, Rūta Kalniņa,
J. Kalvāns, A. Kūlītis, H. Kuplis, A. Kalniņš, A. Lamberts, L. Michai
lovs, E. Pauzere, S. Prince, M. Strazdiņš, V. Tuklers, V. Vintere, A.
un E. Virziņi.
Revīzijas komisijā: K. Augstkalns, Rasma Kalniņa, J, Kubuliņš,
L. Kuple, E. Liepiņa, H. Pareizs, K. Purkalītis un K. Putenis.
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Vanadžu kopas vadītājas ievēlēšanas kārtībā: A. Turciņa, E.
Liepiņa, M, Richtere. Vanadžu kopas valdē darbojušās: H.
Augstkalne, L. Kuple, O. Putene, M. Richtere un L. Vanaga.

DV apv. Floridā rīkoja teātra izrādi 1990. g. 24. martā, izrādot
Gunāra Griezes lugu “Te runā Stariņš”. No kr. Ernests Jurševskis,
Milda Richtere, Skaidrīte Prince, Herta Jurševska

Apvienības pašreizējā valde: Skaidrīte Prince - Apvienības
priekšniece un informācijas daļas vadītāja; Edgars Virziņš - priekš
nieces vietnieks, kasieris un sabiedriskās daļas vadītājs; Astrīda Vir
ziņa - sekretārs; Rūta Kalniņa - Aprūpes daļas vadītāja; Leo Michai
lovs - saimniecības daļas vadītājs; Kārlis Ģērmanis - valdes loceklis
un sabiedriskās daļas vadītāja palīgs; Verēna Vintere - valdes loc. un
sekretāres palīdze; Milda Richtere - Vanadžu kopas vadītāja.
Vanadžu kopas valde: Milda Richtere - Vanadžu kopas vadītā
ja; Erīna Liepiņa - vadītājas vietniece; Rasma Kalniņa - sekretāre.
Saņemtie apbalvojumi: DV ASV goda raksts Skaidrītei Princei
1987. gadā, Mildai Richterei 1988. gadā, Erīnai Liepiņai 1988. gadā.
DV CV atzinības raksts piešķirts Edgaram Virziņam 1988. gadā.
Pie apvienības darbojas dāmu ansamblis “Atbalss”, ko vada
Irma Baumane un vīru kvartets “Daugavieši” Visvalda Grīnberga
vadībā.
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DV apvienība Grand Rapidos
Uz 1. jūniju 1991. g. apvienībā ir 102 biedri: 39 vanadzes un 63
vanagi. 5. grāmatas apskata posmā mūžībā aizgājuši: Olga Roziņa,
Irma Dankere, Elza Medne (apv. karoga dāvinātāja), Pēteris Mozulis
(DV org. dibinātājs - delegāts), Vilis Riepnieks (DV org. dibinātājs delegāts), Kārlis Puriņš, Arvīds V. Ešmanis, Alfrēds Mačs, Marta
Bārdiņa, Lūcija Virse-Ēriņa, Pēteris Kalniņš, Jānis Sulainis, Teodors
Dainis, Pāvils Kaminskis.
16. martā apvienība atzīmēja 40 gadu un vanadžu kopas 30
gadu pastāvēšanu, kuŗā piedalījās arī DV ASV vanadžu priekšniece
Rita Kaugura. Jubilejas svētkos ar ziedu sveica visus bijušos priekš
niekus, bet sevišķu suminājumu saņēma Arnolds Balodis, kuŗš
apvienību vadījis 24 gadus.
Apvienība joprojām izdara divas ziedojumu akcijas gadā, sūta
naudu latviešu fondiem, Gunāra Astras piemiņai, Helsinki 86, palīdz
skolām un jaunatnei, atceras vecos ļaudis, vieniniekus un kaŗa
invalīdus, apv. jubilārus. Joprojām rīko latviešu kaŗavīru piemiņas
sarīkojumus.
Valde pateicas vanadžu kopai par atbalstu un sadarbību kopējā
apvienības darbā.
1990. g. Lāčplēša dienas piemiņas sarīkojumā Maksis Jansons
nodeva apvienībai pašdarinātu - kokā grieztu “11. novembŗa piemi
ņas simbolu”. Svečturī ir piemiņas zīmes: Latvijas armijai, L.K.O. un
Kaŗa invalīdiem. Priekšplānā ir septiņi sveču ietvari, veltīti lāčplē
šiem, kuŗi kādreiz dzīvojuši Grand Rapidos, bet tagad atdusas Wud
lonas kapsētā: ģen. O. Dankers, plkv. P. Hasmanis, v-serž. P. Kalna
raups, v-serž. J. Laucis, ltn. R. Markus, ltn. J. Pētersons, plkv. R.
Vēliņš.
Katru gadu noliekam ziedus uz apv. mirušo biedru kapu kopi
ņām. Ar ziediem aizejam arī pie latviešu tautas patriota, bīskapa J.
Rancāna atdusas vietas.
Notikumu norises tēvzemē izraisījušas arī dzīvāku darbību
apvienības polītiskajā plāksnē, cītīgi sūtot petīcijas, telegrammas,
vēstules ASV valstsvīriem un piedaloties demonstrācijās. 1990. g. 28.
maijā apv. pr-ks Arnolds Balodis noorganizēja braucienu uz
Vašingtonu, kuŗā 39 grandrapidiešu piedalījās plašā demonstrācijā ar
karogiem un plakātiem. 1991. g. 19. janvārī, “melno berešu” uzbru
kumu laikā, kopā ar lietuviešiem un igauņiem, demonstrējām Grand
Rapidu pilsētās centrā.
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1991. g. 19. janvārī kopēja baltiešu demonstrācija Grand Rapidu
pilsētas centrā, pie Latvijas karoga stāv Jānis Jansons (apv. pr-ka
palīgs).

1991. g. 16. martā apv. pr-ks M. Jansons pateicas A. Balodim par 24
gadu darbu kā apv. valdes priekšsēdim. Aizmugurē: bijušie apv.
priekšnieki J. Sproģis, A. Dāvidsons un A. Barkāna (†) dzīves draugs
E. Barkāne

Pie apvienības vēl joprojām darbojas šaušanas sekcija, kuŗu
vada Arnolds Ruperts, jun. Otrais jaunās paaudzes pārstāvis, Jānis
Jansons, kopš 1991. g. darbojas apv. valdē par priekšnieka palīgu.
Apvienības jubilejas svētkos valde izdeva uzsaukumu - aicinājumu
470

jaunai paaudzes iestāties Daugavas Vanagu organizācijā. Šo
aicinājumu sadzirdēja: Jēkabs Bērzkalns, Samuels Knochs III, Andis
Linde un Jānis Lapiņš.
1991. g. apv. valde izrauga par “māsu” LDV nodaļu Siguldā.
Grand Rapidu DV apvienības un Siguldas DV nodaļas pr-ku
satikšanās pirmo reizi notiek jūnijā Siguldā, Latvijā.
Olga Jansone, tāpat kā iepriekšējos gados, turpina grāmatu
ielasījumus latviešu neredzīgo kopas bibliotēkai Vācijā.
DV apvienība Indianapolē
Arī ceturtā gadu desmitā DV darbs Indianapole vēl vienmēr iet
uz augšu. To liecina augošais biedru skaits: 134 biedri 1982. g., bet
159 - 1991. gadā.
Mūsu apvienība ir darījusi daudz latviskās kultūras
saglabāšanā, sevišķu vērību piegriež jaunatnei un tās latviskai
izglītībai. Indianapoles valdē ir 3 jaunieši.
1983. g. maijā no priekšnieka amata atsakās V. Jansons un va
nadžu kopas vadītāja L. Jansone. Līdz gada beigām apvienību vada
A. Freimanis.
1984. g. par priekšnieku ievēl L. Mārtinsonu. Šinī gadā
apvienība uzņemas krusttēva pienākumus “Gaŗezera” internāta
“Kalniņos”, braucot talkā veikt dažādus darbus. Sevišķi apsveicama
bija jauniešu piedalīšanās talkās, tā attaisnojot kādreiz Gaŗezera
vidusskolas apmeklēšanai doto atbalstu.
Patiesības fondā ar iemaksām palīdzēja nepatiesi apsūdzētiem
bijušiem leģionāriem kārtot tiešos izdevumus.
Kopš 1987. g. apvienību vada J. Augusts. No 1986. g. viņš ir arī
DV ASV valdes ārējās informācijas vadītājs. Pēdējos gados J.
Augustam ir parādījušies daudzi informatīvi raksti par apstākļiem
Latvijā Indianapoles laikrakstos. Ļoti labus rakstus ir rakstījuši K.
Vanags un L. Krūmkalns.
Šodien bez vanadzēm mūsu darbu būtu grūti iedomāties, bet
pēdējos trīs gados Indianapoles vanadzes - bez vadītājas un valdes tāpat veica visus saimnieciskos un aprūpes darbus.
Jaunieši ar rūpīgi sagatavotām programmām bieži piedalās apv.
sarīkojumos. 1985. g. Lāčplēšu atceres sarīkojumā runu teica 16. g. v.
Laura Vanaga. 1990. gadā vietējā jauniešu apvienība pievienojās
Indianapoles DV apvienībai.
471

1990. gadā atkal atjaunots literārais pulciņš, kam jau bijuši 3
sarīkojumi.
Lieliski panākumi ir bijuši apvienības Sporta kopai. Vīriešu
volejbolā ieguva Amerikas latviešu meistarnosaukumu 4 gadus pēc
kārtas (1986.-1989). 1987. g. sporta kopa noorganizēja meistar
sacīkstes Indianapolē. Labi panākumi bijuši arī jauniešu volejbola un
basketbola komandām kā zēniem, tā meitenēm.
1991. g. decembrī biedru skaits sasniedz 159, no kuŗiem 38 ir
Mūža biedri.

Indianapoles apv. valde 1991. gadā: no kr.1.r.L.Vuškāne, A. Ceriņa,
J. Lagzdiņš, J. Augusts ( a p v . pr-ks), E. Vitoliņa, D. Melbārde,
E. Bērziņa, A. Kārkle; 2. r. V. Dāniels, V. Irbe, E. Krūmkalns,
N. Melbārdis, (pr-ka v.), G. Kancs; 3. r. E. Skudrovskis, A. Platacis.
Iztrūkst J. Kārklis.

1990. gadā apvienība ziedoja $500 Brīvības Fondam un $500
Gunāra Astras fondam. “Māsu apvienībai” Latvijā sūtīti medicīnas
līdzekļi, kā arī $500. naudā.
Daudzi apvienības sākuma gadu rosīgie darbinieki pievie
nojušies Aizsaules pulkiem. Starp tiem bijušie apv. priekšnieki J.
Lazdiņš, J. Gribovskis, J. Ceriņš un V. Jansons. Varam būt lepni, ka
aizgājušo vietā stājas jaunā paaudze. Ceram, ka apvienības 1956. g.
jaunatnei dāvātais karogs, ar vēlējumu to aizvest uz brīvo Latviju,
piepildīsies.
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Pēdējos 10 gados apvienību ir vadījuši V. Jansons, A. Frei
manis, L. Mārtinsons un pašlaik to vada J. Augusts.
Valdē darbojas G. Kancs, J. Kārklis, A. Ceriņš, E. Vītoliņš, D.
Melbārdis, A. Lagzdiņš, E. Bērziņš, N. Melbārdis, E. Krūmkalns, L.
Jonuškāns, A. Kārklis, V. Irbe.
Revīzijas komisijā V. Dāniels, A. Platacis, E. Skudrovskis. Ne
jau tikai skaitļi un pārskati rāda paveikto, bet daudz vairāk tās
neskaitāmas stundas, ka ieliktas Daugavas Vanagu darbā. Darbā, lai
latvietība tiktu uzturēta patvēruma zemēs, lai brīvā Latvijā atkal
dzīvotu brīva latviešu tauta.
DV apvienība Kalamazū
Kalamazū apvienības darbība, sākot ar dibināšanas dienu 1952.
gada 23. februārī nav mazinājusies vai apsīkusi, bet gan izveidojusies
un, dažās nozarēs, pat palielinājusies. Sevišķi aktīva darbība risi
nājusies tieši pēdējo gadu desmitā. Šinī laikā, apvienības biedru
ierosmē Kalamazū latviešu sabiedrībai iegādāts Sabiedriskā centra
nams, kuŗa vērtība pārsniedz 1/2 milj. dolāru. Apvienība no saviem
līdzekļiem vai biedri individuāli nodevuši šai vajadzībai vairāk kā
$180,000.-. Daudz strādājuši pie nama būvēšanas kā talcinieki. Tāpat
nama pārvaldē ir iesaistījusies lielākā daļa apvienības biedru. DV ap
vienības priekšnieks ir arī Sabiedriskā centra priekšnieks. Apvienībā
sastāv 80 vanagi un 60 vanadzes. Pēdējos gados par priekšnieku

Kalamazū latviešu sabiedriskā centra nams, kas uzcelts ar DV
apvienības un tās biedru aktīvu atbalstu.
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ievēlēts Z. Jirgens. Apvienībā ir 16 ar DV zelta krūšu nozīmi
apbalvotie. Tieši šinī gadu desmitā, par ievērības cienīgu izveidojies
“Piltenes prāģeru” ansamblis R. Roļļa vadībā. Ansamblis nevien
iepriecināja pašu mājas ļaudis, bet viesojies jo daudzās vietās ASV,

DV ASV del. sapulces prezidijs 1989. g., Kalamazū: no kr. 1. r.
T. Lilienšteins, V. Pavlovskis (ALA v. pr-dis), A. Spārniņš (DV ASV
pr-ks), K. Ķuzulis ( d e l . sap. vad.); 2. r. Z. Jirgens, V. Kārkliņš,
J.Trubačs

Ceļa uz Čikāgu 1989. g., DV pr-ks J. Frišvalds iegriezās Kalamazū latv.
namā. DV apv. telpās; no kr. A. Minka, V. Miķelsons, J. Frišvalds,
A. Elksnis, J. Ķinēns
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Kalamazū apv. 40 gadu atceres svētkos: No labās: prāv. J. Turks,
V. Miķelsons (sarīk. vad.), J. Ķinēns.

iemantodams lielu atsaucību. Apvienības priekšnieks Z. Jirgens jau
vairākus gadus ir ievēlēts DV ASV zemes valdē un vada Aprūpes
nozari. 1992. gadā bez priekšnieka apvienības valdē darbojās: R.
Jankavs, A. Elksnis, A. Žumburs, R. Zaķis, I. Minka, R. Rollis, A.
Olekšs un V. Miķelsons. Diemžēl, vanadzēm nav sekmējies pēdējos
gados ievēlēt savu vadītāju, bet valde savu darbību sekmīgi turpina.
Šajos 10 darbības gados apvienība apgrozījusi šādas summas:
Ieņemti organizācijas līdzekļos $105,277; aprūpei - $22,208 dol.
Izdoti organizācijas lidzekļos $104,984; aprūpei - 20,427.
Jaunatnes atbalstam nodoti - $4,387.
Sakarā ar Latvijas brīvības pasludināšanu, kā apvienība, tā atse
višķi biedri izcili lielu vērību ir veltījuši dažāda veida dzimtenes
atbalstam.
DV apvienība Klīvlandē
Apvienības biedru skaits no 245 (173 vanagi un 72 vanadzes)
1982. g. beigās līdz 1992. g. pieaudzis uz 257 (154 vanagi un 103
vanadzes), ļoti kupli pieaudzis DV Mūža biedru skaits: no tikai 30,
tas desmit gadu laikā sasniedzis 179 (110 vanagi un 69 vanadzes) ar to
izvirzoties pirmā vietā starp apvienībām ASV. Desmit gadu laikā
miruši 65 biedri (50 vanagi un 15 vanadzes), to vidū vanadžu kopas
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vadītāja Elza Pričiņa 1988. g. 5. septembrī, revīzijas komisijas priekš
sēdis Imants Lauge 1989. g. 10. martā un apvienības pirmais priekš
nieks Jānis Ozoliņš 1989. g. 1. oktobrī.

Klīvlandes vanadžu kopas vad. Rita Kaugura un apvienības pr-ks
V. Zemesarājs, noliekot vaiņagu Latviešu Kaŗavīru organizāciju
kopīgā dievkalpojumā Brāļu kapos Katskiļos. Aizmugurē
organizācijas ar karogiem.

Vanadžu kopas vad. R. Kaugura un apv. pr-ks V. Zemesarājs noliek
vaiņagu Latviešu kaŗavīru organizāciju kopīgā dievkalpojumā Brāļu
kapos, Katskiļos.

Apvienībai nav sava īpašuma, bet tā ar ievērojamiem līdzek
ļiem piedalījusies atsevišķas telpas izveidošanā un uzlabošanā Apvie
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notās draudzes namā. Klīvlandes vanagi un vanadzes atbalsta Gaŗ
ezeru ar lielām ieguldījumu summām un arī ar gadskārtējām talkām
pavasarī, sistemātiski izdarot pārbūves, remonta un uzkopšanas dar
bus ar pašu ziedotiem līdzekļiem.

Klīvlandes apv. valde 1991. g.: No kr. 1. r. E. Reineks, J. Vaskis, M.
Kubuliņa, V. Zemesarājs (apv. pr-ks), L. Zemesarāja (vanadžu k. prce), Z. Reineks, V. Kukainis, P. Noviks; 2. r. V. Kārkliņš, A. Kubuliņš,
J. Sulcs, R. Prūsis, O. Kubuliņš, J. Ūdris, G. Raņķis, L. Krūmiņš.

Iekšējai informācijai reizi gadā izdod brošūru “Ziņotājs” 650
eksemplāros, kas papildina ikmēneša DV ziņu nodaļu “Draudzes
Ziņās” un apkārtrakstus biedriem sevišķos gadījumos.
Līdz Latvijas neatkarības atgūšanai, apvienības valde un biedri
ir bijuši pirmajās rindās ar materiālu atbalstu, piedalīšanos demon
strācijās un citās akcijās, tāpat atbalstījuši latviešu un baltiešu rīkotos
pretkomūnistiskos sarīkojumus; informējuši amerikāņu sabiedrību
katrā iespējamā veidā par mūsu tautas likteni. Tas ir darīts ne tikai
Klīvlandē, bet arī Vašingtonā. Daudz informācijas un cita veida dar
bā veikts DV ASV 37. delegātu sapulces, 33. vanadžu salidojuma un
12. DV jaunatnes saieta sekmīgā izkārtošanā Klīvlandē 1987. g.
Vietējai aprūpei no gadskārtējā vanadžu bazāra ienākumiem 9
gados izdoti $37.700, bet vispārējai aprūpei no ziedojumiem Ziem
svētku akcijā $38. 944.
Galvenais darba lauks 1992. g. bijis palīdzība Latvijai. Tā
galvenokārt izpaudās divu dubultlielumā tvertņu sūtīšanā trūkum
cietējiem; trešā paredzēta 1993. g. februārī. Līdz šim nosūtīti 1450 pa
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līdzības saiņi 50000 mārciņu kopsvarā dāvinātāju piederīgiem, labda
rības organizācijām, bērnu un veco ļaužu namiem, 4. Rīgas Sarkanā
Krusta slimnīcai un citām veselības kopšanas iestādēm, draudzēm,
bibliotēkām, skolām u.c. Klīvlandē gandrīz viss darba smagums guļas
uz DV ASV vanadžu vadītājas Ritas Kauguras un apv. biedrziņa
Vitolda Kārkliņa pleciem, bet Rīgā par saiņu saņemšanu, izvadāšanu
un izdalīšanu rūpējas laikraksta “Elpas” redaktrise Mairita Solima.
Lielākie naudas ziedojumi uz Latviju bijuši vanagu $2000 devums
Aizsardzības ministrijai un vanadžu $1000 ziedojums 4. Rīgas Sarka
nā Krusta slimnīcai.

Klīvlandes apv.pr-ks V.Zemesarājs 1991. gada nov. Rīgā, pie
Brīvības pieminekļa, noliek vaiņagu no Klīvlandes vanadžu un
vanagu saimes.

Katru gadu ar atsevišķiem sarīkojumiem vai devīgiem ziedoju
miem atbalstīta Minsteres Latviešu ģimnāzija un Bērzaine Vācijā.
Nepārtraukti ļoti rosīgi darbojusies Klīvlandes teātŗa kopa, kam
1992. gadā apritēja 40 darbības gadi. To pienācīgi atzīmēja nevis ar
mielastu, bet gan ar septiņām Zīverta lugas “Zaļā krūze” viesizrādēm
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ASV Austrumkrastā. Par savu darbu teātŗa kopa 1987. gadā izdeva
grāmatu “Pašiem savs teātris”. Teātŗa kopa daudzas izrādes sniegusi
ASV un Kanādas latviešiem, bet 1990. g. režisora Artura Rubeņa un
administrātora Vitolda Kārkliņa vadībā ar vairākām izrādēm viesojās
Latvijā. Izkārtota arī sekmīga Valmieras teātŗa viesizrāde Klīvlandē.
1991. g. kārtota arī Rēzeknes teātŗa viesošanās ASV.

Priekšplāna Klīvlandes vanadžu un vanagu vaiņags pie Brīvības
pieminekļa 1991. gada novembrī, Rīgā.

Izpildot divu DV ASV delegātu sapulču lēmumus, apvienības
sekretārs Vilmārs Kukainis par pašizmaksu izdalījis 1500 Latvijas
karogus vešanai uz Latviju un lietošanai demonstrācijās ASV, Kanadā
un Austrālijā. Viens no tiem ar zelta apšuvēm, kļuva par LDV
tradīciju karogu; citi dāvātie karogi svētkos plīvo pie Latvijas repub
likas Ārlietu un Aizsardzības ministrijām. Pavisam šādā veidā izplatīti
vairāk kā 4000 izturīgi gatavoti Latvijas karogi.
Vietējā darbībā apvienība Viktora Zemesarāja vadībā cieši sa
darbojas ar Klīvlandes Apvienoto latviešu draudzi, Latviešu bied
rību un citām latviešu organizācijām, kā arī ar Baltiešu komiteju
plānveidīgā sarīkojumu izkārtošanā un to kopējā rīkošanā: Ziem
svētku kauju, Kalpaka, latviešu leģiona, Kurzemes cietokšņa un
LKOK piemiņas. Lāčplēšu dienai tuvākā svētdienā, pēc svinīga diev
kalpojuma ar karogu goda sardzi, Lāčplēšus nevien piemin laicīgā
aktā, bet arī ar piemērotu izstādi. Ziemsvētkos vanadzes apmeklē
apm. 100 vecus un vientuļus tautiešus ar dāvanām. Apvienības
sarīkojumos saimniecības daļu kārto vanadzes. Lieli nopelni šinī
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laukā ir Verai Kubuliņai. Vanadzes rīko savus sarīkojumus un palīdz
arī apvienības darbā. Vanadžu kopa Līgas Zemesarājas vadībā ir
samaksājusi Rīgas Techniskās universitātes studentam Arnim Pakal
niņam ceļa naudu studijām Kentas valsts universitātē. Jaunatnes kopa
Jāņa Šulca vadībā rīko pati savus sarīkojumus, bet daudz palīdz
apvienības sarīkojumu organizēšanā.

Klīvlandes vanadžu kopas vadība: no kr. 1. r. V. Kubuliņa, R. Kau
gura, V. Zemesarāja, V. Zemesarājs (apv. pr-ks), L. Zemesarāja (vana
džu kopas pr-ce), V.Šulca,I. Reineka, V. Logina; 2. r. A. Raņķe, T. Va
ļu jeva, B. Sarma,L.Rubene, V. Reineka, S. Grava, D. Cera

DV ASV Klīvlandes apvienības un vanadžu kopas valde 1992. gadā
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Klīvlandes vanadžu rīkotā tautisko leļļu izstāde. No kr. R. Kaugura, A. Linde, V. Šulca

Apvienību jau ilgus gadus vada Viktors Zemesarājs. Valdē 10
vai vairāk gadu darbojušies viņa vietnieki: Laimonis Krūmiņš,
Gunārs Raņķis un Zigurds Reineks, tāpat arī sekretārs Vilmārs
Kukainis un sarīkojumu daļas vad. Oļģerts Kubuliņš. Īsāku laiku
valdē darbojušies pašreizējie 1991. g. valdes locekļi: Vitolds Kārkliņš,
Aldis un Māra Kubuliņi, Pēteris Noviks, Ēriks Reineks, Jānis Šulcs un
Raimonds Prūsis. Revīzijas komisijā darbojas Jānis Vaskis, Arnolds
Rops un ilggadējais sekretārs Jēkabs Ūdris.
Vanadžu kopas valdē ar desmitgadīgu darbību ir vadītājas
vietniece Valda Zemesarāja un valdes locekles: Dace Cera, Hermīne
Kalniņa, Vera Kubuliņa, Valentīna Logina. Pārējās vanadžu kopas
valdes locekles: Baiba Apele, Baiba Crawford, Hilda Krūmiņa,
Astrīda Raņķe, Ingrīda un Vita Reinekas, Māra Rusmane, Broņislava
Sarma, Velta Šulca un Taisija Valujeva.
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DV apvienība Latvijas ciemā pie Gaŗezera
Sākumā, kad latviešu pensionāru apm. 12 ģimenes uzbūvēja
savas mājas ciema novietojumā, tur esošie DV nodibināja DV kopu.
Dibinātājiem bez iekļaušanās DV org. aktīvā darbā, bija nodoms
pulcināt ciema iemītniekus latviešu kopībā un vienotā sadzīvē,
palīdzot “kaimiņš kaimiņam”, un atbalstīt Latviešu centru Gaŗezers.
Arī tagad pie uzbūvēto māju 3 reiz lielāka skaita, darbība,
līdzekļi un biedru skaits ir saistīts ar iemītnieku skaitu ciemā. Tikai
sezonas laikā Gaŗezerā notiek pārpilnībā dažādi sarīkojumi un šīs
“mazās Latvijas” apmeklētāju skaits ir tūkstošos.

1989. gadā 14. jūnijā, Piemiņas brīdis pie aizvesto un nomocīto
tautiešu pieminekļa Gaŗezerā. No kreisās: S. Logins, E. Ozoliņš un
A. Ešmits.

Ievērojot minēto, apvienība rīko sarīkojumus katru gadu
tradicionāli noteiktos mēnešos. Gadu sāk ar Jaungada sagaidīšanu
Saulgriežu zālē, ar ciema iemītniekiem un ģimeņu viesiem. Pēc pāris
mēnešiem notiek apvienības gada sapulce, ar dibināšanas dienas,
plkv. Kalpaka un latv. leģiona dienas atceri. Maijā apvienība piedalās
Kurzemes cietokšņa atceres svētbrīdī latviešu kapsētā kopā ar DV
Kalamazū apvienību, noliekot ziedus uz cīnītāju kapiem. To pašu
dara 11. novembrī Lāčplēšu dienā. Maija beigās ikgadus notiek
Gaŗezera akcionāru sapulce Saulgriežos, kur apvienības vanadzes
482

Apvienības valde 1990. g.: No kr. 1. r. A. Ešmits,E.Ozoliņš (apv. prks), S. Logins, A. Danenbergs; 2. r. K. Pīpkalējs,R.Lidums,B. Ruskuls,
G. Liepiņš. Iztr. R. Kalnmals

rūpējas par dalībnieku ēdināšanu. Tas ir vanadžu kopas lielākais
līdzekļu sagādes darbs. 14. jūnijā - latviešu tautas sēru dienā notiek
svētbrīdis pie Aizvesto un kritušo piemiņas plāksnes Gaŗezerā. Jūlija
beigās, tradicionāli jau 13 gadus apvienība sarīko Vidienas DV
apvienību saietu ciemam piederošā Treimaņa parkā, kur dažreiz
piedalās ap 200 dalībnieku, no 8-11 DV apvienībām un arī ciemiņi
no Kanadas.

1990. gada vanadžu kopas valde: No kr. B. Ešmite (kopas pr-ces
vietn. un kasiere), F. Ozoliņa (saimn. d. vad.), E. Danenberga
(kopas pr-ce), R. Kalnmale (pr-ces vietn.), N. Pīpkalēja (saimn. d.
vad. pal.). I. Alunāne (kopas sekr.).
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18. novembŗa atceri apvienība rīko kopīgi ar ciema pārvaldi
Gaŗezerā. Kalamazū baznīcā kā 18. novembŗa, tā arī 14. jūnijā
dievkalpojumos abas DV apvienības kopīgi piedalās ar karogiem un
goda sardzi. Rudeņos Draudzības diena parasti notiek A. un E.
Danenbergu lauku mājā.
DV ASV valdes sēdes Gaŗezerā notiek 1-2 reiz gadā. Notikušas
3 DV ASV un DV Kanadā valžu kopsēdes un 1 DV CV sēde. Vanagi ir
kārtojuši telpas, vanadzes rūpējušās par dalībnieku ēdināšanu.
Apvienība sastāv ar pilnu iemaksu Brīvības fondā, katru gadu
atbalsta ar ziedojumiem Minsteres Latviešu ģimnāziju, Gaŗezeru - ir
27 Gaŗezeru akciju īpašniece un “krustmāte” Saulgriežu ēkai. Ziedo
Bērzainei, Gunāra Astras fondam, Patiesības fondam. Atbalstu
summas paredzētas budžetā.
Informācijas Biļetenu izdod 2 reizes gadā, redaktori bijuši A.
Tīdemanis - 2, S. Logins - 5 gadus, ar 1989. g. to veic G. Liepiņš.
1991. g. apvienība iesāk ar 38 biedriem, 22 vanagi un 16 vana
dzes. No tiem ciema novietojumā dzīvo 8 vanagi un 5 vanadzes,
pārējie Mičigānas, Indianas, Illinoisas un Viskonsinas pavalstīs. Ir 15
Mūža biedri, no apvienības saimes mūžībā aizgājuši 8, no tiem 6
Mūža biedri.
Apvienības priekšnieks jau no dibināšanas dienas ir Ed.
Ozoliņš, kuŗam lielākais nopelns biedru skaita palielināšanā. Valdē:
S. Logins, A. Danenbergs, G. Liepiņš, A. Ešmits - no 1986. g., R.
Līdums - no 1987. g. Valdē vēl ir bijuši A. Tidemanis un B. Rainors
(miris) - 1 gadu, A. Hausmanis (miris) - 6 gadus. Revīzijas komisijā R. Kalnmals, B. Ruskuls, K. Pīpkalējs.
Par darbību apvienībā, apbalvojumus ir saņēmuši: Fr. Ozoliņa
un Elv. Danenberga - DV ASV Goda rakstus A. Danenbergs un G.
Liepiņš DV ASV Goda rakstus un DV CV Atzinības rakstus, Ed.
Ozoliņš un E. Logina DV nozīmi zeltā.
No Vanadžu kopskaita ciema novietojumā esošā vanadžu
grupa galvenām kārtām veic apvienības vanadžu kopas sarīkojumu
saimnieciskos darbus. Kopai ir sava kase. No sarīkojumiem līdzekļu
sagādē lielākais nopelns ir saimniecības vadītājai Fr. Ozoliņai.
Vanadzes ir sarīkojušas Kr. Barona, Aspazijas, Rūd. Blaumaņa, Ata
Kronvalda atceres. Vanadžu darbā ietilpst palīdzēt - “kaimiņš kaimi
ņam” - negadījumos vai slimību gadījumos DV saimes vai kaimiņu
iemītniekiem. Vanadzes ir atbalstījušas ar gadskārtējiem ziedoju
miem Patiesības fondu, Helsinki-86, LNNK darbiniekus un daudz
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bērnu ģimenes okupētā Latvijā. Elv. Danenberga ir ierunājusi 7
grāmatas skaņu lentās Neredzīgo kopai Vācijā.

1992. gada valde: No kr.1.r. A. Danenbergs, E. Ozoliņš (apv. pr-ks),
St. Logins; 2. r. I. Krievs, A. Ešmits, R. Līdums un G. Liepiņš.

Vanadžu kopu pirmos 2 gadus vadīja A. Tīdemane, ar 1984. g.
to vada Elv. Danenberga. Valdē: Fr. Ozoliņa, B. Ešmita, R. Kalnmale,
N. Pīpkalēja, I. Alunāne. Valdē vēl strādājušas: E. Logina - 5, B.
Rainore - 2, A. Roze (mirusi) - 2, A. Hausmane (mirusi) - 6 gadus.
Apvienībai ir “māsu” draudzība ar Latvijas Daugavas Vanagu
Alūksnes nodaļu.
Uz 1992. g. 1. janvārī mūsu apvienības vadībā ir: priekšnieks
Ed. Ozoliņš, valdē S. Logins - priekšnieka vietnieks, Ārējās infor
mācijas vadītājs; A. Danenbergs - sekretārs, G. Liepiņš - kasieris, A.
Ešmits - biedrzinis un sarīkojumu vadītājs, R. Līdums - Iekšējās
informācijas vadītājs. Revīzijas komisijā: R. Kalnmalis, B. Ruskuls un
K. Pīpkalējs. Vanadžu kopas vadītāja Elv. Danenberga, kopas valdē
R. Kalnmale, Fr. Ozoliņa, B. Ešmite, I. Alunāne un N. Pīpkalēja.
Apvienībā ir 40 biedri, no tiem 17 vanadzes. Ciema novie
tojumā dzīvo 9 vanagi un 6 vanadzes. Desmit gados Aizsaulē
aizgājuši 8 biedri, no tiem 6 Mūža biedri.
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DV apvienība Milvokos
Apvienība dibināta 1951. g. 14. oktobrī ilggadējā DV darbinieka
Edgara Peniķa ierosmē. Apvienību vadījuši 3 priekšnieki: pusotra
gada plkv. Eduards Akmentiņš, 31 gadu Voldemārs Aparjods un kopš
1984. g. Viktors Zālītis.
Valdē darbojas: priekšnieks Viktors Zālītis, vietnieks kultūras
lietās Āris Peniķis, vietn. aprūpes lietās Artūrs Mundesciems,
sekretārs un apkārtraksta redaktors Raimunds Prūsis, kasieris Paulis
Rudzītis, Informācijas nozares vad. Valters Kalnītis, Sarīkojumu un
sporta nozares vad. Arnolds Krauklis, biedrzinis un apkārtraksta
izsūtītājs Jānis Bēdelis, mantzinis Juris Aleksejevs un Jaunatnes
nozares vadītājs Ēriks Kākulis. Revīzijas komisija: Edgars Čakāns,
Jānis Grundsbergs un Aleksandrs Princis. Vairāki valdes locekļi valdē
darbojas ilgus gadus, ieskaitot 1984. g. mirušo priekšnieku V.
Aparjodu un 1987. g. mirušo kasieri Jāni Vilciņu. Apvienībā 270
biedru, to starpā 34 Mūža biedri.

Milvoku apv. valde 1990. gadā, šāda sastāvā kopš 1988. gada: no
kr. 1. r. R. Prūsis, Ā. Peniķis, Mirdza Cukura (vanadžu k. pr-ce),
V. Zālītis, (apv-bas pr-ks), A. Mundesciems, P. Rudzītis; 2. r.
J. Aleksejevs, E. Kākulis, E.Čakāns,A. Krauklis, J. Bēdelis, V. Kalnītis.

Mūžībā aizejot, savus ietaupījumus novēlējuši apvienībai
vairāki apvienības biedri: E. un A. Pelēni, E. Leimanis, A. Ziņģe
nieks, J. Ozols, V. Aparjods, E. Bašķere un V. Berģis. Aizgājušo
novēlējumi dod apvienībai vairāk līdzekļu dažādiem mērķiem.
DV Milvoku apvienības biedri 1959. gadā nopirka divstāvu
māju pilsētas centrā, kur ilgus gadus notika dažādas nodarbības.
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Pilsētas rajonam pasliktinoties, DV namu pārdeva 1984. gadā. DV
apvienības turpmākā darbība notiek Milvoku Latviešu namā.

DV Milvoku apv. šaušanas sekc. dalībnieki ar izcīnīto Gaŗezera
vairogu 1987. g. 11. jūlijā; No kr.: Ē. Kalniņš, V. Zālītis, A. Krauklis
(sekc.vad.), A. Grava, M. Kalniņš.

Aktrises Elzas Tauriņas-Mintikas (labā pusē) tautisks iestudējums
Milvoku vanadžu sarīkojumā, jauniešu izpildījumā. Viņa sagatavoja
vismaz 7 šādus iestudējumus.
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DV Milvoku apv. vīru koris 1989. g. 3. jūnija koncertā.

Milvoku apv. pr-ks V. Zālītis ar referentu plkv. V. Kukaini 1988. g.
20. febr., Latviešu leģiona dib. atceres sarīkojumā.

Meklējot piemērotus un rosīgus darbiniekus DV ASV valdē,
vairāki Milvoku DV apvienības biedri atkārtoti izraudzīti dažādos
amatos daudzās valdēs: V. Aparjods, E. Peniķis, P. Rudzītis, V. Jaun
kalnietis, Ilze Rūķe, J. Vilciņš, A. Bolšteins, V. Zālītis, 2. Butkus, A.
Mundesciems, R. Čaks, V. Kalnītis.
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Milvoku apv. 37. gada dienā, 1988. g 10. dec., svētku runu teic apv.
Jaunatnes noz. vad.ĒriksKākulis

Maj. V. Baumanis Latviešu leģ. dib. atcerē, 1989. g. 18. feb., pie V.
Jaunkalnieša sakārtotās Uldriķa 2. pasaules kaŗa foto skates.

Apvienība sastāv Latvijas Brīvības fondā un Latviešu fondā. Ar
līdzekļiem atbalsta Latviešu Nacionālo fondu, Brīvības līgu, Patie
sības fondu, Gaŗezeru, Vasaras vidusskolu, sportu un jaunatni.
Aprūpes līdzekļus iegūst gadskārtējā Ziemsvētku ziedojumu akcijā.
Apvienība sūta delegātus uz DV delegātu sapulcēm un ALAs
kongresiem.
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DV Vanadžu pr-ce A. Hāznere Milvoku apv. vanadžu kopas
37. darb. g. dienā. No kr.: dzeju skandētājā E. Tauriņa-Mintika,
I. Rudzīte, māc. L. Zušēvica, V.Zālītis (apv. pr-ks), A. Hāznere
(vanadžu pr-ce), M.Cukura (apv. vanadžu kopas pr-ce).

DV ASV 38. Vanadžu salidojums, 1992. g.aprīlī, Milvokos

Zīmīgās dzimšanas dienās valdes locekļi apmeklē apvienības
biedrus un sveic viņus ar kādu grāmatu. Mūžības ceļiniekus izvada
ar DV goda sardzi.
Apvienības valde, savas darbības atspoguļošanai, 10 reizes gadā
izdod apkārtrakstu R. Prūša redakcijā. To izgatavo uz 8 lapas pusēm
600 eksemplāros un izsūta visiem Viskonsinas štata latviešiem, DV
vadībai un citām DV apvienībām ASV. Bez DV ziņām apkārtrakstā
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ievieto arī draudzes un citu Milvoku latviešu organizāciju ziņojumus
kā arī latviešu centrālo organizāciju aicinājumus un norādījumus
tautiešu informēšanai. E. Peniķa un R. Prūša redakcijā izdotas 6
brošūras par apvienības darbību apvienības jubilejās. Tām vākus
zīmējis mākslinieks A. Peniķis. Par DV Milvoku darbību “Laikā” un
“Latvijā” rakstījuši R. Čaks, E. Peniķis un R. Prūsis.
Par sekmīgu darbību 38 gados ar zelta nozīmi apbalvoti 26 ap
vienības vanagi un vanadzes. Daudzi veiksmīgi biedri saņēmuši DV
CV atzinības rakstus un daudziem piešķirti DV ASV goda raksti.
Pēc 39 gadu aktīvas darbības DV ASV valdē un DV Milvoku
apvienībā Edgars Peniķis 1988. gadā pātrauca darboties un pensio
nējās.
Vanadžu kopu pēdējos 20 gados vada Mirdza Cukura ar 10
valdes loceklēm: A. Lāci, A. Ozoliņu, H. Rumpēteri, B. Kākuli, L.
Gulbi, E. Zālīti, E. Mintiku, M. Aleksējevu, O. Liepiņu, I. Strazdiņu.
Valdes sastāvs mainās, bet vanadžu praktiskā darbā piedalās liels
skaits vanadžu. Vanadžu kopa un apvienība rīko dažādus sarī
kojumus, lai iegūtu līdzekļus jaunatnes atbalstam un palīdzībai
dzimtenē. Milvoku vanadžu kopa ar 142 vanadzēm ir pašreiz lielākā
ASV.
Milvoku DV vīru koris ir vecākā, ar DV zelta nozīmi apbalvotā
DV dziesmu vienība, kuŗas sākums ir 1951. g. 8. decembrī. Kori 32
gadus vadīja V. Aparjods, pēdējos 7 gadus Ernests Brusubārdis III.
Kora priekšnieki bijuši: E. Stārķis, R. Prūsis, H. Misiņš un kopš 1984.
g. A. Peniķis. Koris dziedājis daudzās vietās; pašreiz 22 vīru sastāvā.
Milvoku DV tautas deju kopu “Metieniņš” vada Ildze Rudzīte
ar palīdzēm Intu Kalvi un Sandru Krūmiņu. Mūzikālais vadītājs
Ernests Brusubārdis III. Kopā 60 dejotāju un tā uzstājas caurmērā 15
reizes gadā.
Šaušanas kopu vada Arnolds Krauklis un tā piedalās visās
vietējās un globālās sacensībās ar labiem panākumiem, izpelnoties
daudzas individuālās un kopas godalgas.
Apvienības aizbildniecībā darbojas Gaujas 11. skautu vienība
E. Krūmiņa vadībā un Tālavas 15. gaidu vienība A. Namatēva vadībā.
Bibliotēkā vairāk kā 2000 sējumu. Tā novietota Milvoku Latviešu ev.
lut. Sv. Trīsvienības draudzes telpās un bibliotekārs Edvīns Ritsiks
izsniedz grāmatas svētdienās pirms un pēc dievkalpojuma.
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DV apvienība Ņujorkā
DV apvienība Ņujorkā darbojas kopš 1950. gada 6. janvāŗa.
Līdz astoņdesmito gadu sākumam apvienības darbība ritējusi līdzīgi
citu apvienību darbībām ASV. Mainījusies vadība un darbinieki,
samazinājies biedru skaits. Vēl 1985. gadā bijuši 375 vanagi un vana
dzes, bet uz 1993. gada 1. janvāri šis skaits noslīdējis līdz 281. Daudzi
aizgājuši mūžībā, bet jaunā paaudze nav varējusi tos aizstāt.
Apvienību laikā no 1980. g. līdz 1992. gadam vadījuši: Alfrēds
Braunfelds (1981.-87.), Uldis Grava (1988.-90.), Imants Kalniņš (no
1990. gada). Apvienības vanadžu kopu šajā laika posmā vadījušas
Irēne Puķīte (1981.-83.), Lilija Tomase (1983-87.), Helēna Celmiņa
(1988.-91.); sākot ar 1992. g. kopu vada Inese Apele.
Apvienība visus darbības gadus aktīvi piedalījusies latviešu
polītisko interešu aizstāvēšanā un cīņā pret dzimtenes okupantiem,
ne tikai atbalstot demonstrācijas Ņujorkā, Vašingtonā un Filadelfijā,
bet rīkojot polītiskus seminārus kopā ar PBLA un ALA's darbinie
kiem, ko vadījis A. Braunfelds. Sākot ar 1988. g. apvienības darbībā
ievērojama loma ir notikumiem dzimtenē. Turpinās jau par tradīciju
kļuvušie sarīkojumi - 18. novembŗa svinības., plkv. O. Kalpaka pie
miņai veltītie, Ziemassvētku tirdziņi un citi, kam 1991. gadā pievie
nojas Latvijas “Otrais brīvības rīts”. Pārmaiņu darbības virzienā
vislabāk raksturo Apvienības budžetu summas: ja vēl 1991. atbalsti
nacionāliem mērķiem bija piešķirti $2,110.00 apmērā BATUN,
Ņujorkas latviešu korim, Krīzes komitejai, sportam, Kārļa Ulmaņa
grāmatas izdošanai, tad 1992. g. budžetā $5,036.64 paredzēti
atbalstam Latvijā - drēbēm, medikamentiem un dažādiem aparātiem.
Turpināta atbalsta piešķiršana latviskai izglītībai, tajā ietveŗot arī
materiālo palīdzību studentiem no Latvijas, kas turpina izglītību
ASV. Lielākos ienākumus apvienībai dod 14. jūnija un Ziemassvētku
akcijas. 1991. g. saņemta par abām akcijām kopā $6.033,54; 1992. g. $5,777.34. Daudz darba, līdzekļu un pūļu prasa DV apvienības nama
uzturēšana Ņujorkā. Nama rajonā aizvien lielākas kļuva automašīnu
novietošanas problēmas, kas savā veidā traucēja un pat kavēja
sabiedrisko pasākumu un sarīkojumu norisi. 1991. g. pilnsapulce
lēma par auto novietošanas laukuma izbūvi pie DV nama. Laukuma
izbūve 1991. g. izmaksājusi jau $2212.60, bet pilnīga izbūve prasīs vēl
diezgan lielus līdzekļus. Gandarījums ir tomēr liels, jo pamazām
namā atgriežas kultūras un sabiedriskie sarīkojumi. Līdz ar to pieaug
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nama ienākumi. Namā DV klubs darbojas ar peļņu. Rosīga ir sporta
kopa, kas rīko gadskārtēji Ņujorkas kausa izcīņas novusā. 1992. g.
“Ziemeļamerikas meistarsacīkstes” Priedainē izkārtoja Ņujorkas
novusa kopa.
Apvienība izdod kārtēji Apkārtrakstu, kur ievietoti ziņojumi par
valdes, nozaŗu un kopu darbību. Ziņojumi par pēdējās desmitgades
darbību ir ievietoti Apkārtrakstā Nr. 147, kas izdots 1993. g. martā.
Vanadžu kopa l992. gadā rīkojusi novada vakaru par Aglonu,
turpinot agrāko gadu tradīciju. Daudz darba vanadzes veltījušas
palīdzības darbam Latvijā, ziedojot no kopas līdzekļiem $2.000.laparaskopa aparāta iegādei; 10 daudzbērnu ģimenēm nosūtīti svētku
sveicieni. Vanadžu vadībā darbojas Latviešu kultūras vērtību krātuve
DV namā Ņujorkā. Krātuve dibināta 1977. gadā un tās uzdevums ir
krāt un saglabāt etnogrāfiskas un vēsturiskas mantas, kam sakars ar
mūsu tautu agrākos laikos un arī nesenā pagātnē. Krātuve domāta arī
jaunās paaudzes pētniekiem, dodot iespēju iepazīties ar pareiziem
etnogrāfiskiem darinājumiem. Krātuves vadītāja visus darbības gadu
ir bij. vanadžu kopas vadītāja Lilija Tomase.
DV namā turpina darboties Apvienības bibliotēka, ko 1992.
gadā vada Vilnis Bauers.
Atzīmējams, ka Apvienības biedri aktīvi piedalās Latvijas valsts
atjaunošanas darbā: Uldis Klauss strādā Latvijā kā Amerikas valdības
pārstāvis banku lietās un Uldis Grava ir Brīvās Eiropas raidītāja
latviešu nodaļas vadītājs.
DV apvienība Ročesterā
Daugavas Vanagu apvienība Ročesterā, dibināta 1952. gada 27.
aprīlī, ir 4. mazākā apvienība DV ASV 23 apvienību un 2 kopu saimē.
Darbojas apm. 200 latviešu vidē. No apvienības biedriem gandrīz
trešā daļa nedzīvo apvienības darbības rajonā, bet izklaidus kaimiņu
pilsētās, pat citās pavalstīs. Apvienība ir reģistrēta kā bezpeļņas
organizācija un atbrīvota no nodokļu maksājumiem. Pieder Ame
rikas Latviešu Apvienībai (ALA) un ir PBLA Brīvības fonda
dalībniece ar $1500.00 iemaksu. ALA biedru saimei kārtēji piede
rējuši 28 - 34 apvienības biedri, no tiem 1992. gadā 18 Mūža biedri
un 7 “Zelta mūža biedri”. Brīvības fondā ir 23 apvienības biedri.
Apvienībai pieder 12 Gaŗezera akcijas. Pārskata laikā apvienības
biedru skaits no 64 biedriem 1983. gadā samazinājies uz 61 biedru
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1992. gadā (38 vanagi un 23 vanadzes). Minētā laikā uzņemti 14 jauni
biedri, miruši 9, izskaitīti 8. 1992. gadā DV ASV Mūža biedru skaits ir
30 (15 vanagi un 15 vanadzes). Apvienības pārvaldēs (valdes 9 - 1 0
locekļu sastāvā, revīzijas komisijās 3 locekļu sastāvā) darbojušies 17
apvienības biedri. Visu pārskata laiku (10 gadus) apvienības valdes
priekšnieks un iekšējās informācijas daļas vadītājs Aleksandrs Izāks;
priekšnieka vietnieks, sekretārs un Ārējās informācijas daļas vadītājs
Valdis Auzāns; kasieris un DVM lietu kārtotājs Jānis Mednis;
Aprūpes nozares vadītājs (pirmos 3 gadus palīgs) Marģers Cubīns un
sporta lietu kārtotājs Dainis Bergmanis; 7 gadus: biedrzinis un ārējās
informācijas nozares vadītājs palīgs Ģirts Zadiņš. 6 gadus: Kultūras
nozares vadītāja Rita Cubīna, valdes locekle Aina Serdāne un valdes
loceklis Arnolds Golts; 3 gadus: bijušais Aprūpes nozares vadītājs
Jānis Dzenis, bij. kultūras nozares vadītājs Jānis Karlsons, bijušais
biedrzinis Augusts Belsons un 2 gadus bij. valdes locekle Ilze ZariņaZollweg. Apvienības pārstāvju pienākumus pēdējos 2 gadus pildījuši:
Arnolds Golts Sirakūzās un Jēkabs Kušķis Penn Yan'ā.

Apv. pr-ks A. Izāks atklāj apv. 35 gadu atceres sarīk. 1987. g. 21. martā.

Revīzijas komisijā visu pārskata laiku: sekretārs Aleksandrs
Aistrauts un komisijas loceklis Artūrs Vidas, 7 gadus Olģerts Sniedze
un 2 gadus Imants Timrots kā revīzijas komisijas priekšsēži.
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Kā apvienības delegāts visās DV ASV delegātu sapulcēs un kā
viesis DV Kanadā delegātu sapulcēs piedalījies apv. priekšnieks
Aleksandrs Izāks. Vanadžu kopas vadītāja Aina Serdāne darbojusies
visus 10 gadus. Ar iespaidīgu sarīkojumu, kuŗā svētku runu teica DV
ASV priekšnieks Andrejs Spārniņš, apvienība 1987. gada 21. martā
atskatījās uz 35 darba gadiem.

Ročesteras vanadzes 40 gadu darbības atceres sarīk. 1992. g. 28. martā

Pārskata laikā ar DV nozīmi zeltā apbalvotas: visilgadīgākās
vanadžu darbu veicējas - Zelma Karlsone un Marija Pavasare un
ilggadīgais valdes loceklis Valdis Auzāns. V. Auzāns 7 1/2 gadus
(pavisam 13 gadus) un Ģirts Zadiņš sākot ar 1990. gada vidu ievēlēti
un pildījuši Ročesteras latviešu grupas pārstāvju pienākumus pie
amerikāņu iestādēm un darbojušies vietējā Apspiesto tautu un
Baltiešu komitejā, koordinējot sadarbību ar latviešu grupu un DV
apvienību. Pēdējā gadā Baltiešu komitejā par sekretāru strādā jaunās
paaudzes vanags Kārlis Rūdolfs. Apvienība ārējās informācijas
darbam veltījusi lielu uzmanību un tas veikts sekmīgi.
Apvienības ārējai informācijai sākās plašs un rosīgs darba
lauks, kad M. Gorbačovs atļāva mazus jauninājumus. Nodibināja
draudzīgākas attiecības ar Apspiesto tautu, sevišķi ukraiņu, komiteju
un izveidoja sirsnīgākas attiecības ar igauņu un lietuviešu grupām,
nodibinot Baltiešu komiteju Ročesterā.
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Uzsākām sakarus ar Eiropas Drošības un sadarbības (Helsinku)
konferences ASV delegātiem - senatoriem H. Hoyer un Dennis De
Concini, kas sniedza informāciju par konferences darbību. Sākām
sadarboties ar Apvienoto Baltiešu Komiteju Vašingtonā un informē
jām baltiešiem labvēlīgi noskaņotos senatorus un kongresa locekļus.
Izveidoja telefonisku izziņošanas sistēmu iebildumu vai priekšlikumu
nodošanai prezidentam, augstākiem diplomātiem u . c , kā arī lai
sazinātos paši savā starpā.

Apv. 1991. g. 18. aug. interno šaušanas sacīkšu dalībnieki: no kr.
priekša pirmo vietu ieguvēji I. Timrots (1. v.), M. Cubīns (3. v.),
Ģ.Zadiņš (2. v); stāv: A.Vidas,D. Bergmanis, J. Rūdolfs, J. Landrātovs,
A. Izāks, (apv. Pr-ks), V. Lauva, J. Kušķis, V. Zadiņa, J. Graudiņš,
V. Auzāns. Iztrūkst A. Golts.

Katru gadu apvienība piedalās Apspiesto tautu nedēļas svinībās
Ročesteras pilsētā. Apsveicam lietuviešus un igauņus viņu valsts
svētku atcerē.
Apvienība piedalās Ročesteras mūzeja un Zinātņu centra
rīkotos starptautiskos sarīkojumos vasarās un Ziemsvētku laikā ar
tautisku novietni, sniedzot plašu informāciju par Latviju.
1983. gada 24. septembrī liels skaits latviešu piedalījās ukraiņu
tautas sēru dienas 50 gadu atceres demonstrācijā. 1984. gadā 9. maijā
Starptautiskā Saharova komiteja aicināja latviešus palīdzēt sarīkot
koncertu. Piedalījāmies 1984. gada 9. jūnijā Ročesteras pilsētas 150
gadu jubilejas parādē ar nosaukumu “Rochester Latvians”, tāpat 18.
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jūlijā žīdu tautības rīkotā sanāksmē, kur nosodīja PSRS par pasta
starptautisko noteikumu pārkāpšanu. 1988. gada martā rakstījām
Rietumvācijas valdības locekļiem un partiju vadītājiem sakarā ar
Ribentropa-Molotova slepeno līgumu.
Pēdējos gados ievērojams daudzums vēstuļu sūtīts ASV
valdībai, Senātam un Kongresam, lūdzot iestāties par Baltijas valstu
brīvību. Katrai galotņu konferencei tuvojoties, sūtītas telegrammas
un telefoniski ieteikumi prezidentam un nacionālās drošības
komitejas locekļiem. Sašutuma vēstules nosūtīja ASV prezidentam,
Tieslietu ministrijai un senatoriem igauņa Karl Linnas deportācijas
lietā. Katrā izdevīgā starptautiskā sarīkojumā izdalīta informācija par
Latviju un Baltijas valstīm. Dāvinātas grāmatas pilsētas, universitātes
u.c. bibliotēkām, amerikāņu organizācijām.

Karogu ienesēji apv. 40 g. jubilejas sarīkojumā, 1992. g. 28. martā.
Karogus ieved A. Izāks (apv. pr-ks); Karogneši - J. Landrātovs,
V. Auzāns (apv. pr-ka vietn.),

Organizēti braucieni uz lielajām demonstrācijām Vašingtonā.
Apvienības biedri piedalījās PBLA rīkotajā 1987. gada 10. augusta
demonstrācijā Rietumberlīnē. Kopā ar igauņu un lietuviešu pārstāv
jiem rīkotas preses konferences, intervijas TV, radio un laikrakstu
reportieriem par Baltijas brīvības atjaunošanu.
Apvienība tic, ka ar uzrādīto ārējās informācijas darbu ir
veikusi daļu no lielā informācijas darba, lai zemei un tautai, kuŗā
dzīvojam, būtu labāk saprotams Latvijas neatkarības atjaunošanas
process.
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Ar naudas ziedojumiem atbalstīti: LNF Zviedrijā ar $2950.00,
PBLA Latvijas Brīvības fonds ar $1200,00 iemaksu, Baltiešu Brīvības
līga ar $560,00, Gaismas akcija ar $350,00, BATUN ar $789,00,
Gunāra Astras fonds ar $1756.00. Patiesības fondam doti $3825.00,
“Americans for Due Process” un “Americans for Constituional Justice
and Security” ar $500,00.
Atbalstītas skolas u n jaunatnes pasākumi: Minsteres Latviešu
ģimnāzija ar $2450.00, vietējā svētdienas skola ar $900.00, Rīgas 28.
gaidu vienība ar $1050.00.
Ar maksājumiem u n ziedojumiem atbalstīti: PBLA, ALA, ALA
Kultūras Fonds, Jāņa Riekstiņa LSC, Bērzaine, Gaŗezers, 2x2 nomet
nes, Latvijas baznīcas u.c.
Apvienības biedru u n vispārējai informācijai par apvienības,
DV ASV valdes, DV Centrālās valdes un citu latviešu pārstāvniecību,
organizāciju, latviskās audzināšanas u n izglītības pasākumu darbu
valde izdevusi apvienības “Ziņotāju” 2 reizes gadā, katru reizi 90 - 95
eksemplāros, kas kopā ar citiem organizācijas materiāliem izmaksājis
$1420.00. Par ikreizējiem apvienības valdes u n v a n a d ž u kopas
sarīkojumiem, d a ž ā d ā m nacionālpolītiskām aktivitātēm piesūtīti
atsevišķi paziņojumi. Labu atsaucību guvuši īpaši aicinājumi at
balstīt akcijas Latvijas brīvībai.
Sniegti 75 darbības ziņojumi u n apraksti latviešu laikrakstiem
u n 28 gadījumos DV Mēnešrakstam, ko ikgadus abonējuši 24 - 28
apv. biedri. Apvienības valde, labā sadarbībā ar Kultūras nozares
vadītāju Ritu C u b ī n u u n apv. vanadžu k o p u , rīkojusi nacionāli
nozīmīgāko notikumu atceres un dažādus cita rakstura sarīkojumus,
pārskata laikā izkārtojot: 24 aktus, 12 koncertus, 9 referātus, 8 deju
vakarus, 3 teātra izrādes, 1 gleznu izstādi, 5 izbraukumus un 18
dažādus cita rakstura sarīkojumus.
Apvienības tautisko deju kopa “Vanadziņš” dalībnieku trūkuma
dēļ darbību izbeidza 1983. gadā.
Plkv. Kalpaka piemiņa atzīmēta piedaloties vietējās Krusta
draudzes dievkalpojumos. Ikgadus Zvaigznes dienā nolikts apvie
nības vaiņags pārmaiņus uz strēlnieku Antona Leonova u n Žaņa
Mitenberga kapiem “Riverside” kapos.
Apvienībai ir bibliotēka ar vairāk kā 400 grāmatām, k o plāno
n o s ū t ī t u z Latviju. Visu sarīkojumu izkārtojumi izmaksājuši
$16562.00, uzrādot ieņēmumos $24563.00.
Aprūpes darbu ar labām sekmem veikuši Jānis Dzenis 3 gadus
un Marģers Cubīns pēdējos 6 gadus. Turpināta ilgstoši nervu slimā
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bij. gaisa spēku izpalīga Jāņa Runduļa aprūpe LKIA atpūtas namā
“Rota”, līdz viņa nāvei 1991. g. 11. augustā.
Apmeklēti slimie slimnīcās un mājās. Ģimenes dienās sveikti
vieninieki un vieninieces. Ziemassvētkos ar veltēm un svētku
dāvanām sveikti mazāku pensiju saņēmēji, ilgstoši slimie un vecie
ļaudis mājās un veco ļaužu mītnēs. J. Runduļa un citam vietējās
aprūpes darbam izdoti $2685.00. Sākot ar 60 mūža gadiem, nozīmīgu
gadu jubilejās sveikti apv. biedri. Mirušajiem apv. biedriem un arī
citiem nolikti ziedi un izkārtotas goda sardzes.
Ikgadus izvestas 14. jūnija un Ziemsvētku ziedojumu vākšanas
akcijas, kas kopsummā ienesušas $16150.00. Visi palīdzības līdzekļi
nosūtīti DV ASV valdei, atskaitot 25% no Ziemsvētku ziedojumiem,
izlietošanai apvienības vajadzībām.
Nosūtīšanai uz Latviju 1992. g. ziedots: medicīniskā manekena
iegādei caur ALPhA prezidentu Dr. Zigurdu Bērzupu $200.00,
Latvijas bruņoto spēku atbalstam caur DV ASV valdi $500.00, LDV
Smiltenes nodaļa, kas ir Ročesteras apv. aprūpējamā “māsas” nodaļa,
atbalstīta ar $100.00 un viena sainīša nosūtīšanu. Apv. valde tai abonē
DVM un piesūta apv. “Ziņotājus” un citus informācijas materiālus,
arī Oskara Perro 4 grāmatas. Ciemojoties Latvijā, apv. pr-ks A. Izāks
tai dāvāja parādes Latvijas karogu un $50.00 naudā.
Apvienības biedri privāti izveidojuši draudzīgus sakarus ar bij.
leģionāriem un izsūtītiem Latvijā.
Sporta nodarbību izkārtojumos visus gadus rīkotas apvienības
internās šaušanas sacīkstes ar mazkalibra šautenēm, kurās dalībnieku
skaits svārstījies no 7 līdz 13 gadā, ieskaitot ārpus konkurences dalīb
niekus. Pirmo 3 vietu ieguvējiem vienmēr pasniegtas balvas.
Apvienībai ļoti nozīmīga ir vanadžu kopa, bez kuŗas darbs
nebūtu sekmīgi veicams. Vanadzes patstāvīgi sarīkojušas Ziemsvētku
tirdziņus. Priekšsvētku nedēļās vanadzes svētku ieskaņai pulcējušās
kādas vanadzes mājā Ziemsvētku eglītei. Gadskārtēji piedalījušās
Tautību festivālā, iekārtojot latvisku novietni un izplatot pret
komūnistisku informāciju. Vanadzes rūpējušās par veciem un sli
miem, slimnīcās un mājās, ir atbalstījušas latviešu svētdienas skolu
un Rīgas 28. gaidu vienību. Abonējušas žurnālu “Mazputniņš” kādai
ģimenei Latvijā. Nacionālpolītiskā darbā rakstījušas vēstules un
piedalījušās demonstrācijās 14. jūnijā un Melnās lentes dienās. 1983.
gada novembrī vanadzes izkārtoja kartiņu nosūtīšanu čekas
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priekšniekam Andropovam un Latvijas PSR Augstākās Padomes
prezidija priekšsēdētājam Pēterim Strautmanim. Pārskata gadu gā
jumā vanadžu kopai ir pievienojušās 7 jaunākās paaudzes vanadzes,
bet tanī pašā laikā zaudētas 4 vanadzes. Pašlaik kopā ir 23 vanadzes,
no tām 13 Mūža biedres. Zelma Karlsona un Marija Pavasara saņē
mušas DV krūšu nozīmes zeltā; 3 vanadzes ir aktīvi piedalījušās
latviskās jaunatnes audzināšanā, darbojoties latviešu svētdienas skolā,
gaidās; dziedot korī un koklējot. Delegātes pienākumus DV ASV
vanadžu salidojumos pa lielākai daļai pildījusi Austra Izaka, kuŗā kā
viešņa visus gadus piedalījušies arī Kanadā vanadžu salidojumos.
1992. gada vanadžu kopas valde: vadītāja Aina Serdāns, vadītājas
vietniece Rita Cubīna, sekretāre Velta Belsone, saimniecības daļas
vadītāja Austra Izāka un palīdze Ilze Bullwinkel.

Ročesteras apv. valde 1992. g.: No kr. 1. r. J. Rūdolfs, Aina Serdāne
(vanadžu kopas pr-ce), A. Izāka (apv. pr-ks), Rita Cubīna; 2. r.
D. Bergmanis, V. Auzāns,J.Mednis, Ģ. Zadiņš, M. Cubīns. Iztrūkst
A.Golts

Pirms 2 gadiem likvidēja kasieres amatu, to vajadzības
gadījumā izpilda kopas vadītāja vai kāda cita vanadze, jo vanadžu
kopai nav atsevišķas kases un visus naudas darījumus kārto caur apv.
kasi.
Sākot ar 1992. gadu, vanadžu kopa aprūpē Latvijā vienu 4
bērnu ģimeni, kuŗa zaudējusi ģimenes apgādnieku, sūtot apavus,
apģērbu piederumus, pārtikas produktus; izdevumi segti no apvie
nības līdzekļiem un Veltas Belsones ziedojumiem. Apvienības priekš
nieks, ciemojoties Latvijā, šai ģimenei dāvāja $25.00.
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Apvienības pārvaldes un biedru attiecības ar vietējām organi
zācijām, Krusta draudzi un to vadošām personām, tāpat latviešu
sabiedrību, ir labas un draudzīgas, tamdēļ visi kopējie jautājumi un
intereses izkārtojas savstarpējā sadraudzības, izpratnes un palīdzības
garā, kas veicinājis sekmīgu darbu.
DV apvienība Ziemeļrietumos
DV apvienība Ziemeļrietumos darbības apgabals ir plašs, tā
darbojas Vašingtonas un Oregonas štatos ASV. Biedru dzīves vietas ir
tālu izkaisītas, tādēļ apvienība īpašumu nav iegādājusies. Galvenais
darbības centrs ir Takoma-Sietla, Vašingtonas štatā. Apvienība reģis
trēta kā bezpeļņas organizācija Vašingtonas štatā un IRS (ASV no
dokļu departamentā) ar nosaukumu: “NW Latvian Weifare Associ
ation DV”. Apvienībai nav arī pašdarbības kopu biedru izklaidēto
dzīves vietu dēļ.

1983. g. vasarā, Skamenijā. DV apvienības Ziemeļrietumos
salidojumā piedalās virspulkvedis Arturs Silgailis (apakšā, vidū ar
kakla saiti). No viņa pa kreisi Silgaiļa kundze.

Biedru skaits 1. janvārī 1983. gadā bija 139, 1993. g. 1. janvārī
124. Pārskata laikā miruši 19 biedri. Mūža biedri ir 43, tātad
apmēram 1/3 no biedru skaita. Pārskata laikā ar DV ASV Zemes
valdes Goda rakstu apbalvoti 23, DV CV Atzinības rakstu 11 un krūšu
nozīmi zeltā 3 apvienības vanagi un vanadzes.
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1990. g. Sietlā. Apv. biedri piedalās Melnas lentes dienas demonstrācijā.

1990. g. Jāņos, Rietumkrasta izglītības centrā klāj “saldo galdu”,
visu ienākumu ziedojot izglītības centram. No kr. V. Sproģe,
A. Felzenberga (kopas pr-ce), L. Vērzemniece, Ē. Ķirse,M.Ješaucka.

Apvienības vadība kopš 1983. gada gandrīz nav mainījusies.
Apvienības priekšnieks ir Austris Ķirsis, apvienības valdē: Žanis
Cibis, Edgars Elferts, Žanis Elferts, Jānis Muižnieks, Edmunds
Rekevics un Juris Sproģis. Visilgāk apvienības valdē par priekšnieka
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vietnieku un kasieri darbojies Jānis Muižnieks - nepārtraukti kopš
1966. gada. Vanadžu kopas vadītāja ir Alise Felzenberga, kopas
valdē: Ērika Ķirse, Ārija Miķelsone, Valija Sproģe un Līvija
Vērzemniece. Revīzijas komisijā: Gunārs Āboliņš, Arturs Ješauckis
un Emils Vērzemnieks.

Vanadžu kopas valde 1991. g. Sēž no kr.: L. Vērzemniece,
A. Felzenberga (kopas pr-ce), V.Sproģe. Stāv: Ē. Ķirse, Ā. Miķelsone

Galvenais sakaru uzturēšanas līdzeklis starp apvienības vadību
un biedriem ir apvienības apkārtraksts “Ziņas”, ko izsūta visiem
apvienības biedriem, daudzajiem apvienības labvēļiem darbības
rajonā, DV ASV vadošajām personām. “Ziņas” izdod apm. 5 reizes
gadā 300 eksemplāros. Līdz 1990. gadā vidum “Ziņu” redaktors bija
profesionālais žurnālists Leonards Švarcs, techniskais redaktors
Austris Ķirsis. Vājas veselības dēļ L. Švarcs 1990. gadā atteicās no
redaktora pienākumiem un “Ziņas” tagad rediģē A. Ķirsis.
Apvienības darbs, galvenām kārtām, ir bijis aprūpes, latviešu
jaunatnes atbalsta, sabiedriski kultūrālā un nacionālpolītiskā laukā.
Līdzekļi iegūti no ziedojumiem, apvienības un vanadžu kopas
sarīkojumiem. Apvienības lielākie sarīkojumi katru gadu bijuši Maija
svētki un Rudens svētki, vanadžu kopai Pavasaŗa svētki un bazārs.
Vanadžu kopa bijusi ļoti rosīga, rīkojusi nevien patstāvīgus sarīko
jumus, bet arī vienmēr palīdzējusi apvienības sarīkojumos gan ar
padomu, gan darbu.
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Apvienības valde 1991. g. Sēž no kr.:E.Elferts,J. Muižnieks, A. Ķirsis
(apv. pr-ks), J. Sproģis. Stāv: Ž.Cibis,E.Rekevics, Ž. Elferts

Katru vasaru ir iespēja personīgi satikties salidojumā vanadzes
Tinces Kauskales īpašumā, Kolumbijas upes krastā, uz Vašingtonas
un Oregonas štatu robežas.
Kopā ar Takomas latviešu draudzi svinīgos aktos atzīmētas
mūsu tautai nozīmīgās atceres dienas.
1986. gadā apvienība svinēja 35 un vanadžu kopa 20 gadu dar
bības atceri. Goda viesis bija toreizējais DV apv. Dienvid-Kalifornijā
priekšnieks Aivars Jerumanis. 1991. gadā atzīmēja apvienības 40 un
vanadžu kopas 25 gadu darbību. Atceres svinībās goda viese bija Rita
Kaugura, DV ASV vanadžu priekšniece. Abos sarīkojumos pēc
svinīgā akta bija koncerts, kopējas vakariņas un deja. 1992. gadā, XII
Rietumu krasta latviešu dziesmu svētkos apvienība rīkoja DV
salidojumu, kuŗā piedalījās vanadzes un vanagi nevien no ASV
rietumu krasta, bet arī no austrumu krasta, Kanadas un Latvijas.
Goda viesi bija Aivars Jerumanis un Aleksandrs Pelēcis no Talsiem,
Latvijā, kuŗš DV rīkotajā patriotisko dzeju konkursā ieguva I vietu.
Atsevišķo darbības nozaŗu aktivitāti 1983.-1992. gada darbības
periodā vislabāk raksturo skaitļi:
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Aprūpei izdots $17756.00. Ienākumi aprūpes vajadzībām ir no
atsevišķiem ziedojumiem un no 14. jūnijā un Ziemassvētku aprūpes
ziedojumu vākšanas akcijām.
Latviešu jaunatnes atbalstam galvenām kārtām latviskās izglī
tības iegūšanai, izdots $13574.00. Atbalstīti atsevišķi jaunieši, vietējās
latviešu skoliņas, kas darbojas vanadžu kopas paspārnē; vasaras
vidusskola “Kursa”, Latviešu ģimnāzija Minsterē un Rietumkrasta iz
glītības centrs Šeltonā, Vašingtonas štatā.

1992. g. XII Rietumkrasta latviešu dziesmu svētku laikā, Sietlā.
Apvienības vadība un goda viesi: no kr.: dzejn. Aleksandrs Pelēcis,
A. Felzenberga, (vanadžu kopas pr-ce), A. Ķirsis, (apv. pr-ks),
Ē. Ķirse, A. Jerumanis.

Kultūrāli sabiedriskam darbam izdots $31745.80. Seit ietilpst
izdevumi sarīkojumiem, piedalīšanās DV ASV delegātu sapulcēs,
apvienības “Ziņu” sagatavošanai un izsūtīšanai, administratīvie
izdevumi.
Nacionāl-polītiskam darbam izdots $8402.00. Šinī summā
ieskaitīti arī ziedojumi Patiesības fondam, Latvijas Brīvības fondam
un Latviešu nacionālam fondam.
Apvienības biedri piedalījušies 14. jūnija un Melnās lentes
dienas demonstrācijās, sūtījuši vēstules un telegrammas amerikāņu
valdības locekļiem, deputātiem un senatoriem. Rakstītas daudzas
lasītāju vēstules ASV laikrakstiem, kaut arī, jāatzīst, ka panākumi nav
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bijuši visai lieli. Labāk ir veicies, organizējot vietējo radio un TV sta
ciju ziņotāju ierašanos demonstrācijās un, pēdējos pāris gados, bal
tiešu sanāksmēs, kuŗās atzīmēja Baltijas valstu neatkarību atjau
nošanu. Personīgās saskārsmēs ar amerikāņiem apvienības biedri
daudz darījuši, lai dotu priekšstatu par notikumiem Baltijas valstīs:
daudziem amerikāņiem nav jēgas par šiem notikumiem un daudzi
arī tos saredz krievu propagandas gaismā.
Vairums apvienības biedru ir arī ALA biedri, tāpat ir biedri
citās latviešu organizācijās un draudzēs, kuŗās ieņem arī vadošus
amatus. Ar prieku un lepnumu var piezīmēt, ka visu laiku šinī
apgabalā ir bijusi vislabākā sadarbība visām latviešu organizācijām,
strādājot vienam kopīgam mērķim - Latvijas brīvības un neatkarības
atjaunošanai.
Izredzes spraigai un aktīvai darbībai turpmākos gados ir ļoti
problēmatiskas, jo nav izdevies, par spīti apvienības vadības pūlēm,
apvienības darbā iesaistīt gados jaunus biedrus.
DV Austrālijā darbība
no 1983. g. - 1992. g.
1983. gads.
Daugavas Vanagu Austrālijā valdi 1983. un 1984. gadā ievēlēja
DV Austrālijā 30. delegātu sanāksmē Brisbanē.
32. delegātu sanāksme notiek 1983. gada 26. un 27. decembrī,
Melburnā, piedaloties 15 delegātiem ar 22 balsīm, pārstāvot 9
nodaļas ar 1629 biedriem.
No kopējā biedru skaita, kas darbības gadā pieaudzis par vienu
un gadu noslēdzot ir 1629, līdz 25 gadus veci ir 3% (50), no 26 līdz
65 g. v. 67% (1092) un virs 65 g. v. 30% (487). Šie skaitļi rāda, ka
organizācija noveco un pastiprināti jāpieliek pūles jaunākās
paaudzes iesaistīšanai organizācijas darbā.
Kultūrsabiedriskais darbs, šķiet, mazliet samazinājies, sama
zinoties arī par 543 kopējam sarīkojumu apmeklētāju skaitam.
Palielinājies palīdzības darbs, it sevišķi aprūpei Latvijā, kas
pieaudzis par 56%, salīdzinot ar iepriekšējo darbības gadu. No
kopējiem palīdzības darbam izdotiem līdzekļiem, tiešai materiālai
aprūpei Austrālijā, Latvijā un citur izlietoti 47% ($13362), kultūrsa
biedriskam darbam, jaunatnei, skolām 32% ($9012) un nacionāl
polītiskam darbam 21% ($5492).
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DV Austrālijā 32. del. sapulces, Melburnā, 1983. g. dec, dalībnieki:
no kr. 1. r. ceturtais V. Aufmanis (DV AV pr-dis), piektā L. Priede
(Sidnejas vanadžu k.vad.), sestais J. Kūkums, astotais V. Rolavs; 2. r.
A. Koškēns, A. Paegle, A. Dreļevskis, A. Pelše, R. Ozoliņš, F. Sala,
V. Gutmarcis; 3. r. J. Šreibers, J. Kārkliņs, E. Voitkūns, J. Mellēns,
R. Hartmarnis

Kopā palīdzības darbam izdots $28316.-, kas ir par 21% vairāk
kā iepriekšējā darbības gadā. Apmēram puse no šīs summas nāk no
organizācijas līdzekļiem, otrā puse - no ziedojumiem.
Tautiešu atsaucība līdzekļu ziedošanā DV Austrālijā palieli
nājusies par apmēram 10%.
DV organizācijas Austrālijā kopējo materiālo stāvokli nav
iespējams pareizi izvērtēt, dažu nodaļu nepilnīgu un samērā nepre
cīzu pārskatu dēļ.
Ārējo informāciju vada Gvīdo Bogdanovičs. 1983. gadā DV
Austrālijā Ārējās informācijas nozare turpināja Latviešu Nacionālā
Fonda izdotās grāmatas “These names accuse,” izplatīšanu Austrāli
jas universitāšu bibliotēkās. Ar attiecīgo nodaļu atbalstu šī grāmata
tagad novietota arī Ņūkāstles, Pertas un Makvārija (Macquarie),
Sidnejā universitāšu bibliotēkās. Sidnejas universitātes bibliotēkā grā
mata novietota jau 1982. gadā. Ar “Baltic News” redaktora A. Tašku
nas atbalstu, viens grāmatas eksemplārs nodots arī Tasmānijas uni
versitātes Fišera (Fisher) koledžas bibliotēkā.
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Visām nodaļām piesūtīja zināmu skaitu LNF brošūras “These
Ruins accuse”, izdalīšanai austrāliešu mācītājiem un draudzēm. Šeit
jāizsaka pateicība LAAJ vice-priekšsēdim Tasmānijā E. Baulim, par
palīdzību minētajā darbā Tasmānijā, kur nav DV nodaļu.
DV nodaļām piesūtīja arī DV Centrālās valdes izdotās propa
gandas pamarkas.
Aizgājušā gadā nodaļām izsūtīja vairākus informācijas nozares
apkārtrakstus. Diemžēl, tiem atsaukušās tikai Pertas, Ņūkāstles un
Džīlongas nodaļas. Ar Sidnejas nodaļu pastāv mutiska sazināšanās.
Pateicība izsakāma Austrālijas Latviešu Informācijas centra
vadītājam E. Voitkūnam, kas piegādāja informāciju gan Austrālijas
valdei, gan nodaļām. Šī informācija ir pierādījusies par ļoti noderīgu
DV darbā.
Ir laba sadarbība ar citām organizācijām, piem. H.E.L.L.P.
Tasmānijā, “Christian Mission to the Communist World” un Captive
Nations Council.
Iekšējās informācijas vadītājs Eduards Šmugājs par savu lielāko
veikumu uzskata kasešu bibliotēkas izveidošanu Austrālijā neredzīgo
vajadzībām. Sarkanā krusta centram Vācijā nosūtītas 22 kasetes, bet
pašu rīcībā ir vairāk kā 70 kasetes.
E. Šmugājs ir sagatavojis referātu par Kurzemes cietoksni DV
sarīkojumam un referātu par māti, kā varoņu audzinātāju. Sagatavoti
un noraidīti 4 radio raidījumi.
Atreferējis DV-AV sēdes laikrakstos un DVM un sniedzis
idejiskus rakstus. Šāda veida darbību iekšējās informācijas vadītājs
turpinājis arī vēlāk. Piedalījies Apspiesto Tautu nedēļas rīkotā pie
ņemšanā.
Aktīvi piedalās Pirmo DV Dienu Austrālijā sagatavošanā.
DV-AV Jaunatnes nozares vadītāja Astra Matisons-Vilkina
piedalījusies DV delegātu sanāksmē Kanberā, bet, darba apstākļu dēļ,
nevarējusi piedalīties 3. Latviešu Jaunatnes Apvienības Austrālijā
(LJAA) kongresā Adelaidē; sakārtojusi un izsūtījusi materiālus par
DV organizāciju kongresa informācijai.
Kopā ar DV-AV vanadžu vadītāju mudinājusi jaunatni demon
strēt brāļu Kaminsku labā.
Uztur kontaktu ar “Christian Martyrs”. Sagatavojusi aptauju
“Ko jaunatne domā par DV organizāciju?”, ko izplatīs Pasaules Lat
viešu Jaunatnes kongresā.
1983. gadā ienākuši vienpadsmit palīdzības saiņu pieprasījumi,
kas virzīti tālāk ģenerālsekretāram.
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Sūtījumu pieņemšana uz Latviju bija pārtraukta līdz 1983. g. 19.
novembrim.
Daudzbērnu ģimeņu akcijas ietvaros saiņus nosūtījušas
Adelaides, Brisbanes un Sidnejas nodaļas. Pertas nodaļai nosūtīts
aicinājums uzņemties vienas ģimenes aprūpi. Melburnas nodaļai
domātām ģimenēm saiņus pieteikušas privātas personas.
Kultūras nozares galvenais uzdevums, sākot ar aprīļa mēnesi, ir
bijis gatavošanās Pirmajām DV Dienām Austrālijā. Rīcības komitejas
priekšsēdis ir Kultūras daļas vadītājs Ivars Apelis, kas vada arī teātŗa
nozari. Pārējie rīcības komitejas locekļi ir: Anna Kliešmete - rīcības
komitejas priekšsēža palīdze un komitejas sekretāre; Eduards
Šmugājs - informācijas nozares vadītājs; māc. Verners Voitkus - diev
kalpojums un garīgais koncerts; Pēteris Upenieks - svinīgā junda, at
klāšana; Jānis Driba - kasieris; Lilija Priede - iepazīšanās pēcpusdie
na, balle; Edgars Kalums - Austrālijas latviešu vīru kopkoŗa koncerts;
Jānis Saldums - viesu izvietošana. Pirmo DV Dienu Austrālijā plakātu
zīmēs Igors Dortiņš. Par DV dienu goda priekšsēdi aicina DV AV
priekšsēdi Visvaldi Aufmani.
DV Dienu rīcības komiteja šo dienu programmu jau
sastādījusi. Rīcības komiteja ir paredzējusi maksāt pilnu ceļa naudu
visiem Pirmo DV Dienu Austrālijā aktīviem dalībniekiem.
Skaitliskie pārskati par 1983. gadu.
Biedru kustība:
Saimniecības gada sākumā Austrālijā bija 1628 DV
organizācijas biedri. Gada tecējumā miruši 33 (2,03%), izstājušies 18
(1,11%), izskaitīti 20 (1,23%), pārgājuši uz citām nodaļām 10 (0,6%).
Tai pašā laikā organizācijā iestājušies 82 (5,04%) jauni biedri, līdz ar
ko 1983. gads noslēdzies uzrādot kopskaitā 1629 biedrus no kuŗiem
vanadzes 394 (24,2%).
Mūža biedru skaits palielinājies par 2,33% un gada noslēgumā
ir 38.
Divās nodaļās jaunatnes kopās sastāv 70 biedri, četrās sporta
sekcijās 93 dalībnieki, Pertas nodaļā ir viens kaŗa invalīds, bet
Melburnā 5 aprūpējamie. No biedru maksām 6 nodaļās atbrīvoti 53
biedri.
Trīs nodaļās darbojas deju kopas ar 70 dalībniekiem, no
kuŗiem 42 nav organizācijas biedri. Trīs nodaļās pastāv 5 koŗi ar 112
dalībniekiem no kuŗiem 13 nesastāv DV organizācijā. Pastāv divas
teātŗa trupas, kuŗu dalībnieku skaits nav zināms. 5 nodaļām ir
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bibliotēkas ar kopskaitā 4982 grāmatām. 2 nodaļas kopā ar citām
organizācijām uztur skolas, kopējais skolēnu skaits 119. 8 nodaļas
gada laikā ir izdevušas 46 informācijas biļetenus ar kopējo metienu
2200.
Nodaļās sarīkoti 104 dažāda veida sarīkojumi ar caurmēra
apmeklētāju skaitu 87. Sešās nodaļās notikušas 17 sporta spēles ar 295
dalībniekiem.
Noturētas 104 valdes sēdes, 16 revīzijas komisijas sēdes un 34
gadījumos DV pārstāvji piedalījušies citu organizāciju sanāksmēs.
DV biedru kopsapulcēs piedalījušies 430 dalībnieki.
DV Austrālijā nodaļu kopējie Aprūpes konta līdzekļi uzrāda
(iesk. atlikumu no 1982. gada) ieņēmumos $23.768.00, izdevumos
$18.881.00, ar atlikumu uz 1984. gadu $4887.00.
Administratīvā kontā (atlik. no 1982. g. $50891.00) ienākumos
$140521.00, izdevumos $91639.00 ar atlikumu $48882.00.
Īpašumu, inventāra un citas vērtības nodaļās nav nosakāmas, jo
dažas nodaļas gada noslēgumā nav minējušas pilnīgus datus. DV
Austrālijas valdes bilance uz 1983. gada 30. novembri balansēta uz
$21.320,00.
Nacionālās darbības fondā gada noslēgumā ir $4226.09.
Mūža biedru konts uzrāda $2150.00 (nodaļās $4300.00)
DV AV aprūpes konts 1983. gadā:
Ieņēmumos $15420.77 (iepriekšējā gada atlikums $7522.550)
Izdevumos $9435.16. Atlikums uz 1984. gadu $5985.61.
DV AV organizācijas konts 1983. gadā:
Ieņemts $9566.64 (atlikums no 1982. g. $4696.03)
Izdots $4861.11. Atlikums uz 1984. gadu $4705.53
Pēdējā ar LAAJ kopēji izvestā līdzekļu vākšanas akcijā DV AV
saņēma $9312.08 un DV nodaļas Austrālijā $5523.70.
DV AV līdzekļu vākšanas akcija:
Sanāksme apstiprina DV AV izstrādāto priekšlikumu par DV
līdzekļu vākšanas akciju aprūpes vajadzībām. To izvedīs 1984. gada
martā patstāvīgi, ārpus LAAJ līdzīgās akcijas.
1983. gads Austrālijas DV dzīvē jānoslēdz ar sēru vēsti. 1983.
gada 9. novembrī Adelaidē mūžības pulkiem pievienojies DV orga
nizācijas celmlauzis maj. Eduards Stīpnieks (sk. L.T.Ļ. - I. 203. lpp.).
1984. gads.
DV Austrālijā 33. delegātu sanāksme notiek 1985. gada 2. jan
vārī, Melburnā, piedaloties 18 delegātiem ar 20 balsīm, pārstāvot 8
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nodaļas ar 1499 biedriem. Nav pārstāvēta Brisbanes nodaļa ar 102
biedriem.
DV AV priekšsēža V. Aufmana neveselības dēļ viņu atvieto
Iekšējās informācijas daļas vadītājs E. Šmugājs.
Sanāksmē piedalās Latviešu Izglītības centra “Dzintari” pārstā
vis Dzintars Veide, kas aicina atbalstīt šī Izglītības centra izbūvi ar
$100.00.-; Melburnas Veco ļaužu mītnes pārstāvis Arvīds Prods lūdz
atbalstu Veco ļaužu mītnes ierīkošanai.
DV AV nozaŗu ziņojumu kopsavilkums par 1984. gadu.
DV Austrālijā palīdzības un aprūpes darbam devuši $26054.jeb 43%, kas izlietoti tiešai materiālai aprūpei Latvijā, Vācijā un
Austrālijā.
Aprūpes nozare turpinājusi iepriekšējā gadā sākto daudzbērnu
ģimeņu aprūpi Latvijā.
Sidnejā jau turpat 30 gadus darbojās šaušanas sporta sekcija ar
20 dalībniekiem, kas ir vienīgā tāda Austrālijā. Rosīgi darbojās arī
citas sporta sekcijas.
Melburnas, Ņūkāstles un Kanberas nodaļas piekopj dažādas
galda spēles.
DV AV Jaunatnes daļas vadītāja Astra Matisone-Vilkina
piedalījās brāļu Kaminsku akcijā. Atbildes saņemtas no Apvienotām
Nācijām un no ārlietu ministra Haidena Kanbera.
Aptauja latviešu jauniešiem trimdas zemēs uz DV CV ierosi
nājumu pavairota un izsūtīta citu zemju DV valdēm. Piedalījusies
Baltiešu miera kuģa brauciena organizēšanā un kā DV AV un DV CV
pārstāve piedalījās 6. Pasaules latviešu jaunatnes kongresā.
Kopā ar DV AV Vanadžu vadītāju sastādījusi informāciju angļu
valodā par latviešiem; tādu sākušas pieprasīt Austrālijas vidusskolas
skolnieku projektiem par Latviju.
Par sekmīgu darbību 1984. g. jaunatnes nozares vadītājai Astrai
Matisonei-Vilkinai piešķīra “Jāņa Daliņa piemiņas fonda” balvu
$1000.- apmērā.
Iekšējās informācijas vadītājs sagatavojis Pirmo DV Dienu
Austrālijā programmas grāmatiņu un sniedzis informāciju visos
latviešu laikrakstos.
Piedalījies DV AV priekšsēža vietā DV C valdes sēdē Minsterē.
Lasījis referātus par DV darbu Austrālijā: Anglijā DVF nodaļās un
informējis “Bērzaines” vadību Vācijā.
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Neredzīgo bibliotēkā Austrālijā jau ir 200 lentes.
Uz Vāciju neredzīgo aprūpei nosūtītas 30 lentes.
Austrālijā apzināti 10 neredzīgie.

I. DV dienu Austrālijā rīcības komiteja, 1984. g.: No kr. 1. r. Māc
V. Voitkus, A. Vilkina, I. Apelis, A. Kliešmete, V. Aufmanis; 2. r.
J. Driba, E. Kalums, R. Upenieks, A. Paegle, Ed. Šmugājs. Iztrūkst
L. Priede, J. Saldums, J. Dortiņš

I. DV dienas Austrālijā, 1984. g. 21. apr. atklāj DV AV pr-dis V. Aufmanis
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Pirmās Daugavas Vanagu dienas Austrālijā notika Sidnejā no
21. līdz 25. aprīlim 1984. gadā. Tās ievadīja ar Svinīgo jundu. Zāle
bija greznota ar to valstu karogiem, kuŗās darbojas DV organizācija.
Svinīgs ir brīdis, kad zālē ienes Leģiona standartu, kam seko nodaļu
karogi. Visi karogi noliecas LKOk Voldemāra Grunduļa ienestā
Kaujas karoga priekšā, klusinātu “Kaŗavīri bēdājas” skaņu
pavadījumā.
Godinot kritušos un mirušos, DV AV priekšsēdis V. Aufmanis
saka uzrunu, kam seko Lielā junda.
Dievkalpojumā piedalās māc. V. Voitkus, māc. J. Krauklis un
prāv. P. Bečs.
Garīgo koncertu ievada K. Mellēnas ērģeļu solo, seko māsu L.
un A. Ulrichu vijoļu spēle un mecosoprāna R. Grīsles dziesmas.
Sidnejas latviešu vīru koŗa un D.V. Sidnejas nod. vīru ansambļa
“Dziesmu Gars” dziesmas, diriģentu E. Kaluma, D. Jaunbērziņas un
J. Baloža vadībā.
Lieldienu rītā Rukvudas kapsētā, latviešu kaŗavīru nodalījumā,
svētbrīdi vadīja bij. 19. divīzijas mācītājs V. Voitkus, piedaloties māc.
J. Krauklim un prāvestam P. Bečam.
DV dienas noslēdzās ar balli Latviešu namā, ar apm. 250 dalīb
niekiem.
Jaunatnes saietu atklāja DV AV Jaunatnes nozares vadītāja
Astra Matisone-Vilkina. Jaunā pianiste Elga Vabule atskaņoja latviešu
komponistu darbus.
Prof. Dr. J. Priedkalns referēja par tematu “Kas ir pienākums
pret tēvzemi”, uzsveŗot, ka reālie mērķi mums ir vairāki, bet pirmais
ir tautas pārdzīvošana. Viņš atzina, ka trimdā ir izaugusi nacionāli
domājoša jaunatne.
Kristīne Mellēna referātā “Jaunatne un mūzika” ieteica mūziku
izlietot kā līdzekli nacionālās apziņas celšanai.
Referents Jānis Kārkliņš runāja par teātri kā latvietības
uzturēšanas līdzekli. Viņš uzsvēra, ka teātrī jaunatne iemācās latviešu
valodu labāk kā jebkur citur.
Kalvis Jaunalksnis bija izvēlējies tematu: “Vai ir cerība redzēt
brīvu Latviju?” Bija interesanti dzirdēt jaunieša domas šajā mums tik
svarīgajā jautājumā. Referents konstatēja, ka nekāda vara nevar
savaldīt jaunatnes cīņas garu un jaunatne ir vienmēr gatava aizstāvēt
neatkarības domu.
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Jaunatnes saieta debašu pēcpusdienā, Jāņa Kārkliņa vadībā,
iztirzāja pārstrādātos DV Jaunatnes darbības noteikumus.
Gleznu izstādi rīkoja DV Sidnejas nodaļas Mākslas kopa O.
Deklava vadībā. Piedalījās: I. Dortiņš, V. Dzelzskalējs, F. Dzintars, E.
Kalums, V. Niedoliņa, A. Porietis un J. Svilāns.

DV dienu Austrālijā jaunatnes saiets, 1984. g. 24. aprīlī. No kr. Elga
Vabule, Jānis Kārkliņš, Astra Vilkina, Kristīne Mellēna, prof. Jānis
Priedkalns, Kalvis Jaunalksnis

Teātŗa izrādei bija izraudzīta Ulža Šiliņa komēdija “Vēstules no
dzimtenes” Anitas Apeles režijā, kuŗā bez Sidnejas Latv. teātra
aktieŗiem - svarīgas lomas spēlēja arī jaunieši.
Vanadžu sanāksmi Austrālijas vanadžu vadītāja Anna Klieš
mete vērtē atzinīgi. Vanadzes iepazinušās un pārrunājušas jautāju
mus, kas oficiālā sanāksmē netiktu skarti.
Pirmo DV Dienu sporta sacensības un ceļojošo balvu izcīņa
noritēja sekmīgi. Novusa spēlē ceļojošo vairogu izcīnīja E. Aire,
Ņūkāstles nodaļa. “Snūkerī” ceļojošo balvu izcīnīja G. Molčānovs,
Sidnejas nodaļa. “Astoņu bumbu” spēle noslēdzās ar sidnejieša V.
Lāča uzvaru.
Austrālijas Latviešu apvienotajā vīru koŗa koncertā piedalījās
Adelaides “Daugava”, Melburnas “Kursa”, Sidnejas latviešu vīru ko
ris, Sidnejas DV vīru ansamblis “Dziesmu gars” un atsevišķi dziedā
tāji no Brisbanes un Kanberas, ar diriģentiem: S. Līvmani, J. Pomeru,
D. Jaunbērziņu, J. Balodi un E. Kalumu.
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DV dienu noslēgumā nosūtīja vēstījumu tautai Latvijā:
“Mēs, Daugavas vanagi, pulcējušies pirmajās Daugavas Vanagu
dienās Austrālijā, sūtam jums, tautiešiem Latvijā, savu solījumu, ka
nekad nebeigsim cīnīties par Latvijas brīvības atgūšanu.
Brāļi un māsas Latvijā - Daugavas, Gaujas, Lielupes un Dubnas
krastos, nezaudējiet ticību un cerību, mēs esam ar jums un ticam, ka
pacels Dievs uz savām rokām mūs tad, kad mūsu diena nāks, kā teica
moceklis-dzejnieks Leonīds Breikšs.”
Tā kā pašreizējai DV AV statuārais trīs gadu periods ir
notecējis, sanāksme ievēl jaunu Zemes valdi Austrālijā ar sēdekli
Adelaidē, šādā sastāvā: priekšsēdis - Alfreds Baltiņš, priekšsēža viet
nieks Ojārs Jefimovs, sekretārs un iekšējās informācijas vadītājs Lai
monis Kļaviņš, kasiere G. Cekule, aprūpe - māc. A. Zīds, jaunatnes
nozare A. Matisone-Vilkina, ar palīgu K. Rumpi, kultūras nozarē - V.
Zembergu, sports - A. Paegle, neredzīgo bibliotēkas pārzinis E.
Šmugājs un valdes loceklis - kandidāts - B. Andersons.
Ar 20 balsīm delegāti apstiprina Adelaides nodaļas Revīzijas
komisiju arī par DV AV Revīzijas komisiju.
Sanāksme apstiprina DV AV ierosinājumu mainīt jeb papildināt
pie Dienvid-Austrālijas valdības reģistrētos statūtus (Constitution of
the Society) atsevišķus punktus.
Tā kā 1984. gada 10. aprīļa LAAJ ārkārtas sanāksmē tika anulēts
28 gadus pastāvējušais nolīgums attiecībā uz apvienotu ikgadēju
LAAJ un DV AV līdzekļu vākšanas akciju, tad arī nākošā 1985. un
turpmākos gados līdzekļus aprūpei DV AV vāks neatkarīgi no LAAJ.
Pacēlās jautājums, sakarā ar no okupētās Latvijas ievestām
filmām: - kur paliek par attiecīgo filmu izrādēm ieņemtie līdzekļi?
Pieņem rezolūciju: piešķirt jaunatnei līdzekļus tikai ar tādu
noteikumu, ka DV AV ir tiesības izvērtēt līdzekļu nepieciešamību un
nolūkus.
1985. gads.
Jaunievēlētās Zemes valdes darbs sākas sēru zīmē. Jau 5.
janvārī mūžībā aiziet tikko ievēlētais DV AV priekšsēža vietnieks
Ojārs Jefimovs. Viņa vietā stājas valdes kandidāts Bruno Andersons.
Neveselības dēļ, no valdes izstājas Neredzīgo skaņu lenšu bibliotēkas
vadītājs Eduards Šmugājs. Viņa vietā nāk Balaratas nodaļas vanadze
I. Hartmane un par otro sekretāri pieaicina Adelaides vanadzi V.
Alsti. Visus trīs jaunos darbiniekus amatos apstiprina 34. delegātu
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sanāksmē, kas notiek 1985. gada 31. decembrī. Pārstāvēti 8 nodaļu
1460 biedri ar 21 balsi.
DV AV priekšsēdis A. Baltiņš ziņo, ka darbība nodaļās norit
sekmīgi.
Domstarpības izraisīja DV Sidnejas nodaļas $350.- ziedojums
grāmatas “Daiļdarbu izlase skolām” izdošanai. Vairāku biedru ieskats
ir, ka daudzas grāmatā ievietotās dzejas nav piemērotas skolām un
dažās pat izteikti nicinājumi DV organizācijai un bijušajiem cīnītā
jiem. A. Baltiņš aicina nodaļas pieturēties pie 33. delegātu sanāksmē
pieņemtā lēmuma - pirms kādu pabalstu piešķiŗ, pārbaudīt, kādam
nolūkam tas domāts un kā to domā izlietot.

DV Austrālijā 34. del. sapulces laikā,1985.g., Pertā. No kr. A. Zariņš
(žurnālists), A. Baltiņs (DV AV pr-dis),R.Voitkūns (LAAJ pr-dis)

Austrālijas Latviešu Informācijas centra vadītājs E. Voitkūns
ziņo, ka 1985. gada darbība koncentrējusies uz Kopenhāgenas baltie
šu tribunālu un Brīvības kuģa braucienu, kas izdevies labi un ieguvis
plašu Eiropas preses ievērību.
Uz 1985. gada 31. oktobri organizācijā ir 1560 biedri, starp tiem
391 (25%) vanadze. Divās jaunatnes kopās ir 58 dalībnieki. Pie
septiņām nodaļām pastāv bibliotēkas ar kopējo sējumu skaitu - 5044.
Nodaļās 1985. gadā notikuši 115 sarīkojumi.
Septiņās nodaļās notikušas 12 sporta spēļu sacensības.
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Nodaļās kopskaitā notikušas 88 valdes un 17 revīzijas komisijas
sēdes u n 41 gadījumā DV organizācijas locekļi piedalījušies citu
organizāciju sēdēs.
DVM abonentu skaits uzrāda 34% no biedru kopskaita.
Aprūpes k o n t s uzrāda atlikumā $10.053.-, aprūpei izlietoti
$25.386.-. DV AV Aprūpes konts uzrāda atlikumā $10539.- un 1985.
gadā a p r ū p e i i z d o t o s u m m u $8251.- Tātad, k o p s u m m ā DV
organizācija Austrālijā aprūpei ir izdevusi $33637.1985. gada līdzekļu vākšanas akcija notika marta un aprīļa mē
nešos un, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, to var uzskatīt par ļoti
sekmīgu. Neskatoties uz to, ka aicinājumi ziedot izsūtīti 9% mazāk kā
1984. gadā un pasta likmju palielinājumu, izdevumi pieauguši par
6%, kopējais ziedojums ar $21229.0 pieaudzis par 9,3%. Atskaitot
izdevumus, atlikums uzrāda $18.882.- jeb 8,9% vairāk kā 1984. gadā.
No šīs summas nodaļas saņēmušas $9045 (+19.1%), bet DV AV $9837
(+0,9%).
1986. gads.
1986. gadu var uzskatīt kā sākumu “kaŗa noziedznieku” vajāša
n ā m . Austrālijā, žīdu p a d o m e s uzdevumā, advokāts L. Caplans
iesniedzis valdībai ierosinājumu nodibināt sevišķu komisiju kaŗa
n o z i e g u m u izmeklēšanai, pieminot arī latviešus. Vēl nav zināma
Austrālijas valdības nostāja. Ziņojumi presē nemin atsevišķus cilvē
kus, bet ziņojumi ir ar tendenci apvainot visu latviešu tautu.
DV AV šinī jautājumā sadarbosies ar LAAJ un Austrālijas
Baltiešu apvienību.
1986. gada 2. janvārī Sidnejā acis uz m ū ž u slēdz bij. zemes
valdes iekšējās informācijas nozares vadītājs, 1. DV Dienu Austrālijā
rīcības komitejas loceklis Eduards Šmugājs.
5. Globālās Dienās Vācijā DV AV priekšsēdi A. Baltiņu aizstāj
un DV Standartu n o d o d DV Melburnas nodaļas valdes priekšsēdis
Fricis Sala. Austrālijas vanadzes pārstāv DV Austrālijā vanadžu vadī
tāja Īrija Matisone.
Neredzīgo skaņu lenšu bibliotēku Austrālijā vada Irma Hart
mane Balaratā.
Līdzekļu vākšanas akcijā aprūpei 1986. gadā Dv AV ieņēmusi
$4223.-, par 12,1% mazāk kā iepriekšējā gadā.
Sakarā ar iekšējām nesaskaņām DV Sidnejas nodaļā, DV Cen
trālā valde uzdod Austrālijas zemes valdei izkārtot DV Sidnejas n o 
daļas un kluba attiecības DV Statūtu ietvaros.
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DV AV Jaunatnes nozares vadītāja un Centrālās valdes Jau
natnes referente Astra Vilkina, ģimenes apstākļu dēļ atsakās no pienā
kumiem un DV AV Jaunatnes nozari turpmāk vadīs Kārlis Rumpis
Adelaidē.
DV AV priekšsēdis A. Baltiņš piedalījies DV Centrālās valdes
prezidija sēdē 1986. g. septembrī “Straumēnos”, kā arī apmeklējis
“Mūsmājas” Anglijā.
Atzīstot DV lielo materiālo atbalstu Latviešu Izglītības centra
“Dzintari” izbūvei, centra vadība pieņēmusi lēmumu centra telpu
galvenajā ēkā nosaukt Daugavas Vanagu vārdā.
Uz DV AV lūgumu Dienvidaustrālijas valdībai piešķirt $2000.atbalstu 2. DV Dienu Austrālijā sarīkošanai, saņemta atbilde par
$1000.- piešķīrumu.

DV Austrālijā 35. delegātu sapulces delegāti un viesi,1986.g. dec.
Adelaidē. No kr.1.r. L. Kļaviņš, F. Sala, V. Eglītis, V. Alste, A. Baltiņš
(DV AV pr-dis), M. Miezis, katoļu prāvests, M. BumbierisI.Matisone
(DV Austrālijā vanadžu vad.), J.Liepiņš;2. r. Dr. P. Ozols, (ALIC
vad.) E. Voitkūns (LAAJ pr-dis), E. Kūkums,E.Rasmanis, A. Lūks,
Dr. J. Priedkalns, V.Gūtmārcis,J. Mellēns, 2. Mediķis, R. Hartmanis

35. Delegātu sanāksme notiek 1986. gada 29. decembrī Ade
laides DV nodaļas namā, 15 delegātiem ar 20 balsīm pārstāvot 9 no
daļas ar kopskaitā 1555 biedriem.
Sanāksmi vada Miervaldis Bumbieris, ar vietnieku Pēteri Upe
nieku. Delegāti vienojās, ka DV dienas Austrālijā ir jārīko un, ja
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nepieciešams, nodaļām tās financiāli jāatbalsta. Pārrunājot DV CV
ieteikumu, ka DV CV Jaunatnes nozares vadītājs būtu izraugāms
vēlēšanu ceļā, no ieinteresētās organizācijas biedru daļas, ar akla
māciju pieņēma lēmumu, ka Jaunatnes nozares vadītāju DV CV
izrauga pati un šī jautājuma atrisināšanā nekādas vēlēšanas nav ietei
camas. Sanāksmes delegāti vienojās, ka “Bērzainei” jāsniedz katra
iespējamā palīdzība, ja tāda ir nepieciešama.
1987. gads.
DV AV gadu sāk 2. DV dienu Austrālijā zīmē. Apzinoties šāda
sarīkojuma ideoloģisko nozīmi organizācijas dzīvē, par 2. DV dienu
Austrālijā Rīcības komitejas priekšsēdi izrauga Miervaldi Bumbieri.
Diemžēl, arī šoreiz bija sēras. Gada sākumā veļu pulkiem
pievienojās ilggadīgais (22 gadi) DV Adelaides nodaļas valdes
priekšsēdis un 2. DV dienu rīcības komitejas loceklis Miķelis Miezis.
Un trīs dienas pirms DV dienu sākumā 15. aprīlī Sidnejā uz mūžu
aizmiga bij. 19. divīzijas un pēdējos gadus Sidnejas ev-lut. Vienības
draudzes mācītājs Verners Voitkus.
2. DV dienas Austrālijā noritēja 1987. gadā no 18. līdz 20. aprī
lim Adelaidē.
Jau pirms oficiālās svētku atklāšanas notika seminārs jaunajai
paaudzei, ko vadīja prof. Dr. Jānis Priedkalns ar referentiem Valdu
Jankovsku, Kristīni Melleņu un Edgaru Kariku. To atklāja DV AV
priekšsēdis A. Baltiņš un apsveica DV Austrālijā vanadžu vadītāja I.
Matisone. Saieta pamattēma: “Nākotnes Latvija.”
Jaunatnes semināram sekoja DV dienu dievkalpojums Sv.
Pētera latviešu baznīcā Adelaides ev.-lut. draudzes mācītāja G. Balo
ža vadībā, runu teicot Dr. P. Grieniņam. Dievkalpojumā dziedāja
baritons Dzintars Veide, DV Sidnejas nodaļas vīru amsamblis
“Dziesmu gars” E. Kaluma vadībā un ērģeļu solo spēlēja Kristīne
Mellēna.
2. DV dienu atklāšanu ievada lielā junda, piedaloties visām DV
nodaļām Austrālijā ar karogiem. Pēc priekšsēža M. Bumbiera
uzrunas DV dienas atklāj DV AV priekšsēdis A. Baltiņš.
Sveica Anglijas viesis A. Lindens un Vācijas vanadžu vadītāja Iza
Nolle-Blūmfelde.
A. Baltiņš pasniedz ģen. Goppera balvu prof. Dr. Jānim Priedkalnam, kas to pieņem latviešu nacionālās jaunatnes vārdā.
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Atklāšanas koncertā it sevišķu iespaidu rada Austrālijā pirmo
reizi atskaņotā Br. Skultes kantāte “Lielā Junda”, ko izpilda DV Ade
laides nodaļas vīru koris ar solistu Dzintaru Veidi, Māras Biezaites
klavieŗu pavadījumā.
Veco ļaužu mītni “Sidrabene” Elizabetē pārzina un apsaim
nieko DV Adelaides nodaļa.
DV AV piešķir A. Putniņam $300.- atbalstu latviešu dzīves
Austrālijā dokumentēšanai.
Līdzekļu vākšanas akcijā aprūpei kopsummā ienācis $209906.-

DV Austrālijā 36. del. sapulces prezidijs: no kr. F. Sala (jaunievēlētais DV AV pr-dis),
A. Baltiņš (bij. DV AV pr-dis), J. Liepiņš (del. sap. vad.),A.Koškēns,I.Niradija,
G. Bogdanovičs

36. Delegātu sanāksme notiek 1987. gada 29. decembrī Sidnejā,
piedalās 9. DV nodaļu 18 delegāti ar 21 balsi, pārstāvot 1572 biedrus.
Par sanāksmes vadītāju izrauga adv. J. Liepiņu. A. Baltiņš sniedz
ziņojumu kā DV CV loceklis - saimniecības nozares vadītājs, un
uzsveŗ nepieciešamību visām nodaļām savos budžetos paredzēt
līdzekļus no okupētās Latvijas izraidīto brīvības cīnītāju atbalstam. A.
Baltiņš izsaka pateicību nodaļu vadībām par sadarbību un atbalstu
zemes valdei aizvadītajos trīs gados.
ALIC vadītājs E. Voitkūns sniedz pārskatu par centra darbību.
ALIC savāktie māteriāli ir izvērtēti un izsūtīti piekritīgiem
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iestādījumam, kā arī politiski ieinteresētām personām. 14. jūnija, 23.
augusta un 18. novembra notikumi Latvijā ir plaši aprakstīti latviešu
un arī cittautu presē. E. Voitkūns ziņo, ka patreiz strādā pie
iesnieguma Austrālijas valdības Senāta komisijai tā saucamā “kaŗa
noziedznieku” jautājumā.
DV Melburnas nodaļa ir paredzējusi $20.000 kaŗa noziegumos
apvainoto atbalstam.
Pēc pārrunām, ar aklamāciju pieņem A. Baltiņa ieteikumu:
iespēju robežās sniegt financiālu atbalstu no Latvijas izraidītiem
brīvības cīnītājiem un viņu ģimenēm.
Jaunatnes piesaistīšanā DV organizācija gaida vadlīnijas no CV
Jaunatnes nozares vadītāja.
DV Austrālijā zemes valdei uz nākošiem trim gadiem pārejot
uz Melburnu, par DV AV priekšsēdi un CV locekli Austrālijā ievēl
Frici Salu, par vice-priekšsēdi un jaunatnes nozares vadītāju - Andri
Ziedaru, I. sekretāru Arni Bunduli, II. sekretāru Imantu Mežaku,
Kasieri - Aleksandru Impolu, Aprūpes nozares vadītāju Astru Salu,
Ārējās inform, vadītāju Eduardu Voitkunu, Kultūras nozares vadītāju
- Uldi Meritu, Sporta nozares vadītāju - Leonu Meļķi un par
Vanadžu vadītāju Austrālijā vanadžu delegātu sanāksme ievēl
Dzidru Cekuliņu. Par DV AV statistiķi darbosies Jāzeps Masulāns.
1988. gads.
Jaunievēlētā DV AV darbību sāk ar saukli “Visu par Latviju!”
Nākošajos gados DV organizācija cītīgi sekos polītiskai attīstībai mū
su tēvzemē - Latvijā.
Līdzekļu vākšanas akcijas kartītes papildina ar “Ziedojums
Helsinki-86” grupai.”
Gada sākumā no DV A Valdes izstājās Imants Mežaks, viņa
vietā par Iekšējās informācijas nozares vadītāju pieaicina Albertu
Duļevski.
DV AV atceroties 1934. gada 15. maija notikumus, apkārtrakstā
citē Dr. Kārļa Ulmaņa vārdus: “Cilvēkam nav tiesības dzīvot pasaulē,
ja viņš sevi vien atzīst. Visas tautas, nevien viņa personīgā brīvība ir
tā, pēc kā vajag dzīties un par ko cīņā iet!” un aicina 14. jūnija atceri
rīkot vienā laikā visā pasaulē, ieskaitot Latviju.
DV CV sēdē 1988. gada 16. un 17. maijā Anglijā, kā Austrālijas
DV delegātu pilnvaro piedalīties Sigurdu Lindiņu.
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DV AV protestē pret G. Nāgeļa 1988. gada 7. martā radio rai
dījumu Melburnā, kuŗā minētais sniedzis tendenciozas ziņas par Lat
viešu Leģionu.
Nosūta DV ģenerālsekretāram $2400.- no Latvijas izraidīto tau
tiešu atbalstam.
Apvieno “Nacionālās darbības” un “Patiesības” fondus ar ko
pēju nosaukumu “Juridiskais fonds”.
Uz DV AV ierosinājumu plkv. V. Januma fonda balvu 1989.
gadam $500.- apmērā saņem Annas Ziedares Vasaras vidusskola
Austrālijā.
Līdz šim DV AV “Dzintaru” (Latviešu izglītības centrs
Austrālijā) izbūvei iegādājusies 19 hipotēkas kopvērtībā par $1900.Šī, 1988. gada budžetā paredzēts iepirkt vēl 5 hipotēkas par $500.Sakarā ar “Bērzaines” 35 gadu jubileju, nolemj nosūtīt $500.“Bērzaines” izdaiļošanai.
No DV AV Revīzijas komisijas izstājās Imants Kapsis, viņa vietā
stājās Dzintars Veide.
Attiecībā uz nacionālpolītisko darbinieku šķelšanos Latvijā, DV
AV pievienojās mācītāja M. Ludvika ieteikumam, uzturēt sakarus
tikai ar nedaudziem, bet ne ar visiem.
Zemes valde piemin 1988. gada 5. augustā Sidnejā mūžībā
aizgājušo DV AV biedru-dibinātāju un divkāršo priekšsēdi vltn.
Visvaldi Aufmani.
DV AV locekļi piedalījās 23. augustā rīkotā “Melnās lentas”
dienas demonstrācijā pret Molotova-Rībentropa paktu.
Dzintars Veide iesniedzis projektu, kur paredzēts iekasēt atlī
dzību no Padomju Savienības valdības uz Sibīriju izsūtītiem, ko
atzinis arī Gorbačovs. Tas būtu veicams līdzīgi, kā to darījuši žīdi un
šai darbā jāiesaista spējīgi juristi un Austrālijas konstitūcijas speci
ālisti.
Zemes valde atzīst, ka vajadzētu sagatavot arī pastkarti, kuŗā
būtu parādītas Baltijas valstis un Sibīrija ar visām soda nometnēm.
DV sagādātie līdzekļi “Helsinki-86” fondam sūtami DV ģene
rālsekretāram un ne “Helsinki-86” fondam, jo tā līdzekļi esot iesal
dēti. Vispār, visa aprūpe Latvijai virzāma caur ģenerālsekretāru Min
sterē, kas pierādījies kā lētākais un drošākais ceļš.
DV AV sedz izdevumus $454.- apmērā, kas radušies “Apspies
to tautu padomei” sakarā ar tā saukto “Kaŗa noziedznieku” likum
projektu.
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DV AV ar $3000.- atbalsta veco ļaužu mītnes Melburnā papla
šināšanu.
PBLA ir pārtraukusi atbalstu “H-86”, atzīstot, ka J. Rožkalna
veiktais darbs neatbilst PBLA prasībām. Pretstatā DV AV priekšsēdis
F. Sala raksta: “Daugavas Vanagi J. Rožkalna darbu un uzņēmību
vērtē ļoti augsti”.
DV AV domā ka nepieciešams būtu Ideoloģijas nozares
vadītājs.
37. Delegātu sanāksme Austrālijā notiek 1988. gada 27. decembrī
Brisbanē, piedaloties 12 delegātiem ar 22 balsīm, pārstāvot 9 nodaļas
ar 1600 biedriem. Sanāksmi vada Valdis Janavs. Sanāksme par DV AV
iekšējās Informācijas vadītāju apstiprina Albertu Duļevski un par
“Mūža biedru” biedrzini Augustu Dunsi. DV AV priekšsēdis F. Sala
DV AV darbības pārskatu noslēdz ar uzrunu: “DV darbība Austrālijā
pieaug un vēršas plašumā. Pateicība pienākas visām nodaļām un it
sevišķi vanadzēm par DV darba sekmēšanu. Ar ziedojumiem
atbalstīta “Bērzaine”, sūtītas paciņas uz Latviju un financiāli atbalstīta
žurnāla “Auseklis” izdošana (Latvijā - P.U.). Atbalstīta K. Ulmaņa
atentāta mēģinājuma vietas piemiņas plāksnes atjaunošana pie
Lubānas. Jauniešiem, kuŗi piedalījās 14. jūnija demonstrācijā
Kanberā, zemes valde samaksāja ceļa izdevumus. Zemes valde ir
financiāli atbalstījusi Globālās sporta spēles Sidnejā un aicina arī
visas nodaļas to darīt iespēju robežās. Ievērojamas summas
izmaksātas Neredzīgo skaņu lenšu bibliotēkai Balaratā. Pieprasījumi
pēc skaņu lentēm ir ļoti dzīvi un turpina pieaugt. Sakarā ar mūžībā
aizgājušo biedru mantojumu novēlējumiem DV nodaļām, nodaļās ir
ieplūduši ievērojami naudas līdzekļi, kas dod iespēju atbalstīt
nacionālpolītisko cīņu. ALIC vadītājs Eduards Voitkūns ziņo, ka
pagājušā gadā centrs visvairāk vērību pievērsis notikumiem Latvijā
un “kaŗa noziedznieku” tiesāšanas likuma pieņemšanā Austrālijas
parlamentā. Sanāksme piekrīt $2500.- izmaksai nacionālpolītiskā
darba atbalstam un apstiprina video kameras iegādi Rīgas televīzijas
“Labvakar” programmas sagatavotājiem.
Zemes valde atgādina, ka dažas nodaļas vēl nav iemaksājušas
“Nacionāalās darbības” un “Juridiskam fondam” paredzēto $1.- no
biedra.
Sakarā ar priekšlikumu par Ideoloģiskās nozares vadītāja
izraudzīšanu, F. Sala atgādina CV norādi, ka DV organizācijai ir tikai
viens Ideoloģiskās nozares vadītājs, kas darbojas pie Centrālās
valdes.
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1989. gads.
DV Austrālijas valde aicina visu konfesiju mācītājus Austrālijā
1989. gada 12. februārī noturēt sēru dievkalpojumu mūžībā aizgājušo
brīvības cīnītāju Gunāra Astras un Jāņa Ziemeļa piemiņai.
Austrālijas Federālais parlaments pieņem likumu, kas pieļauj
“Kaŗa noziedznieku” tiesāšanu Austrālijā. Iesniegums Austrālijas
Augstākā tiesā atzīt likumu par nekonsticionālu, nedod panākumus
un līdz ar to Austrālijā oficiāli sākās “Kaŗa noziedznieku medības”.
Austrālijas Atvaļināto kaŗavīru biedrības (RSL) priekšnieks
Viktorijas pavalstī Bruce Rakston's, ar ko baltiešiem pastāv jau
gadiem ilgas labas attiecības, igauņu Kaŗa veterāņu pasaules kongresā
šai sakarībā izteicās, ka: “Kaŗa noziedznieku tiesāšanas likuma pie
ņemšana ministru prezidentam “dārgi maksās”.
Zemes valde izrauga 3. DV Dienu Austrālijā 1990. gadā rīcības
komiteju. Vadību uzņēmās Artūrs Kenne ar palīgu Artūru Stendzi,
sekretārs - Dzintars Veide, kasieris - Aleksandrs Impols, informācija Sigurds Lindiņš, jaunatnes saiets - Daina Rumberga, gleznu izstāde Gundars Zilberts, kopkoŗu administrātors - Herberts Stanguts,
transports - Jānis Eicens un sevišķi uzdevumi - Augusts Dunsis. Rīcī
bas komiteja par 3. DV Dienu goda priekšsēdi aicina DV AV priekš
sēdi Frici Salu.
Aprūpes daļas vadītāja Astra Sala nosūtījusi uz Latviju 6 sainī
šus, kuŗi visi saņemti.
Aleksandrs Impols ierosina, Padomju Savienības prezidentu
Riškovu Austrālijas apmeklējuma laikā konfrontēt ar DV organizā
cijas delegāciju, ieteic Dzintaru Veidi.
Melburnā nodibinās “Nacionālā darba grupa”, kuŗā darbojas:
M. un D. Rumbergi, R. un I. Zeidaki un A. un I. Ziedari. Grupa
darbosies Daugavas vanagu “paspārnē”.
DV Austrālija valdes locekļi oficiāli piedalās Austrālijas bijušo
kaŗavīru (ex Servismen&Women) leģiona dievkalpojumā.
DV CV apkārtrakstā par DV organizācijas darbību 1988. gadā,
īpaša pateicība izteikta DV Austrālijā vanadžu vadītājai Dzidrai
Cekuliņai, kas izvirzījusi Austrālijas vanadžu saimi par vienu no
aktīvākām organizācijā.
Pateicoties DV Austrālijā jaunās paaudzes darbinieku Dainas
Rumbergas un Andra Ziedara pieliktajām pūlēm, 1989. gada 14.
jūnija sarīkojums izdevies teicami.
DV AV sagādā informāciju par apstākļiem Latvijā Austrālijas
parlamentāriešu delegācijai, kas dodas apmeklēt Baltijas valstis.
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Pēc atgriešanās no 6. DV Globālām dienām Čikāgā, 1989. gada
27. jūlijā veļu pulkiem pievienojās DV AV priekšsēdis un ilggadīgs
organizācijas aktīvs darbinieks vltn. Fricis Sala.
DV AV priekšsēža pienākumus, līdz nākošai delegātu
sanāksmei izpildīs Andris Ziedars, kā palīgu pieaicinot Artūru Kenni.
DV AV saņēmusi norādījumu no Centrālās valdes: turpmāk DV
organizācijā par biedriem neuzņemt okupētajā Latvijā dzīvojošus
interesentus, kuŗu biedru statusam šeit nav tikpat kā nekādas
praktiskas nozīmes.
DV AV video filmu krātuves pārzinis I. Kapelis izstrādājis video
filmu krātuves darbības vadlīnijas, kur uzsvērta nepieciešamība
gādāt par DV un latviešu nacionālās dzīves un darba atspoguļošanu.
A. Ziedars ierosina reaģēt uz laikrakstu rakstiem, kas skar Lat
vijas vai latviešu problēmas.
A. Ziedars piedalījies "Freedom Coalition" seminārā. Seminā
ra galvenais temats bija Austrumeiropas stāvoklis un Polija, bet Balti
jas valstis pieminētas tikai "gaŗāmejot".
E. Voitkūns ziņo, ka sarunās ar Austrālijas polītiķiem ir paskai
drojis, kāpēc baltieši nevar un nedrīkst atturēties no darbības, kas
varētu traucēt Gorbačovu. E. Voitkūns piedalījies arī 2. Latvijas Tau
tas frontes kongresā Rīgā. Viņš ieteic daļu Latvijai saziedotās naudas
uzkrāt ārzemju kontā, brīvās Latvijas saimnieciskai uzbūvei.
38. Delegātu sanāksme notiek 1989. gada 27. decembrī Melbur
nā. Sanāksmē piedalās 16 delegāti ar 22 balsīm, pārstāvot 9 DV
nodaļu 1567 biedrus. Sanāksmi ievada Svinīgā junda Melburnas
latviešu namā, pēc kam turpinās DV Melburnas nodaļas namā.
Sanāksmi vada adv. Juris Liepiņš no Sidnejas. Mūžībā aizgājušā DV
AV priekšsēža Friča Salas vietā ar aklamāciju par DV AV priekšsēdi
ievēl Andri Ziedaru. Tāpat ar aklamāciju par DV AV vicepriekšsēdi
ievēl Artūru Kenni, par jaunatnes nozares vadītāju Dainu Rumbergu
un par zemes valdes otro sekretāru Ilmāru Kapeli. Andris Ziedars
savā DV AV priekšsēža ziņojumā piemin pēkšņo Fričā Salas aizie
šanu mūžībā, kas radīja īslaicīgu apjukumu zemes valdes darbā. Bet
ar pārējo valdes locekļu un CV padomu, kā arī nodaļu vienotu
atbalstu, zemes valdes darbs varēja sekmīgi turpināties.
Atzīmējot 1939. gada 23. augusta notikumus - MolotovaRībentropa paktu, Vācijas parlamentāriešiem sūtīja attiecīgas pastkar
tes. Liela demonstrācija notika Austrālijas galvas pilsētā Kanberā,
kuŗā piedalījās Melburnas, Kanberas, Ņūkāstles un Sidnejas baltieši.
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Zemes valdes kopā ar LAAJ kārtoja Latvijas pilsoņu reģis
trāciju, financiāli atbalstīja LTF pārstāvja piedalīšanos Baltiešu sim
pozijā.
Aprūpes darbs Latvijai turpinājies ar pieaugošu sparu. Bāreņu
un bijušo kaŗavīru aprūpei Latvijā, zemes valde atvēlēja $2500.-

DV Austrālijā valde, 1989.g., Melburnā: no kr. 1.r. A.Dunsis,
Dz.Cekuliņa, F.Sala (DV AV pr-dis), A.Sala, A.Ziedars; 2.r.
E.Voitkūns, A.Impols, A.Duļevskis, K.Pelše, A.Bundulis

Atbalstītas vietējās latviešu skolas, Vasaras vidusskolas un Minsteres Latviešu ģimnāzija.
Revīzijas komisijas priekšsēdis savā ziņojumā aicina nodaļas
nekavēties ar financiālo saistību kārtošanu, lai netraucētu DV AV
darbību.
ALIC vadītājs E. Voitkūns ziņo par centra darbību 1988./89.
gadā un polītiskajiem notikumiem Latvijā. Notiek informācijas ma
teriālu apmaiņa ar Latvijas, Amerikas, Kanadas un Vācijas inform
ācijas centriem.
I. Kapelis ziņo par video filmu krātuvi un tās nozīmi infor
mācijas, audzināšanas, izglītības un vēstures dokumentēšanas laukā
un aicina nodaļas video krātuves darbu atbalstīt.
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1990. gads.
Daugavas Vanagu Austrālijas valdes sastāvs 1990. gadā:
Ziedars Andris
DV AV priekšsēdis.
Kenne Artūrs
vice-pr-dis u n 3. DV dienu Rīcības kom. pr-dis.
Bundulis Arnis
I. sekretārs.
Kapelis Ilmārs
II. sekretārs un video filmu krātuves pārzinis.
Impols Aleksandrs Kasieris.
Duļevskis Alberts Iekšējās informācijas vadītājs.
Rumberga Daina
Sala Astra

Jaunatnes nozares vadītāja.
Aprūpes nozares vadītāja.

Merits Uldis
Kultūras nozares vadītājs.
Voitkūns Eduards ALIC referents.
Cekuliņa Dzidra
Austrālijas vanadžu vadītāja.
Meļķis Leo
Lindiņš Sigurds

Sporta nozares vadītājs.
CV padomnieks.

Dunsis Augusts

Revīzijas komisijas pr-sēdis, Mūža biedru biedrzinis un DVM pārstāvis.

Andris Ziedars - Jaunievēlētais DV Austrālijā valdes priekšsēdis
Andris Ziedars dzimis 1956. gada 30. maijā. 1974. gadā beidzis
vidusskolu u n 1980. gadā Latrobes universitātes tautsaimniecības
fakultāti. 1981. gadā apmeklē Latviju. Kādu laiku strādā par mācības
spēku Minsteres Latviešu ģimnāzijā. 1982. gadā iegūst Austrālijā
skolotāja tiesības un strādā Melburnas Taylors reālskolā, kur māca
tautsaimniecību un grāmatvedību. 1982. gadā nodibina ģimenes dzīvi
ar DV Melburnas nodaļas vanadzi Irēni Apini un ģimenē audzina
meitu Vairu-Annu. Dejo t a u t a s deju g r u p ā "Ritenītis" u n ir
korporācijas "Gersicania" loceklis. 1986. gadā iestājās DV Melburnas
nodaļā u n 1987. gada beigās, DV AV pārnākot uz Melburnu, Andri
Ziedaru izrauga par DV AV vicepriekšsēdi u n jaunatnes nozares
vadītāju. Tanī pat laikā Andris Ziedars vada arī LAAJ jaunatnes
nozari. 1989. gadā, DV AV priekšsēdim Fricim Salam aizejot mūžībā,
Andri ievēl par DV AV priekšsēdi. 1990. gada beigās, DV AV pārejot
uz Sidneju 38. Delegātu sanāksme Andri Ziedaru ievēl par DV CV
locekli Austrālijā.
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DV Austrālijā valdes un revīzijas komisijas, 1990.g., sastāvs: no kr.
1.r. Daina Rumberga, A. Dunsis, Astra Sala, A.Ziedars (DV AV prdis), Dzidra Cekuliņa, Irēne Ziedare; 2.r. A.Bundulis, U.Merits,
A.Duļevskis, I.Kapelis, A.Kenne, E.Voitkūns A.Impols, S.Lindiņš,
L.Meļķis

Atzīmējot DV organizācijas 45 gadu darbību, Centrālā valde
izsludina rakstu darbu sacensību jauniešiem vidusskolas (13-18 g.)
vecumā. Šai sacensībā pirmo vietu iegūst Valda Bogdanoviča Sidnejā.
DV AV piešķir $2000.- atbalstu pagājušā gada decembrī Ņūkāstlē
notikušā zemestrīcē cietušiem latviešiem.
"Kaŗa noziedznieku" likuma pārbaudes izdevumu segšanai DV
AV atvēl $2500.- Iesniegumu Augstākā tiesā izdarīja ieinteresēto
tautību grupa Austrālijā.
3. DV dienu laikā, Austrālijā viesojās Latvijas Republikas
Augstākās padomes Talsu rajona deputāts Einārs Repše un mācītājs
Juris Rubenis.
3. DV Dienas Austrālijā notika Melburnā no 14. līdz 17.
aprīlim. Tās ievadīja Lielā junda kuŗā atklāšanas uzrunu teica DV
priekšnieks Jānis Frišvalds. Galvenie sarīkojumi bija: Austrālijas
apvienoto vīru koŗu koncerts un DV dienu balle.
3. DV Dienu laikā, DV Melburnas nodaļas namā, 15. aprīlī
notika DV darbinieku sanāksme un 17. aprīlī DV AV paplašināta
sēde. Abās sanāksmēs vērtīgus norādījumus turpmākam darbam
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deva DV priekšnieks J. Frišvalds. Abas sanāksmes bija informatīva
rakstura un ar tālejošu nozīmi DV darbā kā Austrālijā, tā sakarā ar
Latvijas Daugavas Vanagu organizāciju.

DV Austrālijā 3. DV dienu logo

Sanāksmes gaitā DV AV loceklis Ilmārs Kapelis iesniedz
priekšlikumu saīsināt DV Svinīgā solījuma tekstu sekoši:
"Godbijībā un cieņā pret latviešu tautu un zemi, tās upuriem
un ciešanām, solos visiem spēkiem censties būt krietns Daugavas
Vanags, uzticīgs tautai un Latvijai, turēt svētu latviešu sarkan
baltsarkano karogu un veltīt manu sirdi, domas un darbus tēvze
mei, Latvijai!"
DV CV prezīdijs savā 1990. gada 25. jūnija sēdē, atzīst, ka
zemēs, kur uzņem Daugavas Vanagu rindās, nolasot Svinīgā solījuma
tekstu, vēlams lietot DV Austrālijā ierosināto variantu.
DV priekšnieks norāda, ka nodaļām, kuŗas vēlās uzņemt
sakarus ar Latvijas Daugavas Vanagu organizāciju, vēlams to darīt ar
DV ģenerālsekretāra J. A. Bērziņa Vācijā starpniecību.
Pārrunās ierosina apsvērt DV nostāju iepretim LAAJ, kuŗas
darbība, pēc dažu klātesošo novērojumiem, nonākusi maznozīmīgā
stāvoklī.
Ināra Zeidaka aicina DV nodaļas popularizēt DV darbu un tā
nozīmi nevien jauniešiem, bet arī viņu vecākiem un pārējai
sabiedrībai: novērojumi rāda, ka jauniešu kopas dažādās pilsētās
maz informētas par DV, lai aktīvi saistītos DV rindās.
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Pilsoņu reģistrācijas akciju Austrālijā veica Ināra Zeidaka un
Daina Rumberga. Uz Latviju nosūtītas 2000 parakstu fotokopijas,
kam neieskaitāmi prof. Dr. J. Priedkalna Adelaidē savāktie paraksti.
1990. gada 2. jūlijā veļu pulkiem pievienojās bij. DV AV
priekšsēdis un aktīvais sabiedriskais darbinieks vltn. Alfreds Baltiņš
Adelaidē.
Albertam Duļevskim n o DV AV aizejot , t u r p m ā k Iekšējās
informācijas nozari vadīs Sigurds Lindiņš.
1990. gada 5. maijā Melburnā notika demonstrācija, sakarā ar
Latvijas R e p u b l i k a s p a s l u d i n ā š a n u . D e m o n s t r ā c i j a s dalībnieki
parakstīja vēstules Austrālijas ārlietu ministram u n ASV u n PSRS
vēstniekiem Austrālijā, attiecībā uz Baltijas valstu brīvības centieniem
un tiesībām.
DV AV piešķir $150.- atbalstu Latviešu Jaunatnes apvienībai
Austrālijā (LJAA) žurnāla "Kaut kas kreptīgs" izdošanai.
Altāŗglezna "Augšāmcelšanās", dāvana Austrālijas latviešiem,
no Latvijas, novietota Melburnas latviešu namā.
3. DV dienas Austrālijā noslēgušās ar $1824.66 atlikumu, ko DV
AV sadala - $1000.- Aprūpes kontā un $824.66 Administratīvā kontā.
Sekmīgi notiek pamarkas "Baltijas ķēde" izplatīšana Austrālijā.
Zemes valde piešķir DV AV Atzinības rakstus sekošiem DV
Melburnas nodaļas biedriem: Arnim Bundulim, Dainai Rumbergai,
Ilmāram Kapelim un Valijai Vagarei.
DV AV konstatē, ka uz 1990. gada 17. jūliju Austrālijā ir 133
Mūža biedri.
Sakarā ar Alfreda Baltiņa nāvi, kas līdz šim pārstāvēja DV
organizāciju Adelaides iestādēs ("Public Officer") kur tā ir reģistrēta,
ir jāizrauga jauns šī pienākuma pildītājs. Šai sakarībā lūgs Adelaides
nodaļu izdarīt vajadzīgās pārmaiņas.
DV AV ziedo $3000.- Aprūpes namam Latviešu ciemā Melburnā, ko pasniegs Aprūpes nama paplašinātās ēkas iesvētes gadījumā.
Sakarā a r D V priekšnieka a i c i n ā j u m u atbalstīt Latviešu
Olimpisko jaunatni Vācijā, DV AV informē DV ģenerālsekretāru, ka
Austrālijas zemes valde par svarīgāku uzskata atbalstīt DV Latvijā, n e
LOJ.
Rietumvācijā p l ā n o t o s e m i n ā r u n o 23. līdz 27. martam
"Bērzainē", kas veltīts aprūpes jautājumiem, DV AV uzskata par ļoti
vēlamu, bet
lielais attālums u n ar t o saistītie izdevumi kavē
piedalīšanos.
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Sakarā ar 1990. gada 19. novembrī paredzēto Eiropas drošības
un sadarbības konferenci Parīzē, k u r , iespējams, piedalīsies arī
Gorbačovs, DV AV iesniedz LAAJ valdei tālākvirzīšanai sekojošo
rezolūciju:
"PBLA valdei sadarbībā ar Latvijas diplomātiskā dienesta
vadītāju Dr. A. Dinbergu, izstrādāt u n iesniegt memorandu visām
valdībām, kas piedalīsies Eiropas drošības un sadarbības konferencē
1990. gada 19. novembrī Parīzē, tajā norādīt, ka Latvijas un pārējo
Baltijas valstu neatkarības atjaunošanas j a u t ā j u m a m ir jābūt šīs
konferences dienas kārtībā un ka uz trīs Baltijas valstīm attiecināms
P a d o m j u Savienības prezidenta. M. Gorbačova f o r m u l ē j u m s par
tautu pašnoteikšanās tiesībām tādā pašā veidā, kā viņš šo f o r m u lējumu ir attiecinājis uz abu Vācijas valstu apvienošanos, u n apvienotās Vācijas piederību jebkuŗam valstu grupējumam pēc vācu
tautas izvēles."

Latvijas Ģenerālkonsuls E. Dēliņš apsveic DV Austrālija 39. delegātu
sapulci, 1990.g.27.decembrī

39. Delegātu sanāksme notiek 1990. gada 27. d e c e m b r ī
Kanberā, piedaloties 9. DV nodaļu 16. delegātiem ar 22 balsīm,
pārstāvot 1555 biedrus Austrālijā.
Austrālijā šai laikā viesojas un sanāksmē piedalās DV Vanadžu
priekšniece Anita Hāznere no Amerikas.
Sanāksmi vada adv. Juris Liepiņš.
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DV Austrālijā 39. del. sapulces dalībnieki, 1990.g.27.dec.: No kr. l.r.
E.Voitkūns, A.Impols, J.Liepiņš, A.Ziedars, A.Hāznere (DV
Vanadžu pr-ce), A.Kenne, A.Lūks; 2.r. V.Eglītis, J.Mellēns,
M.Bumbieris, E.Šmits, A.Sarkans, J.Kūkums, I.Bērziņš; 3.r. A.Purvs,
E.Peniķis, l.Kapelis, E.Putnis, P.Upenieks, J.Masulāns

DV AV priekšsēdis Andris Ziedars savā ziņojumā sevišķi uzsver
nākotnes pienākumus u n uzdevumus, kas skaŗ Latviju u n latviešu
tautas brīvību.
Sporta nozares vadītājs Leo Miķelis atgādina, ka sporta dzīve
atkarājas no atsevišķu nodaļu biedru rosības.
DV AV biedrzinis Augusts Dunsis ziņo, ka Austrālijā uz 1990.
gada 3. decembri ir 142 mūža biedri.
Uz 1990. gada 5. decembri DV AV video filmu krātuvē ir 20
video filmas.
Iekšējās i n f o r m ā c i j a s n o z a r e s v a d ī t ā j s Sigurds Lindiņš savu,
z i ņ o j u m u n o b e i d z vārdiem: " D V nav a p r ū p e s jeb veterānu
organizācija. Tā ir organizācija tautas nākotnei!".
P i e ņ e m zemes valdes p r i e k š l i k u m u n o d a ļ u d a l ī b a s m a k s a s
paaugstināt no $4.- uz $6.- par katru biedru.
Propozīciju katru gadu paredzēt līdzekļus DV AV priekšsēdim,
CV loceklim, vanadžu vadītājai vai citiem nozīmētiem pārstāvjiem
ceļa naudai uz CV sēdēm.
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Formāli neatceļot 1955. gada delegātu sanāksmes l ē m u m u , ka:
"DV AV priekšsēdis reizē ir arī DV CV loceklis Austrālijā", delegāti
par DV CV locekli Austrālijā ar aklamāciju, ievēl Andri Ziedaru no
Melburnas.
Sākot ar 1991. gadu, nākošos trīs gadus DV AV darbosies ar
sēdekli Sidnejā. Šai sakarībā delegātu sanāksme ievēl j a u n u DV
Austrālijā valdi sekošā sastāvā:
Eglītis Voldemārs
DV Austrālijā valdes priekšsēdis.
Saldums Jānis

Vice-pr-sēdis un Iekšējās un Ārējās inf.noz.vad.

Bogadanovičs Gvido I. sekretārs.
Zoliņš Guntis

II. sekretārs.

Okše Hugo

Kasieris.

Niradija Ilga

Vanadžu noz. vadītāja un Aprūpes noz. vad.

Zālfelds Alfrēds

Biedrzinis.

Daliņš Pēteris

Jaunatnes nozares vadītājs.

Ābeltiņš Kārlis

Kultūras noz. vadītājs.

Apelis Ivars

Sporta noz. vadītājs.

Cinis Alberts

Valdes loc.spec. uzdev., INFRO palīgs

1991. gads.
Daugavas Vanagu Austrālijā valdei, nākošiem t r i m gadiem
pārejot uz Sidneju, zemes valdes turpmākā darbā iezīmējās īpatnības, kas var radīt pārpratumus un iespējams pat nesaskaņas DV darbā
Austrālijā.
Šī īpatnība ir tā, ka neskatoties uz 3. Delegātu sanāksmes 1955.
gadā l ē m u m u , kas paredz ka DV AV priekšsēdis reizē ir arī DV CV
loceklis no Austrālijas, delegātu sanāksme par DV CV locekli Austrālijā ievēlēja Andri Ziedaru ar dzīves vietu Melburnā.
Sakarā ar notikumiem Lietuvā, DV AV sadarbībā ar LAAJ 1991.
gada 12. janvārī rīko demonstraciju Sidnejas pilsētas nama laukumā
un "piketus" pie Padomju Savienības lidmašīnu sabiedrības "Aeroflot" biroja ēkas.
1991. gada 14. februāra DV AV sēdē priekšsēdis V. Eglītis ziņo
par "melno berešu" iebrukumu Iekšlietu ministrijā Rīgā un V. Eglīša
ierosinājumā DV AV ieteic LAAJ rakstīt vēstules Dānijas ārlietu mi-
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nistram, Eiropas sabiedrības prezidentam un Eiropas drošības u n sadarbības komisijas prezidentam.
Austrālijas Federālās valdības Senāts pieņem Baltijas valstīm
labvēlīgu rezolūciju. Šajā sakarībā DV AV sekretārs nosūta pateicības
vēstuli Senāta prezidentam.
DV AV priekšsēdis V. Eglītis dosies uz DV CV sēdi 1991. g. no
18. līdz 20. maijam "Straumēnos" Anglijā. V. Eglītis dosies ar DV CV
locekļa Austrālijā Andŗa Ziedara pilnvaru.
Z e m e s valde sveic Latvijas goda konsulu Austrālijā Emīlu Dēliņu
70-tā dzimšanas dienā.
1991. gada 4. jūlija DV AV sēdi ievada valdes priekšsēdis V.
Eglītis, nolasot fragmentu no G. Jaunzemes raksta Latvijas laikrakstā
"Atmoda" 20. jūnija numurā:
"Lai latvieši izdzīvotu kā nācija, nav cita ceļa kā neatkarība,
demilitarizācija u n maksimāla dekolonizācija. Visi citi varianti var
nodrošināt tikai Baltiju bez baltiešiem."
G. Bogdanovičs vērš uzmanību uz pašreizējo stāvokli Kroātijā
u n Slovēnijā, pieminot - ja līdzīgs stāvoklis rastos Baltijā, tad patiešām būs Baltija bez baltiešiem.
DV AV priekšsēdis V. Eglītis apmeklējis Kanberas, Melburnas,
Ņūkāstles u n Sidnejas nodaļas, k u r referējis p a r D V CV sēdes
"Straumēnos" pieņemtiem lēmumiem. 1991. gada 23. jūnijā referējis
ev.-lut. Sidnejas draudzes n a m ā p a r tematu: " D V organizācijas
nostāja pret Latvijas Republikas valdību." Runājis Sidnejas latviešu
r a d i o raidījumā 29. jūnijā, nolasot daļu n o DV priekšnieka J. Frišvalda raksta par tematu: "Par augstāko mērķi."
Jaunatnes nozares vadītājs P. Daliņš ziņo, ka 14. jūnija demonstrācijās piedalījušies astoņi jaunieši, izdalot informācijas lapiņas.
1991. gada 15. augusta DV AV sēdes protokola ievadā sekretāra G.
Bogdanovičs raksts.
V. Eglītis ziņo, ka saņēmis Daugavas Vanagu Austrālijā valdei
adresētu "Atzinības rakstu" no Latvijas Nacionālās kaŗavīru biedrības, par valdes nacionālo nostāju.
Atklājot 1991. gada 12. septembŗa sēdi, D V A V priekšsēdis cita
starpā saka: " M ū s u ienaidnieks k o m ū n i s m s ir salauzts. Daugavas
vanagi cienīgi pastāvēja uz skaidro patiesību, ka latviešu leģionāru izlietās asinis cīņā pret komūnismu nebija veltas. Lai Dievs m u m s palīdz nākotnes darbā! Dievs svētī Latviju."
DV AV priekšsēdis 1991. gada 24. augustā piedalījās LAAJ
delegātu sanāksmē u n apsveica LAAJ 40 gadu darbības atcerē. 28.
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augustā apmeklēja Adelaidi, kur piedalījies nodaļas valdes sēdē. Tajā
piedalījies arī Etnisko komiteju apvienības Dienvidaustrālijā prezidents Bruno Krūmiņš. 29. augustā, kopā ar DV Adelaides nodaļas
valdes priekšsēdi Albertu Lūku Adelaides lidlaukā sagaidījuši Latvijas
Pilsoņu komitejas lietvedi Andri Paulu-Pāvilu, kuŗa referātu cikls
notiks visās lielākās Austrālijas pilsētās. 30. augustā DV AV prieksēdis apmeklējis veco ļaužu mītni "Sidrabeni". Pēdējās remontiem
nākošā gadā DV AV budžetā jāparedz vismaz $5000.-

DV Austrālijā 40. delegātu sapulces, 1991 .g. Adelaidē, prezidijs: no
kr. V.Eglītis ( DV AV pr-dis), E. Balodis, Dr.J.Priedkalns (sapulces
vad.), R.Zvaigzne, J.Fridenbergs

1991. gada līdzekļu vākšanas akcijā ieņemto s u m m u DV AV
sadala - 50% Aprūpes kontam un 50% Administrācijas kontam. Par
šāda veida ziedoto līdzekļu sadali iebildumus cēla 40. delegātu sanāksme u n atkārtoti noteica, ka aprūpei ziedotos līdzekļus nevar
izlietot administrācijai un šim kontam nodotie 50% savākto līdzekļu
ir jāpārskaita atpakaļ uz Aprūpes kontu.
Valde p ā r r u n ā DV CV vēlēšanos piedāvāt Latvijas valdībai
valūtu viena miljona vācu marku apmērā, latviskās izglītības izveidošanai un veicināšanai, izmaiņā pret invalīdu namiem Latvijā un
ārzemēs dzīvojošo latviešu invalīdu aprūpēšanai. Valdes priekšsēdis
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ir sazinājies ar nodaļu valžu priekšsēžiem u n aptaujas rezultātā astoņas nodaļas ir pret šādu darījumu un viena nodaļa paliek neitrāla.
Tāpat DV CV loceklis Austrālijā Andris Ziedars neatbalsta šādu
rīcību.
DV AV vienojās neatbalstīt DV CV ierosinājumu, bet ieteic visu
palīdzību virzīt DV pārraudzītiem projektiem.
DV AV atbalsta DV CV protestu sakarā ar Latvijas Republikas
Augstākās padomes 1991. gada 15. oktobŗa l ē m u m u , kas attiecas uz
trimdas latviešu un viņu pēcnācēju Latvijas pilsonību.
DV Austrālijā 40. delegātu sanāksme notiek 1991. gada 30. decembrī
Adelaidē, piedaloties 16 delegātiem no 9 nodaļām u n ar 20 balsīm
pārstāvot 1546 biedrus Austrālijā.
Sanāksmi ievada j u n d a , k u ŗ ā pārstāvētas visas nodaļas ar
karogiem.

DV Austrālijā 40. delegātu sapulces delegāti un DV AV locekļi,
1991.g., Adelaidē: no kr. l.r. E.Voitkūns, A.Lūks, A.Ziedars,
I.Niyrady (vanadžu vad.), V.Eglītis (DV AV pr-dis), A.Kenne,
I.Ziedare, E.Baumanis,; 2.r. L.Kļaviņš, E. Balodis, V.Gutmārcis,
R.Hartmanis, A.Purvis, A. Bundulis, G.Jaunalksnis, I.Mellēns

Delegātu sanāksmi atklājot, DV AV priekšsēdis V. Eglītis aicina
turpināt strādāt Cēdelgemas garā un neaizmirst, ka mūsu ienaidnieks
vēl arvien ir komūnisms.
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DV CV loceklis Austrālijā Andris Ziedars uzrunā delegātus,
uzsveŗot, ka Daugavas Vanagiem jābūt sabiedriskās d o m a s veidotājiem nevis sekotājiem. Katrai nodaļai jāapzinās, ka tā ir daļa n o
trimdas latviešu lielākās organizācijas, bet šis spēks būs iedarbīgs
tikai tad, ja pastāvēs cieša sadarbība un vienotība nodaļu, zemes
valdes un centrālās valdes darbā. Saskaņota, pārdomāta un plānota
palīdzība Latvijai paātrinās tās saimnieciskās patstāvības sasniegšanu
un līdz ar to Latvijas polītiskās neatkarības iegūšanu.
Delegātu kopsanāksmi vada prof. Jānis Priedkalns.
DV AV priekšsēdis V. Eglītis savu ziņojumu iesāk ar paskaid r o j u m u par savu nostāju attiecībā uz Latvijas pagaidu valdības
Latvijas neatkarības pasludināšanu uz Latvijas 1922. gada Satversmes
pamata, bet tās tālākā darbībā redzama satversmes apiešana un jaunu likumu izdošana Satversmi neievērojot. Viņa (Eglīša) runas u n
raksti presē ir izsaukuši pārrunas DV organizācijā, bet nekādā gadījumā nav pretrunā ar latviešu tautas un DV organizācijas interesēm
un mērķiem.
Par vanadžu darbību Austrālijā pārskatu sniedz Vanadžu vadītāja Ilga Niradija.
DV AV darbības gadskārtējo revīziju izdara DV Sidnejas
nodaļas Revīzijas komisija.
Ziņojumus sniedz atsevišķo nodaļu pārstāvji.
ALIC ziņojumu nolasa V. Eglītis. Ir jāparedz līdzekļi ALIC
darba turpināšanai, jo informācijas nozīme pieaug.
J. Priedkalns piebilst, ka būtu vēlams visās pilsētās radīt Nacionālās darba grupas, kas uz piesūtīto informāciju reaģētu.
Visus ziņojumus pieņem ar aklamāciju.
DV Adelaides nodaļas valdes priekšsēdis Alberts Lūks ziņo par
DV AV īpašumu - veco ļaužu mītni "Sidrabeni", kuŗu apsaimnieko
Adelaides nodaļa. Mītnei nepieciešami remonti, kādam nolūkam DV
AV budžetā vajadzētu paredzēt vismaz $5000.
Pārskats par 1991. gadā izvesto līdzekļu vākšanas akciju Aprūpei uzrāda ziedotāju skaita samazināšanos par 1.35%, kurpretim ziedojumu kopsumma pieaugusi par 12,77%.
DV Sidnejas nodaļas delegāte I. Niradija uzskata, ka ziedoj u m u akcijas līdzekļus, kas domāti aprūpei, nedrīkst pārskaitīt uz
zemes valdes administrācijas k o n t u . Priekšsēdis V. Eglītis apsola,
visus n o Aprūpes konta aizņemtos līdzekļus pārvest atpakaļ minētā
kontā.
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V. Eglītis sniedz paskaidrojumus par 1992. gada DV AV budžetu. Nodaļas ar to vēl nav iepazinušās novēlotas piesūtīšanas dēļ. Tas
pats attiecās arī uz DV CV 1993. gada budžetu. Delegāti pieņem abus
budžetus zināšanai.
DV CV prezidija ieteikto darbības noteikumu grozījuma projektu ar 16 balsīm noraida u n ierosina DV CV prezidijam šos
noteikumus negrozīt.
1992. gads.
40. delegātu sanāksme aizvadītā u n zemes valde stājās pie
kārtējā darba turpināšanas.
Diemžēl darba plūsmu pārtrauc DV AV priekšsēža Voldemāra
Eglīša pēkšņā pievienošanās veļu pulkiem. Un liktenīgi - tam jānotiek
b r ī d ī , k a d priekšsēdis apsveic DV Adelaides nodaļu tās 40 gadu
darbības jubilejā, 22. februārī, saļimstot pēc vārdiem: "Latvija vēl
nav brīva.

DV Austrālijā valde 1992.g.:No kr. l.r. G.Bogdanovičs, I.Nyirady
(vanadžu vad.), J.Saldums (pr-sēža v.i.), I.Apelis; 2.r. A.Cinis,
G.Zoliņš, H.Okie, K.Ābeltiņi. Iztrūkst A.Zāfelds, P.DaliņS

Z e m e s valdes pagaidu vadību p ā r ņ e m ievēlētais priekšsēža
vietnieks Jānis Saldums. Paiet laiks kamēr Jānis Saldums var turpināt
sekmīgu zemes valdes darbību.
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Tuvojās arī DV 7. Globālās Dienas u n reizē Centrālās Valdes
sēde Toronto, Kanadā. Uz to dodas CV loceklis Austrālijā Andris
Ziedars un DV Austrālijā Vanadžu vadītāja Ilga Niradija. Pēdējā, pēc
CV sēdes apmeklē arī Latviju un piedalās vairākās Latvijas Daugavas
Vanagu sanāksmēs u n sarīkojumos. Kontraversija ar divām DV grupām Latvijā (LDV - Latvijas Daugavas Vanagi un DVLA (Daugavas
Vanagu Latvijas Apvienība), Centrālās Valdes sēdē Toronto arī nav
izbeigusies u n rada nesaprašanos nodaļu u n zemes valdes starpā
Austrālijā, jo pēdējā vadās pēc CV prezidija n o r ā d ī j u m i e m , neatzīstot DV Latvijas apvienību. Nodaļu vairākums noskaņots pretēji. Šo
n o d a ļ u u n zemes valdes uzskatu sadursmi it kā atvieglina 41.
delegātu sanāksmes pieņemtā rezolūcija: "DV Austrālijā noraida
jebkāda veida iejaukšanos Latvijas Daugavas Vanagu problēmās.
H u m a n i t ā r ā p a l ī d z ī b a g ŗ ū t o s apstākļos n o n ā k u š i e m tautiešiem
Latvijā, nākotnē iedzīvināma u n kārtojama tieši ar aprūpējamiem,
bez jebkādas personas vai organizācijas starpniecības."

DV AV priekšsēdis J.Saldums, DV Sidnejas nod. namā
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Šinī, 1992. gadā sākās arī enerģiska gatavošanās 4. Daugavas
Vanagu dienām Austrālijā, Rīcības komitejas vadību uzņemoties DV
AV priekšsēža vietas izpildītājam Jānim Saldumam. Pēdējais, sakarā
ar paredzamo darba slodzi, par DV AV priekšsēdi 1993. gadā ieteic
līdzšinējo sekretāru Gvīdo Bogdanoviču.

DV Austrālijā vanadžu vadītāja Ilga Nyirady noliek ziedus pie
nacionālo partizāņu pieminekļa Zūru mežā, 1992.gada 20.jūnijā

Sakarā ar līdzekļu trūkumu DV AV administratīvajam darbam,
zemes valde ierosina 41. delegātu sanāksmē paaugstināt nodaļu dalības maksas zemes valdei n o $6.00 uz $8.00 par katru biedru, reizē
paaugstinot arī mūža biedru vienreizējās iemaksas n o $150.00 uz
$210.00.
Vispār, zemes valdes darbā jūtams liels līdzekļu trūkums. It
sevišķi tas attiecas uz zemes delegātu ceļa n a u d ā m , lai piedalītos
Centrālās Valdes sēdēs. Līdzekļus arī jūtami iespaido Austrālijas
dolāra zemais kurss pasaules valūtas tirgū.
Darbības gada tecējumā zemes valde zaudē arī savu Jaunatnes daļas
vadītāju Pēteri Daliņu, kuŗš, darba apstākļu dēļ pārceļās uz dzīvi
Jaunzēlandē.
Nākošā, 41. Austrālijas Daugavas Vanagu delegātu sanāksme
notiks Sidnejā 1993. gada 2. un 3. janvārī.
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300 latviešu sirsnīgs paldies Austrālijas DV saimei.
200 bāreņi u n 100 agrākie kaŗavīri u n represētie latvieši
okupētajā Latvijā sirsnīgi pateicas Austrālijas Daugavas Vanagiem par
Ziemsvētku dāvanām 12,000.- rubļu vērtībā, kuŗas viņiem 24. un 26.
decembrī izdalīja DV koordinācijas centra darbinieki no Rīgas.
Dāvanu saņēmēju skaitā bija Gaujienes b ē r n u n a m a 170
audzēkņi, Stiklu bērnu n a m a 30 iemītnieki Kurzemē u n ap 100
agrākie kaŗavīri un citi represētie tautieši dažādās okupētās Latvijas
vietās. Izdalīto dāvanu skaitā bija 25 ziemas mēteļi un vēja jakas, 15
ragaviņas, 40 skolas somas u n a p 200 saldumu paciņas, kuŗas
Gaujienā un Stiklos izdalīja pie Ziemsvētku eglītes.
Īpašu dāvanu - radio aparātu saņēma 95 gadus vecais Latvijas
armijas kapteinis L.k.o.k Voldemārs Sveiferts.
Visu saņēmēju vārdā, mīļš paldies Austrālijas DV saimei!
Daugavas Vanagi Rīgā
Daugavas vanagu Austrālijā valdes darbības pārskats par laiku
no 1982. g. 1. novembŗa līdz 1992. g. 31. oktobrim
Nodaļas un biedri:
Austrālijā augšminētā periodā darbojās 9 Daugavas Vanagu
nodaļas: Adelaides, Balaratas, Brisbanes, Džīlongas, Kanberas, Melburnas, Ņūkāstles, Pertas un Sidnejas.
DV biedru skaits Austrālijā desmit gados ir samazinājies par
143 jeb 8,7% no 1628 biedriem 1982. g. uz 1485 biedriem 1992. gada
beigās. Vanadzes ir 446 jeb 30%, uzrādot pieaugumu par 12,3%.
Biedrus, iedalot vecuma grupās, salīdzinājumā ar 1982. gadu:
Vecuma grupa
1982.g.l. novembrī 1992.g.31.oktobrī
līdz

18 g.v.

6

0,5%

0

0

no 18 līdz 25 g.v.

56

2,6%

21

1,4%

no 26 līdz 35 g.v

72

4,2%

69

4,7%

no 36 līdz 50 g.v

217

12,1%

94

6,3%

no 51 līdz 65 g.v

800

50,7%

284

19,1%

virs

477

29,9%

1017

68,5%

1,628

100%

1,485

100%

65 g.v
Kopā
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Mūža biedru skaits pieaudzis no 38 uz 171 jeb 11,5% no kopējā
biedru skaita.
Aizvadītājā desmitgadē Austrālijā miruši 437 DV biedri, starp
tiem maj. E. Stīpnieks, Itn. V. Rolavs, 19. divīzijas mācītājs Itn. V.
Voitkus, vltn. A. Baltiņš un V. Eglītis.
Daugavas Vanagu Mēnešrakstu a b o n ē 28% n o organizācijas
biedru skaita.
Kultūras laukā:
Pie nodaļām pastāv 3 vīru koŗi, 2 vanadžu ansambļi, 1 teātŗa
kopa, 4 tautas deju kopas un nodaļas; kopā ar citām organizācijām
uztur 5 skolas ar apmēram 150 skolniekiem. Pie 4 nodaļām pastāv
bibliotēkas ar kopskaitā 2500 grāmatām.
Uz dažu biedru ierosinājumu, sākot ar 1984. gadu, ik pa trīs gadiem notiek Austrālijas Daugavas Vanagu dienas, tajā nodaļā, kur
tanī laikā atrodās Zemes valde.
Notiek 100 dažāda rakstura sarīkojumi gadā, ieskaitot referātus
un DV organizācijas tradicionālās atceres dienas, kuŗos caurmēra apmeklētāju skaits gadā sasniedz 8000.
Informācija:
Galveno informācijas darbu Austrālijā veic Austrālijas Latviešu
informācijas centrs (ALIC), kuŗu kopēji atbalsta DV Austrālijā valde
un Latviešu Apvienība Austrālijā u n Jaunzēlandē (LAAJ). Šis Informācijas centrs iegūto informāciju izvērtē un izsūta visām LAAJ iesaistītām organizācijām.
Caurmērā nodaļas gadā izdod 35 informācijas biļetenus 1760
eksemplāros vienā metienā.
DV AV un nodaļu vadība:
DV AV un nodaļu valdes savas sēdes notur kārtēji vienu reizi
mēnesī. Nodaļās ar mazu biedru skaitu valdes sēdes notiek pēc vajadzības trīs līdz piecas reizes gadā. Revīzijas komisiju sēdes notiek
pēc vajadzības, vismaz reizi gadā.
DV AV darbību jūtami traucēja abu pēdējo valžu priekšsēžu
aiziešana mūžībā: Melburnā Fricis Sala 1989. g. 2. jūnijā u n Sidnejā
Voldemārs Eglītis 1992. g. 23. februārī.
DV Austrālijā nodaļu vadības, kā arī DV AV uztur ciešus sakarus un sadarbojas ar pārējām vietējām latviešu organizācijām.
Reizi gadā notur DV nodaļu biedru pilnsapulces, tāpat reizi
gadā sasauc DV Austrālijā delegātu sanāksmes. Šīs gadskārtējās
sanāksmes izvērtē aizvadītā gada d a r b u u n nosprauž vadlīnijas
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nākošam gadam, kā arī pārrunā ierosinājumus un pieņem rezolūcijas
visas organizācijas mērogā.
Sports:
Sportošanu, saprotams, iespaido fiziskā varēšana un, vērojot
biedru vecuma tabulu, attaisnojas sporta darbības samazināšanās un
nozaŗu maiņa. Basketbolu vēl arvienu piekopj Brisbanē, bet Sidnejā
tas ir izbeidzies. Tur vēl arvienu sekmīgi darbojas šaušanas sporta
sekcija un golfisti. Pēdējos gados Sidnejā sāka darboties arī novusa
sekcija. Novusu spēlē arī Brisbanā un Džīlongā. Izplatītas ir kāršu
spēles un pēdējā laikā tāda sekcija oficiāli pastāv pie Brisbanes
nodaļas.
Aprūpe:
Aprūpes laukā DV Austrālijā ir samērā aktīvi un arī devīgi, uz
ko norāda 10 gadu darba pārskatā uzrādītie skaitļi. Šajā periodā, tikai
palīdzībai Latvijā, oficiāli (daudzi ir palīdzību snieguši privāti) ir
izdots $100.835.-,bet kopā ar palīdzību Vācijā un uz vietām Austrālijā
šis skaitlis sasniedz $213.113.- Kopējā aprūpei izdotā s u m m a 10
gados uzrāda $511.332.-.
Līdzekļus aprūpei, galvenokārt, iegūst gadskārtējās līdzekļu
vākšanas akcijās. Tādas līdz 1983. gadam veica kopā ar LAAJ, bet
sākot ar 1984. gadu DV AV caur nodaļām izkārto savu gadskārtējo
akciju, kas caurmērā gadā dod ap $25.000.-. Šo s u m m u dala uz
pusēm starp nodaļām un DV A valdi. Pie tam ievērojamas summas
($267.508.-) aprūpes nodaļai pārskaita no sava administratīvā konta.
Administrācija:
Administrācijai 10 gados Austrālijā izdots (kopā, nodaļas un
DVAV) $1.537.419.
Neapmierinātību biedros rada samērā lielie līdzekļi, kādus
izdod braukšanai uz CV sēdēm ($26.304. - 10 gados). Ievērojamas
s u m m a s nodaļas izdod ī p a š u m u uzturēšanai un apdrošināšanai
($684.198.-) un pasta un biroja izdevumiem ($121.929.-)
Nākotnē ir jāņem vērā stāvoklis, kāds rodās biedriem sasniedzot pensiju vecumu. Ja 1982. gada 1. novembrī pensiju vecumu
sasniegušo biedru skaits bija 477 jeb 29,9% no kopējā biedru skaita,
tad desmitgades noslēgumā tas uzrāda 1017 jeb 68,9%.
Tas nozīmē, ka reizē ar pensionēšanos, biedru personīgie
ienākumi samazinās un reizē samazinās arī financiālais atbalsts
organizācijai.
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Jaunatnes nozare:
Pie DV AV darbojas Jaunatnes nozares vadītājs, kuŗa uzdevum o s ietilpst sakaru uzturēšana ar DV Centrālo valdi, Jaunatnes
nozares vadītāju un dažādo jaunatnes grupu un nodarbību vadītājiem Austrālijā.
DV AV un DV nodaļas Austrālijā apskatāmā desmitgadē jaunatnes atbalstam kopsummā ir izdevušas $55.388.Cik vērti ir Daugavas vanagi Austrālijā?
1992. gada 31.oktobrī, noslēdzot pēdējo 10 gadu darba posmu,
DV Austrālijā pieder 4 īpašumi kopvērtībā $1.347.043.00, nodaļas ir
līdzdalībnieces 4 citos īpašumos, k u ŗ u DV daļa ir $185.571.00 (Visi
skaitļi Austrālijas dolāros). N o g u l d ī j u m u k o p s u m m a ir sasniegusi
$146.892.00 un inventāra kopvērtība uzrāda $389.406.00. Tā kā
vērtību kopsummu var skaitīt $2.068.912.00.
Īpašumu uzturēšanai, iesk. nodokļus, apdrošināšanu, kā arī inventāra atjaunošanu, 1992. saimniecības gadā tika izdots $163.736.00,
kas uzrāda 7,9% no vērtību kopsummas.
Īrija Matisone,
DV Austrālijā vanadžu vadītāja
1985.-1987. g.
Dzimusi 1923. g. 3. jūlijā Burtnieku pagastā. Pirmās skolas
gaitas sākusi Valmieras II pamatskolā, pēc tam Rīgā Beķera, vēlāk 5.
Rīgas valsts ģimnāzijā. Vācijā studējusi baltu filoloģiju Baltijas
universitātē Pinnebergā.
1949. gadā ieceļo Austrālijā un pirmos līguma gadus strādā
dažādās slimnīcās. Apprecās ar G u n ā r u Matisonu un audzina 4
bērnus.
1966. g. iestājas DV organizācijā. Aktīvi darbojas gan DV Adelaides nodaļas valdē, gan vanadžu kopā, pildot dažādus posteņus.
1980. g. apbalvota ar DV nozīmi zeltā.
Ir locekle studenšu korporācijā Spīdola, Latviešu Preses
biedrības Austrālijas kopā, Adelaides Ev. lut. draudzes d ā m u
komitejā.
Kopš 1989. g. darbojas par latviešu pārstāvi pensionāriem
Adelaides ziemeļu apgabala daudzkultūru apvienībā.
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DV Austrālijā vanadžu vad. Īrija Matisone - 1985,-1987.g.

Dzidra Cekuliņa,
DV Austrālijā vanadžu vadītāja
1988.-1990.g.
DV Austrālijā vanadžu noz. vadītāja Dzidra Cekuliņa dzimusi
1927.g. 14.aprīlī, Liepājā, kur izglītība iegūta līdz ģimnāzijas 2. klasei.
Vidusskolu pabeigusi Vācijā, Latviešu ģimnāzijā, Eslingenā, 1948.
gadā. Austrālijā ieceļojusi 1949. gadā u n apmetusies uz dzīvi
Melburnā. Audzinot divas meitas, aktīvi darbojas latviešu skolas,
gaidu u n skautu vecāku padomēs. DV organizācijai pievienojas 1976.
gadā, pildot dažādus amatus Melburnas vanadžu kopā. Darbojusies
DV Austrālijas valdē, kur veikusi sekretāres pienākumus, kā arī
strādājusi DV 4. Globālo dienu rīcības komitejas sastāvā. Apbalvota
ar DV nozīmi zeltā 1989. gadā. DV Austrālijā vanadžu noz. vadītāja
laikā no 1988.g. līdz 1990.g.
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DV Austrālijā vanadžu noz. vad. Dzidra Cekuliņa

Daugavas vanadzes Austrālijā
1983.-1992.
Par Daugavas vanadžu d a r b u un sekmēm Austrālijā plaši
stāstīts jau "Laiks, Telpa, Ļaudis" 4. sējumā. Iepazīstoties ar
pārskatiem un ziņojumiem, kas iesūtīti šī - 5. sējuma sagatavošanai,
redzams, ka visumā darbība ir sekmīgi turpinājusies arī nākošajā
gadu desmitā. Šo pēdējo p o s m u raksturo p ā r m a i ņ a s vanadžu
aprūpes un informācijas rosībās sakarā ar Latvijas neatkarības un
brīvības atgūšanu. Jau sākot ar 1987. g. palīdzības darbs dzimtenes
tautiešiem, kā arī nacionālpolītiskā virzienā pieaug.
Līdz 1982. gadam DV Austrālijas valdei atrodoties Melburnā,
vanadžu vadītāja Austrālijā bija Velta Liepiņa-Bērziņa. 1983. g. DV
AV pārejot uz Sidneju, vanadžu vadītājas pienākumus uzņemas Anna
Kliešmete.

346

Jaunajai vadītājai ir jau pieredze sabiedriskā darbā, jo sevišķi
informācijas u n jaunatnes laukā. Zīmīgi ir viņas vārdi Apkārtrakstā
vanadzēm 1983. gadā, atsaucoties uz DV priekšnieka J. Frišvalda
vārdiem par Daugavas vanagu u n vanadžu pienākumiem: "izteikt
m ū s u t a u t a s likteni u n prasīt valsts brīvības u n neatkarības
atjaunošanas uzdevumu, kuŗa dēļ esam polītiskā trimdā", viņa raksta:
"Vai šis nav arī mūsu t.i. vanadžu galvenais uzdevums, kuŗa dēļ esam
trimdā? Ja pašreizējā laikā pasaules mērogā sievietes spēj būt valstu
galvas, ja viņas spēj doties vīriešiem līdzi stratosfairā, vai no latviešu
sievietes b ū t u pārāk d a u d z prasīts, lai viņa paliktu stipra savā
nacionālajā nostājā? Mēs nedrīkstam aizmirst, ka mūsu ienaidnieks
nesnauž ne brīdi un arvien atradīs iespēju iemest mūsu darbošanās
ceļā pa klupšanas akmenim. Mēs arī zinām, cik velnišķi gudrs un
veikls, to darot, ir šis mūsu ienaidnieks. Cik daudziem n o m u m s
liekas, ka pietiek, ja runājam latviski, dejojam latviešu tautas dejas,
strādājam latviskus rokdarbus! Jājautā, vai m ū s u latvietībai nav
jāmeklē dziļāks saturs, kas sevī ietver latvietību, bet reizē arī spēcīgu
patriotismu u n nacionālu pašlepnumu?" Šie vārdi ir ceļa rādītāji
Austrālijas vanadžu d a r b a m visus sekojošos gadus, k o pierāda
darbības pārskati u n ziņojumi.
1984. g. Vanadžu kopas darbojas pie 9 nodaļām: Adelaidē (87
vanadzes), Sidnejā (79), Melburnā (75), Pertā (36), Brisbanē (35),
Džīlongā (30), Ņūkāslē (24), Kanberā (14), Balaratā (7). Kopā 397
vanadzes - pieaugums kopš iepriekšējā gada - 73. Visās kopās
vanadžu darbība u n rosības bijušas līdzīgas iepriekšējiem gadiem.
V a n a d z e s p u l c ē j u š ā s savās s a n ā k s m ē s , n o d a ļ u sarīkojumos,
salidojumos visas Austrālijas saimes apmēros. Vanadžu vadītāja
apciemojusi vairākas kopas, tā uzturot aizvien dzīvus sakarus ar
kopu darbiniecēm. Galvenā darbība izpaudusies aprūpes laukā. Ja
pirms 1987. gada lielāko vērību pievērsa vietējo tautiešu - slimo,
invalīdu u n vecās paaudzes aprūpei, tad desmitgades otrajā pusē
p i r m ā vietā izvirzījās palīdzības d a r b s Latvijai. "Pašu m ā j u "
aprūpējamie apmeklēti latviešu aprūpes namā "Sidrabene", kā arī
austrāliešu veco ļaužu mītnēs un slimnīcās. Noorganizēts transports
slimiem un invalīdiem nepieciešamības gadījumos; apsveikti "apaļo
gadu" jubilāri; Mātes dienā sevišķi apsveiktas vecās mātes. Kultūras
laukā darbojušās dziesmu vienības (Adelaidē), tautas deju grupas,
bibliotēkas. Vairākās kopās noorganizētas rokdarbnieču nodarbības.
1984. gadā DV Vanadžu priekšniece bija aicinājusi atcerēties Kr.
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Barona 150. gadus, rīkojot referātu vakarus un noorganizējot bērnu
un jauniešu rakstu darbu sacensību (sīkāk par to sk. Pielikumos).
Līdzīgi risinājusies kultūras dzīve arī t u r p m ā k o s gados, pieminot
rakstniekus un dzejniekus R. Blaumani, Aspaziju un Annu Brigaderi.
Jaunatnes u n izglītības atbalstam ik gadus ziedoti lieli līdzekļi
latviešu skolām Austrālijā, Vasaras skolām un bērnu dārziem,
Latviešu ģimnāzijai Minsterē, skautiem un gaidām, tautas deju
kopām, atbalstīti jaunieši studiju gaitās.

Austrālijas vanadžu saiets Bankstovnā, DV namā, I. DV dienas, 1984.g.
2.r. trešā no kreisās A.Kliešmete, DV Austrālijā vanadžu vad.

Līdzekļu iegūšanai gadu gaitā vanadzes rīkojušas loterijas,
s a b i e d r i s k u s s a r ī k o j u m u s , t i r d z i ņ u s , r e f e r ā t u un m ū z i k ā l u
p r i e k š n e s u m u vakarus, filmu izrādes u n viesību un m a l t ī š u
sagatavošanu tajās nodaļās, k a m ir savi nami. Līdzekļi izlietoti,
galvenām k ā r t ā m , a p r ū p e i un dažādiem z i e d o j u m i e m piem.
Patiesības f o n d a m , Gaismas akcijai, dažādu kristīgu organizāciju
Austrālijā atbalstam, un pašu "Latviešu ciema" un " D z i n t a r u "
izbūvei. Beidzamos gados lielākā aprūpes līdzekļu daļa nodota
palīdzībai dzimtenes tautiešiem, sevišķi daudzbērnu ģimenēm un bij.
kaŗavīriem. Daudz pūļu un darba prasījuši ideoloģisko problēmu
risinājumi, attiecībā uz sadarbību ar okupētās Latvijas t.s. Kultūras
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sakaru biedrības rosībām. Vanadzes aizvien aizstāvējušas stingru
nacionālu stāju, kas izpaudies daudzos rakstos un pārrunās Austrālijas latviešu sabiedrībā. Austrālijas vanadžu vadītājai Annai Kliešmetei šie gadi prasīja visu to nacionālo spēku palīdzību, ko viņa
minēja savu d a r b ī b u uzsākot. Atbalsts radies Jaunatnes nozares
rosībās. DV AV Jaunatnes nozares vadītāja Astra Matisone-Vilkina
referē p a r dzīvi aiz dzelzs aizkara Jaunatnes kongresā Sidnejā;
Adelaidē nacionālo jauniešu grupu vada prof. Jānis Priedkalns, kas
palīdz kārtot "Baltiešu brīvības kuģa" braucienu. Notiek vairākas
polītiskas demonstrācijas, kuŗu rīkošanās piedalās Ņūkasles vanadze
Paulīne Sakne.
Vanadzes nosūtījušas savāktos parakstus brāļu Kaminsku lietā
PSRS sūtnim Vašingtonā, Apvienoto Nāciju Cilvēku tiesību komisijai,
Austrālijas ārlietu m i n i s t r a m W . H a y d e n ' a m . Par rezultātiem
informējām brāļu Kaminsku māti Dr. L. Velmeri. Tā kā Ņūkāsles
"Permanent Building Society" ir apvienojusies ar Howard Smith
Patrick Travel, kas piedāvā c e ļ o j u m u ar atlaidi uz Padomju
Savienības kuģa "Turkmenia", Ņūkāsles vanadzes, kam bija noguldījumi Permanent Building, ir izņēmušas tos ārā, noguldot citur.
1985. g. D V AV pārejot uz Adelaidi, vanadžu vadītājas
p i e n ā k u m u s u z ņ e m a s Ī r i j a M a t i s o n e , p a z ī s t a m a sabiedriska
darbiniece un literāte. Vanadžu kopu skaits ir tas pats, kas agrāk un
nemainās arī vēlākajos gados. Darbības loks arī ir tas pats. Lai
raksturotu v a n a d ž u financiālo atbalstu d a ž ā d i e m pasākumiem,
mināmi līdzekļi aprūpes darbam kopsummā $3509.-; latviskais izglītībai un jaunatnes darbam $3901.-. Balaratas vanadzes jau vairākus
gadus ielasa skaņu lentēs literāros darbus Sarkanā Krusta neredzīgo
bibliotēkai, sedzot arī attiecīgus izdevumus. Vanadzes piedalījušās
vairākās Etnisko komiteju izstādēs, lekcijās un konferencēs; darbojušās Baltiešu komitejās. Izkārtoti arī raidījumi latviešu valodā. Vanadžu vadītāja apmeklējusi vairākas kopas. Lasījusi referātus un savus
literāros darbus. Vanadžu skaits Austrālijā aizvien pieaug. 1986. g.
pārskats liecina, ka vanadžu kopskaits ir 433 - pēdējā gada pieaugums
ir 36. Lielākais pieaugums ir Sidnejas kopai - 20. Visu agrāk jau
m i n ē t o vanadžu k o p u darbības lokam pievienojies vēl kapsētu
uzkopšana un ziedu nolikšana pie biedru dusas vietām. Skaņu lenšu
skaits pieaudzis tik daudz, ka Balaratas kopa ierīkojusi tām atsevišķu
bibliotēku. Melburnas un Ņūkāsles vanadžu kopas, atzīmējušas 35.
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darbības gadu, Brisbanes - 30 g., Džīlongas - 25 g., Kanberas - 5
gadu. Sarīkojumos piedalījušies Adelaides u n Džilongas dziesmu
ansambļi. Rīkoti piemiņas sarīkojumi Annai Brigaderei u n Atim
Kronvaldam. Vanadzes iesaistījušās tautas tērpu brošūras sagatavošanā, rūpējoties par Piebalgas tērpa aprakstu. Pertas vanadzes
bijušas aktīvas Teātŗu festivālā. Brisbanas vanadžu ierosmē iekārtots
bērnu dārzs. Vanadžu vadītāja uzņēmusies kārtot Austrālijas vanadžu
28. u n 29. salidojumu; vadījusi Austrālijas 2. dienu draudzības
salidojumu Adelaidē. Piedalījusies nodaļu un kopu atceres sarīkojumos.
DVA valdei 1988. gadā pārnākot uz M e l b u r n u , mainās arī
Vanadžu vadītāja. Īrijas Matisones sekmīgi vadīto darbību turpina
Dzidra Cekuliņa. Savas darbības posma ievadā Dzidra Cekuliņa
piemin tagadējos jaunos nacionālo centienu cīnītājus - Rolandu
Silaraupu u n citus, bet m u d i n a neaizmirst arī m ū s u pagātnes
varoņus: plkv. Oskaru Kalpaku un arī mūsu leģiona cīnītājus.
1987. gadā kopu skaits nav mainījies, bet kopējais vanadžu
skaits ir pieaudzis par 15, sasniedzot 448. Vislielākais pieaugums bijis
Sidnejas kopai - 18. Mūžībā aizgājušas 6 vanadzes.
Vanadžu darbība šai laika posmā ir bijusi sevišķi rosīga sakarā
ar lielajām pārmaiņām mūsu dzimtenē. Stipri paplašinājies aprūpes
darbs, u n visas kopas iesaistījušās palīdzības akcijā daudzbērnu un
trūcīgo ģimeņu apgādei, sūtot gan drēbju, gan pārtikas saiņus, arī
grāmatas, medikamentus u n dažādas citas mantas, kā arī naudas
sūtījumus.
Vietējais aprūpes darbs kļūst arvien plašāks, mūsu organizācijas
biedriem novecojot. Apmeklēti slimie un vientuļie tautieši mājās,
slimnīcās, aprūpes namos. Izkārtoti dažādi pakalpojumi tiem, kam
tas nepieciešams.
Ļoti labi izveidota Neredzīgo kopas skaņu lenšu bibliotēka
Balaratas vanadzes Ī. Hartmanes vadībā. Ielasīti vairāki jauni darbi
u n lentes nosūtītas Neredzīgo kopas skaņu lenšu bibliotēkai. Šai
darbā piedalās vairāki palīgi, bet sevišķi jāpiemin bijušā vanadžu
vadītāja Austrālijā Īrija Matisone.
Ar skaņu lentēm apgādā arī neredzīgos latviešus visā Austrālijā,
izsūtot katru gadu caurmērā ap 3000 lenšu.
Vanadzes atbalstījušas jaunatnes un latviskās izglītības darbu,
ziedojot līdzekļus skolām, bērnu dārziem, latviešu valodas kursiem,
gaidu un skautu organizācijai un Minsteres Latviešu ģimnāzijai. 1988.
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gadā, DV vanadžu priekšnieces ierosinājumā, vanadzes izkārtoja
jaunatnes rakstu darbu sacensības, kuŗās piedalījās 47 bērni. Tie visi
saņēma balvas n o vanadžu kopām, bet labākajiem darbiem naudas
balvas atvēlēja DV Austrālijas valde.

DV Austrālijā 29. vanadžu salidojums, 1987.g.27.dec., Sidnejā

Vanadzes bijušas aktīvas arī nacionālpolītiskajā darbā. Piedalījušās daudzās protesta demonstrācijās, vēstuļu rakstīšanas akcijās,
petīciju parakstu vākšanā, kā arī sniedzot informāciju vietējai presei.
Šai darbā ļoti aktīvi un sekmīgi darbojas vairākas jaunās paaudzes
vanadzes Melburnā. Visas kopas ziedojušas naudas līdzekļus Gunāra
Astras piemiņas f o n d a m , Latviešu Nacionālam f o n d a m u n Latvijas
Brīvības fondam.
Lai iegūtu līdzekļus visiem šiem pasākumiem, vanadzes nenogurstoši strādā, katra k o p a savā veidā u n iespēju robežās. Bez
v a n a d ž u palīdzības neiztiek neviens n o d a ļ a s s a r ī k o j u m s , kur
vanadzes gādā par cienastiem.
1990. gada aprīlī Melburnā notika 3. DV dienas Austrālijā, kur
atkal vanadzēm bija darbu pilnas rokas, rūpējoties par viesu un
dalībnieku uzņemšanu u n ēdināšanu. Ļoti patīkams notikums bija
DV vanadžu priekšnieces A. Hāzneres ciemošanās Austrālijā 1990.
gada beigās.
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Savas darbības laikā vadītāja Dz. Cekuliņa apciemojusi Brisbanes, Džilongas, Adelaides un Sidnejas vanadžu kopas, piedalījusies 6.
DV Globālās dienās Čikāgā. Kopu darbības saskaņošanai katru gadu
izdoti vairāki apkārtraksti. Rakstiski bijusi kontaktā ar DV vanadžu
priekšnieci Anitu Hāzneri un pārējo zemju vanadžu vadītājām.

3. DV dienu Austrālijā vanadžu saieta, 1990.g.l5.apr., dal...no kr. l.r.
Dz.Grīnberga, R.Feja, J.Frišvalds (DV pr-ks), Dz.Cekuliņa (Austrālijas
vanadžu vad.), M.Mukāne

DV Austrālijā vanadžu nozares darbības pārskats par 1990. g.:
1989./90. darbības gadu nobeidzot, Austrālijā ir tāpat 9 vanadžu kopas ar 454 vanadzēm. No jauna iestājušās 29, mirušas - 11 un
izskaitītas vai izstājušās 10 vanadzes. Vanadžu skaita pieaugums ir 8.
Vanadzes pulcējušās 65 sanāksmēs un 8 valdes sēdēs. Izkārtoti
39 dažādi kopu sarīkojumi, 44 sarīkojumi bijuši kopā ar nodaļām un
10 kopīgi ar citām organizācijām.
Vanadžu d a r b ī b a izpaudusies galvenokārt a p r ū p e s laukā,
līdzekļu sagādē un saimniecības darbos.
Aprūpes darbs kļūst arvien plašāks, jo apmeklējamo skaits
palielinājies. Vietējā aprūpe norit līdzīgi iepriekšējiem gadiem.
Aprūpei Latvijā izdots $2709.-, sūtot sainīšus daudzbērnu ģimen ē m , grāmatas bibliotēkām. Ar dzimtenes apciemotāju starpniecību
nosūtīti medikamenti, mūzikas instruments aprūpējamai ģimenei,
drēbju sainis bāreņu n a m a m . Melburnas vanadzes nosūtījušas 4
kastes ar lietotām drēbēm ar kādas dzimtenes tautietes palīdzību.
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Skaņu lenšu bibliotēka neredzīgiem, I. Hartmanes vadībā turpina sekmīgi darboties. Šogad izsūtītas 3980 lentes 23 klausītājiem.
Nacionālpolītiskā darba atbalstam vanadzes ziedojušas līdzekļus Gunāra Astras piemiņas f o n d a m , LNF un LBF. Šeit jāmin
Melburnas vanadžu kopas devums $4229.- Vanadzes piedalījušās
demonstrācijās, kas 1990. g. centās pievērst sabiedrības uzmanību uz
triju Baltijas valstu prasību pēc brīvības un pašnoteikšanās. Turpināts
rakstīt protesta vēstules.
Vanadžu vadītājas palīdze Irēne Ziedare ir nosūtījusi vēstules
"Save the Children Fund" organizācijai un vairākām firmām, aprādot
kritisko zīdaiņu u n bērnu veselības stāvokli Latvijā.
Vadītāja uzsveŗ, ka tieši šāda veida i n f o r m ā c i j a s d a r b a m
n ā k o t n ē b ū t u jāpievērš u z m a n ī b a , un to ļoti labi varētu veikt
jaunākās paaudzes vanadzes.
Vanadzes atbalstījušas jaunatni, ziedojot līdzekļus tāpat kā līdz
šim latviešu skolām, bērnu dārziem, gaidu un skautu organizācijai,
Minsteres Latviešu ģimnāzijai, Dzintariem, daudzbērnu ģimenēm ,
latviešu skolu apmeklēšanai. Abonē bērnu žurnālu "Mazputniņš".
DV Austrālijā vanadžu nozares darbība 1991. un 1992. gados:
Austrālijas Daugavas vanadzes savā 32. salidojumā 1990. g. 27.
decembrī Kanberā par Austrālijas vanadžu vadītāju nākamajiem trim
gadiem ievēlēja Ilgu Niradiju (Nyirady) n o Sidnejas. Salidojumā
piedalījās arī DV organizācijas vanadžu priekšniece Anita Hāznere,
kas bija ieradusies n o ASV 3 nedēļu ilgam Austrālijas apciemojumam. Pēc salidojuma A. Hāznere apmeklēja vanadzes Melburnā,
Adelaidē, Pertā, Brisbanē un Sidnejā, kur iepazinās ar vanadžu kopu
darbu, pastāstīja par palīdzības sniegšanu Latvijā un referēja par
tematu "Latviešu zēni Padomju armijā".
1991. gada sākumā Sidnejā izveidojās Baltiešu sieviešu darba
grupa, kuŗā piedalījās I. Niradija, lai sagatavotu peticiju AN Cilvēktiesību komitejai Ženēvā, pieprasot pārtraukt baltiešu jaunekļu
piespiedu iesaukšanu P a d o m j u b r u ņ o t o s spēkos. Vanadzes visā
Austrālijā atbalstīja parakstu vākšanu.
Latvijas neatkarības atjaunošana 1991. g. 21. augustā pavēra
jaunu cerību pilnu lappusi vanadžu darbā. Sākās jauns laikmets kā
tēvzemē, tā trimdinieku dzīvē. Vanadzes iesaistījās vēl vairāk Latvijas
palīdzības akcijās, galvenokārt ar naudas ziedojumiem un sūtot
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drēbes, apavus, rotaļlietas, grāmatas, rakstāmlietas, pārtiku u.c. bērnu namiem, daudzbērnu ģimenēm, pensionāriem, kaŗa invalīdiem
un polītiski represētiem. Nosūtīti medicīnas un zobārstniecības
piederumi.

DV Austrālijā vanadžu 33. salid. dalībnieki, 1991.g.27.dec.,
Adelaidē. 2.rindā vidū A.Lūks (Adelaides nod. v. pr-dis), no viņa pa
labi I.Nyirady (Austrālijas vanadžu vad.), bet pa kreisi R.Feja
(Adelaides kopas vad.), V.Eglītis (DV AV pr-dis)

Austrālijas vanadžu 33. salidojumā 1991. g. 27. decembrī Adelaidē piedalījās 42 vanadzes, no tām 10 delegātes ar 18 balsīm. Šajā
gadā Austrālijā darbojās 9 kopas ar 446 vanadzēm. Pastāvēja viens
dziesmu ansamblis, divas rokdarbnieču kopas, viena deju grupa un
viena basketbola sporta vienība. Vanadzes nolēma kāpināt palīdzību
tautai tēvzemē un prasīt krievu kaŗaspēka izvākšanu no Latvijas. Lai
veicinātu sadarbību ar māsām Latvijā, atzina, ka jāierosina vanadžu
kopu izveidošana pie DV nodaļām Latvijā. Tas varētu izvērsties par
varenu spēka avotu tēvzemes atjaunošanas darbā, ar enerģijas un
ideju plūsmu starp vanadzēm rietumos un vanadzēm Latvijas novados.
1992. gadā 40. darba jubileju atzīmēja Adelaides, Melburnas un
Ņūkāstles vanadzes, 30 gadus Džllongas kopa, bet 10 gadus Kanberas
vanadzes un Adelaides vanadžu dziesmu ansamblis. Daudzas vana-
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dzes ciemojās Latvijā un daļu no tur pavadītā laika izmantoja, lai
iepazītos ar apstākļiem, kādos dzīvo aprūpējamās ģimenes, invalīdi
un pensionāri, kā arī apmeklēja bāriņu namus, slimnīcas un veco
ļaužu pansionātus. Visas vanadžu kopas joprojām atbalstīja palīdzības s ū t ī j u m u s uz Latviju, un atvēlēja līdzekļus medicīnas grāmatu
iegādei, atbalstīja laparaskopa iegādi 4. Rīgas pilsētas slimnīcai un
vāca ziedojumus Latvijas valsts aizsardzības spēku apgādei. Džilongas kopa likvidēja savu bibliotēku un 553 grāmatas pārsūtīja uz
Latviju Jaundubultu veselības centram.

DV Austrālijā vanadžu 34. s.alidojuma, 1992.g.27.dec. , Sidnejā dalībnieki: .Sēd no kr. I.Nyirady-Austrālijas vanadžu vad., piektais
V.Koškins-LAAJ prez. pr-dis, septītais J.Saldums-DV AV pr-sēža v.i.

Līdzekļu sagādei rīkoti referāti, videofilmu izrādes, "raibās pēcpusdienas", modes skates, pankūku pēcpusdienas, loterijas, tirdziņi
u.c. sarīkojumi.
Austrālijas vanadzes atbalstījušas Minsteres Latviešu ģimnāziju,
Annas Ziedares vasaras vidusskolu, latviešu skolas savās pilsētās, gaidu un skautu organizāciju, Gunāra Astras fondu, LBF, LNF, baznīcas
Latvijā. Financiāli palīdzēts latviešu daudzbērnu ģimenei Adelaidē,
Melburnas latviešu u n Adelaides baltiešu aprūpes namam.
Austrālijas vanadžu vadītāja I. Niradija piedalījās DV 7. Globālās dienās, kas notika n o 17.- 24. maijam T o r o n t o , Kanadā. Bija
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ieradusies arī Kanberas vanadžu vadītāja Aina Mediķe. Globālo
dienu ietvaros risinājās Kanadas vanadžu 40. salidojums un Globālais vanadžu salidojums ar paneļa pārrunām "Indivīds vai tauta",
k u ŗ s piedalījās arī I. Niradija. 15. maijā viņa sveica DV Kanadas 42.
delegātu sapulces dalībniekus n o DV Austrālijas valdes. 19. maijā I.
Niradija piedalījās DV CV sēdē T o r o n t o , kuŗā bija ieradušies abu
Latvijas DV n o g r u p ē j u m u vadītāji: Haralds Cābelis u n Rolands
Kovtuņenko.

DV 7. Globālo dienu laikā Toronto, Kanadā, 1992.g.maijā, Saulainē pie
Kritušo kaŗavīru pieminekļa: no kr. A.Ziedars (DV CV loc. Austrālijā),
H.Cābelis (LDV CV pr-dis), I.Nyirady (Austrālijas vanadžu vad.)

Pēc Globālām dienām I. Niradija pavadīja divus mēnešus Latvijā, k u r iepazinās ar Latvijas DV darbību u n piedalījās kā DV
Austrālijas pārstāve nacionālo partizānu pieminekļa atklāšanā Zūru
mežā pie Ugāles, kā arī Cēsu k a u j u atcerē Brāļu kapos Rīgā.
Atgriežoties Austrālijā, I. Niradija sniedza referātus Sidnejā, Ņūkāslē,
Adelaidē u n Melburnā par pieredzēto DV Globālajās dienās un
Latvijā, papildinot stāstījumus ar videofilmām.
Austrālijas vanadžu 34. salidojumā 1992. g. 27. decembrī Sidnejā piedalījās 57 vanadzes, no tām 13 delegātes ar 19 balsīm, pārstāvot
9 kopas ar 446 vanadzēm. Darbojas viens dziesmu ansamblis, trīs
rokdarbnieču kopas un divas deju grupas. Pārrunās par palīdzības
sūtījumiem uz Latviju izvirzīja uzskatu, ka daudz lietderīgāk būtu
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naudas pabalsti, jo tādā kārtā ietaupītos samērā lielie sūtīšanas
izdevumi, bez tam valūtas pienesums stimulētu valsts saimniecību.
Delegātes atzina, ka turpināmi ziedojumi Latvijas valsts aizsardzības
spēku apgādei. Neatrisināts palika jautājums, kā piesaistīt vanadžu
darbam jaunāko paaudzi.
Izdots darbības gadā

1991.gadā

1992.gadā

Aprūpei Latvijā

$

5,558

$

16,290

Aprūpei Austrālijā

$

4,137

$

1,285

Jaunatnei, skolām

$

2,309

$

2,612

Ziedots fondiem

$

3,455

$

3,293

Dažādi ziedojumi

$

652

$

986

Kopā
$ 16,111
$ 24,466
Palīdzības darbam izdotie līdzekļi Austrālijas valūtā.
Austrālijas DV skaņu lenšu bibliotēka neredzīgajiem I. Hartmanes vadībā Balaratā 1992. g. ieskaņoti 13 darbi 82 kasetēs. Izsūtītas
2877 kasetes.
Ilga Nyirady (Niradija)
DV Austrālijas vanadžu vadītāja
1991.-1993. g.
Ilga Niradija (Nyirady), dzimusi Jēkabsone, 1926. g. 27. decembrī, Valmierā.
Pēc pamatskolas beigšanas mācījusies Valmieras valsts komercskolā. Bēgļu gaitās Vācijā 1946. g. absolvējusi Esslingenas latviešu
ģimnāzijas reālo klasi. Turpinājusi izglītību Štutgartes techniskajā
augstskolā Ķīmijas fakultātē. Austrālijā ieceļojusi 1949. gadā un 1951.
g. devusies laulībā ar ungāru Sandoru Nyirady. Ģimenē izaudzināts
dēls un divi mazdēli.
DV organizācijai pievienojusies 1965. g. Sidnejā. Astoņus gadus
(ar pārtraukumiem) vadījusi DV Sidnejas nodaļas vanadžu k o p u ,
darbojusies nodaļas valdē par sekretāri. Bijusi 5 gadus Sidnejas
latviešu sieviešu koŗa Sidrabene priekšniece, darbojusies par sekretāri
Sidnejas latviešu nama padomē. Kā Sidnejas latviešu jauktā koŗa
dalībniece piedalījusies 1990. g. 20. Vispārējos latviešu dziesmu
svētkos Rīgā. Darbojas Apvienotajā baltiešu komitejā Sidnejā un
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Latviešu krājaizdevu sabiedrības revīzijas komisijā. Apbalvota ar DV
krūšu nozīmi zeltā.

Ilga Nyirady (Niradija) DV Austrālijā vanadžu vadītāja 1991.-1993.g.

Adelaides nodaļa
Pēdējos 10 gados Adelaides DV nodaļa var atskatīties uz raženi
veiktu darbu.
Kultūras laukā: r ī k o j a m m ū s u valsts u n tautas svarīgāko
notikumu atceres, Latvijas armijas u n LKO dibināšanas dienu 11.
novembrī, latviešu strēlnieku , plkv. O. Kalpaka, latviešu leģiona,
Kurzemes cīnītāju u n cīņu atceres. Esam arī rīkojuši polītisko
aktualitāšu vakarus.
Rīkojam arī dārza svētkus, raibās pēcpusdienas, Jāņu un Pēteru
aplīgošanas un Jaungada sagaidīšanas. Vispopulārākais ir Ziemsvētku
eglītes vakars, k o rīko kopēji vanagi un vanadzes. Šie sarīkojumi
vienmēr kupli apmeklēti.
S a r ī k o j u m u galvenie referenti bijuši n o d a ļ a s biedri un
sabiedriskās pazīstamās personas: prof. Dr. J. Priedkalns, Dr. A. P.
Dārziņš, E. Voitkuns, B. Andersons, V. Mežaks, L. Kļaviņš, B.
Biezaite un citi.
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Jāpiemin, k a ik gadus ar s a r ī k o j u m u a t z ī m ē j a m nodaļas
darbības gadskārtas.
Adelaides jauniešu nacionālā darba grupa pastāvējusi jau 12
gadus. To vada nodaļas biedrs prof. Dr. J. Priedkalns. Grupa vienmēr atbalstījusi DV nodaļu. Pirmajos gados LJNDG aktivitāte bija
p a d o m j u cietumos u n soda nometnēs ieslodzīto latviešu polītiski
ieslodzīto atbalstam.

Adelaides DV vīru koŗa "Daugava" 20 darba gadu atceres koncerts
Tālavā. Priekšplānā pa labi, diriģents S. Līvmanis. 1989. gada 29.
oktobrī.

Ar lāpu sardzēm, bada streiku, vēstuļu akcijām u n demonstācijām pilsētas centrā, pie Parlamenta, Elders parkā Viktorijas
laukumā pieminēja 25. martu, 14. jūniju, 23. augustu, 18. novembri.
Cilvēku tiesību dienā - 10. decembrī - dalot informāciju u n aicinot
visus darboties līdzi.
Ar d a u d z u Adelaides latviešu parakstiem atbalstīja Latvijas
pilsoņu komitejas darbu -par neatkarīgās Latvijas atjaunošanu.
Informācijas darbs Rietumos: ar lasītāju vēstulēm presē, arī
demonstrācijām, sakari ar Rietumu polītiķiem, stiprināt Latvijas
neatkarības centienus - uzsveŗot, ka neatkarīgās Baltijas valstis nede-
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stabilizēs Eiropu, bet gan to stiprinās, u n Latvijā minoritātēm būs
garantētas tiesības tikpat augstā līmenī kā agrāk neatkarīgajā Latvijā.
DV nodaļa piedalījusies kopējās demonstrācijās ar citām apspiestām
nācijām.

Adelaides vanadžu kopas dziesmu ansamblis, 1989.g. sarīkojumā

Informācijas darbs attiecībā uz Latviju: sakari ar tautiešiem un
tautas g r u p ā m Latvijā; palīdzot valsts atjaunošanas darbā; sūtot uz
Latviju polītisku u n saimniecisku literātūru, i n f o r m ā c i j u par
ekoloģiju, izglītības sistēmu rietumos un citiem jautājumiem.
Nodaļa savu n a m u iegādājās jau 60-os gados N a m s daudz
pārveidots un uzlabots.
N a m a sarīkojumu telpa, kuŗa palielināta ar piebūvi, kalpo
nodaļas sarīkojumiem, t o izīrē sabiedrībai dažādu svinību gadījumiem. N a m u bez atlīdzības izmanto DV vīru koŗa u n vanadžu
ansambļa mēģinājumiem, kā arī nodaļas tautas deju grupas "Dienvidnieki" un "Auseklītis" deju apmācībām.
Kluba telpā iespējams lasīt periodiskos izdevumus, DV Mēnešrakstu un laikrakstus, "Austrālijas Latvietis", "Laiks" u.c.
Bāram ir valdības tirgošanās atļauja. Biedri un ievestie biedru
draugi var iegādāties alkoholiskos dzērienus u n citus atspirdzinājumus. Bāru pārzina O. Cekuls ar palīgiem.
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Adelaides DV nodaļas 1989./90. g. valde: no kreisās 1. r. O. Cekuls,
J.Vipulis, Rasa Feja - (vanadžu kopas vad.), A.Lūks (nod. valdes
pr-dis), J.Vanks, L.Kļaviņš, J.Tūters; 2. r. (no kr.): P.Gailītis, L.Tralla,
A.Lasmanis, J.Lūsis, E. Balodis, A. Ozoliņš. Iztrūkst prof. J.Priedkalns,
V.Graudiņš

Adelaides latv. jaunatnes darba grupa; demonstrāciju priekšplānā,
Viktorijas laukumā kopīgi ar Lietuvas un Igaunijas karogiem. Grupu
vada prof. J.Priedkalns
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Virtuvi apsaimnieko nodaļas vanadžu k o p a , darbojas sestdienās un svētdienās.
Bibliotēka: Sarīkojumu telpā pāri par 1000 latviešu grāmatu. To
vada vanadze Lidija Tralla.
Pie nodaļas darbojas 2 tautas deju grupas: "Auseklītis", ko vada
Inese Laine un "Dienvidnieki", vadītājs Edgars Ceplītis. Abas grupas
piedalījušās Adelaides latviešu s a r ī k o j u m o s Adelaidē, mākslas
festivālos un Austrālijas latviešu Kultūras dienās.
V ī r u koris "Daugava" sāka savu d a r b ī b u 1969. gada 8.
novembrī.Gadu gājumā koris pulcina ap 50 dziedātāju. Koris ar
dziesmām piedalās Adelaides DV u n citu latviešu organizāciju
sarīkojumos, ev. lut. draudzes dievkalpojumos, DV dienās un
latviešu Kultūras dienās, kā arī rīko patstāvīgos koncertus.
Pēc ilgadīgā DV Adelaides nodaļas valdes priekšsēža M. Mieža
aiziešanas m ū ž ī b ā par valdes priekšsēdi ievēlēja Albertu Lūku dzimis 10.2.1926. g. Latvijā. Nodaļā iestājies 1952. gadā, darbojies
nodaļas dažādos amatos. Priekšsēža pienākumus pilda jau ceturto
gadu.
Pēdējos gados nodaļas valdes darbinieki ir mainījušies, nodaļas
kasieris - grāmatvedis Mārtiņš Bērziņš šo darbu pildīja 10 gadus līdz
1989. gadam.
Nodaļas 1989./90. gada valdes locekļi un to amati:
A. Lūks valdes priekšsēdis, O. Cekuls - priekšsēža palīgs u n bāra
pārzinis, J. Vanks - kasieris grāmatvedis, L. Kļaviņš - sekretārs, J.
Lūsis - biedrzinis, P. Gailītis - biedrziņa palīgs, nama pārzinis, prof.
Dr. J. Priedkalns - Arējā informācija, J. Tūters - Iekšējā informācija,
archīvs, A. Ozoliņš - Sidrabenes pārzinis, A. Lasmanis un E. Balodis
- sarīkojumi, V. Graudiņš - mantzinis.
Revīzijas komisijā: V. Mežaks - priekšsēdis, J. Frīdenbergs sekretārs, J. Berholcs - palīgs. M. Buša - palīdze sarīkojumos, J.
Vipulis - padomnieks, J. Tralla - bibliotekāre.
Aprūpe darbojas: R. Feja, B. Irbe un A. Ozoliņš, A. Baltiņš.
Sidrabenes kasieris A. Baltiņš pēkšņi aizgāja veļu valstībā 1.6.89.
Patreizējais biedru skaits 457. Pēdējos 10 gados miruši 89
biedri, tai pašā laikā klāt nākuši 61 biedrs. Nodaļā ir 21 Mūža biedrs.
Pēdējos gados 68 biedri saņēmuši DV AV un DV CV atzinību
rakstus, 6 biedri - DV krūšu nozīmi zeltā.
127 biedri abonē Daugavas Vanagu Mēnešrakstu. Pie nodaļas
darbojas bēru fonds, kuŗā biedri var iemaksāt, sākot no $2500-$3000.
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Miršanas gadījumā valde izdara apbedīšanu un sedz ar to saistītos
izdevumus.
Adelaides latviešu biedrības pārziņā muzejā ir nodaļa latviešu
kaŗavīriem, kur esam savākuši formas tērpu piederumus, ordeņus,
daudz pulku krūšu nozīmes, dažādas apliecības un citus d o k u m e n tus.
Mūzejs iekārtots 2 telpās Latviešu biedrības īpašumā.
Mūzeja vadību kopš 1987. gada uzņēmusies Margarita Biezaite.
P a l ī d z ī b a s d a r b a i z d e v u m i gadu n o gada svārstījušies.
Vislielākais devums Austrālijas latviešu jaunatnes izglītības centra
"Dzintari" izbūves un iekārtas vajadzībām $28,000. Tāpat nodaļas
biedri ziedoja daudz darba stundu apkārtnes un iekšpuses darbiem.

Austrālijas latviešu jaunatnes izglītības centrs "Dzintari'

Nodaļa atbalsta ar n a u d a s līdzekļiem Adelaides Latviešu
vidusskolu u n pamatskolu, Minsteres Latviešu ģimnāziju, latviešu
jauniešus, kas apmeklē dažādus kursus vai sanāksmes Austrālijā vai
citās zemēs, Latviešu nacionālo fondu, informāciju latviešu radio
r a i d ī j u m i e m , Adelaides m ū z e j u , Adelaides "Latviešu z i ņ o t ā j u " ,
d a u d z b ē r n u ģimenes, Gunāra Astras F o n d u , kā arī Austrālijas
labdarības organizācijas.
Nodaļas ienākumi galvenokārt balstās uz noguldījuma procentiem, bāra peļņu, testamentu novēlējumiem un biedru maksas daļu.
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Nodaļas sarīkojumu atlikumi ir mazi, jo tie saistīti ar prāviem
izdevumiem.
Kopš 1988. gada DV Adelaides n o d a ļ a i z d o d patstāvīgu
izdevumu "Daugavas Vanagi Adelaidē" 2 reiz gadā, ko piesūta visām
Austrālijas DV nodaļām, DV AV, DV CV u.c. Atbildīgais redaktors:
Viesturs Zembergs.
Adelaides nod. vanadžu kopas darbības pārskats -1983.-1992.
Vanadzes, kā vienmēr, bijušas, ir u n paliks organizācijas
pavarda sargātājas, kopējas un organizācijas dzīves atbalstītājas.

Adelaides vanadžu kopas darbīgās vanadzes: no kr. l.r, M. Āboliņa,
M.Kļavniece, V.Alste, R.Feja (kopas vad.), L. Tralla (vad. palīdze,
bibliotekāre), B.Brūna, E.Borejko; 2. r. V.Pukste, A.Lachovica, Dz.
Martirova, A.Kārkliņa, S.Balode, M.Buša, G.Janmeija, I. Ozoliņa,
V.Burdikova.N.Lasmane, L.Oļesinska.

Adelaides kopas patreizējais sastāvs ir 94 vanadzes. Gadu tecējumā mūžībā izvadītas 7 vanadzes. 1988. g. 20. februārī no mūsu vidus šķīrās ilggadīgā vanadze, bijusī priekšniece, daudzu labu darbu
darītāja un gudru padomu devēja - Irma Dance. Viņa iestājās vanadžu kopā 1958. gadā. Bija kopas vadītāja no 1959. g. līdz 1961. g. un
no 1971. g. līdz 1973. g. 1966. g. viņa saņēma DV nozīmi zeltā.
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1988. g. 5. oktobrī aizvēra acis uz mūžu kopas vadītāja Gaida
Brigita Cekule. Dzimusi 1925. g. 8. nov. Tilžā. Vanadžu kopā iestājās
1976. g. Darbojusies zemes valdē par kasieri. Kopas vadītājas
pienākumus pildīja nepilnus trīs gadus.
Ar 1988. g. kopas vadītāja ir Rasa Feja. 1989./90. gadam kopas
valdes sastāvs: L. Tralla - vad. palīdze, B. Brūna - sekretāre, V. Alste kasiere, M. Lūse - biedrzine, N. Lasmane - saimniecības vadītāja, V.
Burdikova - saimniecība, Dz. Martīrova - sarīkojumi.
Gadu tecējumā, kopas valdē darbojušās: M. Buša, L. Nagla, H.
Ozola, V. Kalniņa, A. Balode, T. Akermane, M. Āboliņa, M.
Kļavniece, L. Jefimova un T. Tilgale.
Vanadžu sanāksmes notiek katra mēneša pirmajā pirmdienā,
caurmērā piedalās 23-28 vanadzes. Vanadžu "darba dienas" notiek
DV namā, gandrīz katru mēnesi, kad gatavo rokdarbus tirdziņam un
loterijai.
Visilgāk kopas vadītāja pienākumus, desmit gadus bez pārtrauk u m a , veica Irma Groša, no 1975.-1985. g. Tie bija rosīgi vanadžu
darbībā. Irmas Grošas dibinātais vanadžu dziesmu ansamblis ar 18
dziedātājām darbojas vēl tagad - ieskaitot arī Irmu pašu. Diriģents dziesmu draugs Staņislavs Līvmanis.

Adelaides vanadžu dziesmu ansamblis: no kr. J.r. R.Feja, V.Šmita,
S.Nikitina, dir.Z.Laine, dir. S.Līvmanis, M.Lūse, V.Pukste, R.Rozentāle;
2.r. T.Akermane, Dz.Martīrova, M.Kļaveniece, L.Nagla, A.Balode,
M.Āboliņa, O.Upīte, R.Gešmane, RUrbāne,; 3.r. M.Rence, G.Cekule,
G.Janmeija, I.Žvīgule, R.Pillupe, R.Līvmane, A.Lachovica, A.I.iepiņa
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A n s a m b l i s ar dziesmām k u p l i n ā j i s v a n a d ž u u n v a n a g u
s a r ī k o j u m u s , d i e v k a l p o j u m u s u n vecākās p a a u d z e s " R o s m e "
sarīkojumus. Pēdējos gados divas vanadzes apbalvotas ar DV nozīmi
zeltā, 8 vanadzēm piešķirti DV CV u n 15 vanadzēm DV AV atzinības
raksti.

Jānis Saldums - DV Austrālijā valdes priekšsēdis 1992. gada

T u r p i n ā m apciemot un aprūpēt slimos un vecos tautiešus
mājās, slimnīcās u n nespējnieku namos. Vairākas reizes gadā, kopā
ar vanagiem braucam uz DV veco ļaužu mītni "Sidrabeni". Apciem o j u m o s piedalās mācītājs. Ziemassvētkos apdāvina daudzbērnu
ģimenes, Mātes dienā sveicam vientuļās mātes. Mirušo piemiņas
dienā ziedojam dzimtenes baznīcai.
Ar 1987. gadu saņemam $3000.- gadā m ī t n e s zemes sociālo
palīdzību. Pabalsts ir ar n o t e i k u m u - tikai aprūpes darba ceļa
izdevumiem.
Apzinoties latviešu skolu lielo nozīmi jaunatnes audzināšanā
un latviešu valodas saglabāšanā, vanadzes atbalsta Adelaides Latviešu
skolu. Ziedojumi nodoti Austrālijas latviešu jaunatnes izglītības
centram "Dzintari". Ar stipendijām atbalstīti vasaras vidusskolas
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skolēni "Dzintaros", ziedots gaidu un skautu organizācijām, kā arī
tautas deju grupām.
Sūtam paciņas daudzbērnu ģimenei uz Latviju. Ar 1988. gadu
"adoptēts" 11 gadus vecs latviešu zēns-bārenis (Brisbanē), atbalstam
viņu ar $300.- gadā. Ziedots Helsinki 86 fondam $500.-

DV AV pr-sēdis V.Eglītis saka svētku runu, Adelaides nod. 40. g.
darbības atceres sarīkojumā, 1992.g.22.febr.

Sarīkojumi:
Rīkojam gadskārtējo Ziemassvētku tirdziņu un tās pašas dienas
vakarā eglīti. Eglītes vakarā viesus cienājam ar tautiskiem ēdieniem.
Katru gadu rīkojam literārus vakarus. Reizēm arī literāro tiesu.
Pavasarī r ī k o j a m p a n k ū k u pēcpusdienas. Daudz laika vanadzēm
aizņem virtuves darbi, sagatavojot cienastus sarīkojumu viesiem.
Vanadzes uzņemas sarīkot arī privātās viesības pret samaksu, kas dod
galvenos ienākumus vanadžu kasē.
DV Adelaides nodaļas 37. gada svētkos, vakara referents V.
Mežaks teica: "Kas te būtu nams bez vanadzēm?" runātājs pats
atbildēja: "māja bez dvēseles".
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Otrās Daugavas Vanagu dienas
1987. g a d ā n o 18.-21. a p r ī l i m n o t i k a Dienvidaustrālijas
galvaspilsētā Adelaidē.
Goda pr-sēdis - A. Baltiņš, DV AV priekšsēdis
Rīcības komitejas pr-sēdis - M. Bumbieris
Rīcības komitejas priekšsēža palīdze - Ī. Matisone, vanadžu
vadītāja Austrālijā
Sekretārs - L. Kļaviņš, DV AV loceklis
Kasieris - B. Andersons, DV AV loceklis Viesu izvietošana - A.
Lūks, DV Adelaidē valdes pr-sēdis
Vīru koŗa administrators - A. Šīmanis
Saimniecība - G. Cekule, Adelaides vanadžu kopas vadītāja
Jaunatnes saiets - prof. Dr. J. Priedkalns
DV dienu dievkalpojumu kārtotāja - L. Zīda
DV dienu atklāšanas uzvedums - M. Bumbieris
Apvienoto vīru koŗa koncerta vadība - St. L ī v m a n i s , Adelaides koŗa diriģents.
Raibā pēcpusdiena - I . Puide
Daugavas vanagu saiets - A. Baltiņš
Daugavas vanadžu saiets - Ī . Matisone
Sporta sacensības - J. Dancis.
Pirmais DV dienu saiets 18. aprīļa rītā, DV n a m ā - Jaunatnes
seminārs, ko vadīja prof. Dr. J. Priedkalns, piedalījās: P. Dārziņš, M.
Zvaigzne, K. Mellēna, V. Jankovska, M. Siliņš un daudzi citi jaunieši,
pārrunājot dažāda rakstura jautājumus.
Pēcpusdienā - dievkalpojumu Sv. Pēteŗa baznīcā vadīja māc.
G. Balodis un Dr. P. Grieniņš. Dievkalpojumu kuplināja Sidnejas DV
vīru koris "Dziesmu gars", diriģēja E. Kalums, solo dziedājumus
sniedza Dz. Veide K. Mellēnas ērģeļu pavadījumā.
Pievakarē - Otro DV dienu atklāšana, koncerts un uzvedums
" T e v m ū ž a m dzīvot, Latvija" "Tālavā". Sarīkojumu atklāja M.
Bumbieris un DV AV priekšsēdis A. Baltiņš. Sveicienus nesa viesis n o
Anglijas - DV CV prezidija loceklis A. Lindens u n Rietumvācijas
vanadžu vadītāja I. Nolle-Blūmfelde. Rakstiskie sveicieni n o DV
priekšnieka J. Frišvalda un Vanadžu priekšnieces A. Liepiņas.
Atklāšanas programmu iesāka Adelaides vanadžu ansamblis ar
divām dziesmām; diriģēja S. Līvmanis. DV vīru koris "Daugava"
atskaņoja "Lielā Junda" (Br. Skulte), solo dziedājumu Dz. Veide,
klavieŗu pavadījumu M. Biezaite.
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Uzvedumu "Tev mūžam dzīvot, Latvija", izpildīja Adelaides
latviešu teātŗa aktieri, solo dziedātāji, koris un flautas solo; diriģēja S.
Līvmanis. U z v e d u m u sakārtojis M . Bumbiers; teksti - latviešu
dzejnieku un rakstnieku.

Adelaides nodaļas 1992./93. gada valdes locekļi.: n o kr. l.r. A.
Balodis, A. Balode, O. Korgans, A. Lūks (valdes pr-sēdis), Dz.
Martīrova (vanadžu kopas vad.), J. Tūters, D. Cekule; 2.r. J.
Frīdenbergs, R. Feja, L. Pelle, J. Bergholcs, A. Lasmanis, A. Sils, V.
Graudiņš.

Daugavas vanadžu draudzības saietu Vanagu n a m ā vadīja
Austrālijas vanadžu vadītāja I. Matisone. Saietā bija arī ārzemju viesi:
I. Nolle-Blūmfelde - Rietumvācijas vanadžu vadītāja, u n Anglijas
viešņa A. Lindena, kas lasīja savus dzejoļus. Sveicienus bija sūtījušas
zemju vanadžu vadītājas, DV goda priekšnieks V. Hāzners, Vanadžu
priekšniece A. Liepiņa u n citi. Sidnejas vanadze - A. Kliešmete
referēja " D a ž i raksturīgi vaibsti latviešu t a u t a s garīgajā sejā".
Dziedāja Adelaides "Dziesmu ansamblis", diriģēja S. Līvmanis.
Dziesmu d u e t ā piedalījās Anita Rudaka (Perta) u n Genoveva
Janmeija (Adelaide).
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DV dienu apvienoto vīru koŗu koncerts 19. aprīlī Tālavā.
Piedalījās "Daugava", Melburnas "Kursa", Sidnejas "dziesmu
gars" Sidnejas vīru koris, Pertas DV vīru koris un atsevišķi dziedātāji
n o Brisbanes u n Kanberas. Diriģēja: S. Līvmanis, E. Kalums, B.
Birznieks, A. Rudaka un J. Balodis. Kā pēdējo pirmā daļā dziedāja
"Pulkveža atgriešanās", diriģēja S. Līvmanis, M. Biezaites klavieŗu
pavadījumā. Programmā bija 17 dziesmas.

Adelaides vanadžu kopas 1992. g. valde: no kr.l.r. LTralla, B. Brūna,
V. Šmita, R. Feja (kopas vad.), Dz. Martīrova, V. Burdikova: 2. r. D.
Cekule, V. Pukste, M. Āboliņa.

Raibā pēcpusdienā Tālavā, Ilgas Puides vadībā, piedalījās DV
Adelaides nodaļas dziesmu ansamblis "Jautrie vecīši" ar humoriskām
dziesmām, Adelaides vīru dziesmu vienība "Zemais Do". Teātŗa skices, Sidnejas DV dziesmu vienība "Dziesmu gars", solo dziedājumi G. Janmeija, Melburnas DV vīru koris "Kursa"; noslēgumā: deju
mūzika - L. Bērziņas kapella "Rīga", uzkodas un atspirdzinājumi.
21. aprīlī, atvadu brokastis Adelaides DV namā. Par otro DV dienu
n o r i s ē m visi r ī k o t ā j i , p r o g r a m m a s izpildītāji u n sarīkojumu
apmeklētāji bija apmierināti.
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DV Adelaides nodaļas sapulce notika 1992. gadā, 21. novembrī. No 439 biedriem piedalījās 123, vairāk kā visās iepriekšējās
sapulcēs.
Valdes priekšsēža amatam kandidēja līdzšinējais priekšsēdis
Alberts Lūks un Eižens Šmits; ar balsu vairākumu ievēlēja Albertu
Lūku.

DV Adelaides nodaļas vanadžu kopas 1992./93. gada valdes
locekles: no kr. l.r. B. Bruna, L. Pelle, Dz. Martīrova (kopas vad.)
V.Alste; 2.r. V. Burdikova, D. Cekule, V. Pukste, L. Plance.

10. decembrī nodaļas saime apciemoja latviešu pensionārus
Sidrabenē.
12. decembrī nodaļas n a m ā gadskārtējais vanagu/vanadžu
eglītes vakars.
31. decembra vakarā nodaļas n a m ā Jaungada sagaidīšanas
balle. Apmeklētāju ballē kļūst mazāk, jo ballēs gājēji kļuvuši vecāki
un daudzu vairs nav mūsu vidū.
Nodaļas 10. gadu darbību noslēdzot redzams, ka biedru skaits
sāk samazināties, kautgan daži jauni nāk klāt. 10 gados zaudēti 90
biedri un 1992. g. vien 20 biedri.
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Balaratas nodaļa
Nodaļas darbībā pēdējos 10 gados nav bijusi sevišķa pārmaiņa.
Darbošanās bijusi apmēram tāda pati, kā visus citus gadus.
Biedru skaits gan ir sarucis un pašreiz nodaļā skaitās tikai 16
biedri, kas ir daudz par maz, lai varētu sekmīgi darboties. Ja arī
t u r p m ā k biedru skaits samazināsies, t a d j ā d o m ā p a r nodaļas
slēgšanu.
Nodaļas valdes sastāvs arī nemainās, jo nav darbinieku, kas
vēlētos uzņemties amatus. Valde strādā ar samazinātu sastāvu un to
ievēl uz trim gadiem.
Tomēr cenšamies turpināt sabiedrisko un nodaļas darbu mūsu
mazajā pilsētā - Balaratā.
Labi m u m s izdodas gadskārtējā Ziedojumu vākšanas akcija, ko
izkārtojam pa pastu.
Vienīgā sekcija - vanadzes, kaut arī mazā sastāvā, ļoti aktīvi
piedalās sabiedriskajā dzīvē u n nenogurstoši palīdz vanagiem viņu
sarīkojumos un pasākumos.
Nodaļa aktīvi piedalās Latvijas valsts svētkos, kritušo varoņu u n
Kalpaka pieminēšanā, 14. jūnija atcerē, kā arī daudzos citos latviskos
pasākumos, protestos, demonstrācijās, ziedojumu vākšanā, u.t.t., tā
veicinot brīvas neatkarīgas un demokrātiskas Latvijas atdzimšanu.
Kaut arī mazā sastāvā, tomēr vēl cīnīsimies turpmāk, lai būtu
cienīgi stāvēt blakus mūsu pārējām lielākajām DV saimēm.
Balaratas nod. vanadžu kopas darbības pārskats - 1983.-1992.
Vanadžu skaits svārstījies starp 7 - 9 . Patreiz kopā ir 8 vanadzes
un 3 no tām dibinātājas. Kopas vadītāja pēdējos 10 gados ir I. Hartmane.
Sekretāre: R. Balmaka (1983-1986), R. Rasmane (1987/88) un Ē.
Ābele: n o 1989. gada.
Kasiere: L. Ķence: (1983-1985) un I. Hartmane no 1986. gada.
DV AV atzinības raksti piešķirti: L. Ķencei 1983. g., R. Rasmanei 1990. g.
DV CV atzinības raksts piešķirts: A. Kupčai 1983. g.
Ar DV zelta nozīmi apbalvota: I. Hartmane 1988. g.
Vanadzes savu 25 gadu darbības atceri atzīmēja 1986. g. ar
biedru vakaru. 1991. g. 23. jūlijā atskatījāmies uz 30. g. darbības
atceri.
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Materiāli vanadzes atbalsta: Minsteres Latviešu ģimnāziju,
LNF, Brīvības fondu, Patiesības fondu, Helsinki 86, G. Astras fondu,
Latviešu c i e m u M e l b u r n ā , "Dzintaru" pie Adelaides (vasaras
vidusskolu) u n Brīvības kuģa braucienu. Sūtam paciņas 4 bērnu
ģimenei Latvijā, ziedojam Tautas palīdzības akcijai u n Latvijas
latviešu papildu studijām Austrālijā.
Piedalījāmies protesta vēstuļu rakstīšanā, skatu kartiņu sūtīšanā
Vācijas parlamentāriešiem u n parakstu vākšanā dažādām protesta
akcijām.
Kopas vanadzes apsveicam dzimšanas dienās u n apaļo gadu
jubilārus suminam gada pilnsapulcēs.
Gadskārtējās Viktorijas DV kopsēdēs vanadzes aktīvi piedalās,
bet salidojumos dažreiz pilnvaras d o d a m kaimiņu Melburnas vai
Džīlongas vanadzēm.
Vairākus gadus piedalāmies daiļamatnieku izstādēs, kuŗas rīko
gan Austrālijas dienā (26. janvārī), gan arī Begonijas svētkos marta
sākumā. Austrālijas 200 g. dzimšanas dienas sarīkojumā piedalījās
arī daiļamatnieki no Melburnas.
Rīkojam kopējus izbraukumus ar Džīlongas DV nodaļu.
Pulkv. Kalpaka u n Leģiona piemiņas dienu atzīmējam kopā ar kapu
svētkiem vietējos kapos, latviešu nodalījumā.
Ģimenes dienā rīkojam saviesīgu pēcpusdienu ar referātu un
priekšnesumiem. Mātēm pasniedzam ziedus. Rīkojām A. Brigaderes
125 dz. dienas atceri. Par Aspazijas dzīvi un darbiem noklausījāmies
A. Mediķes skaņu lentē ierunātu referātu.
Līdzekļu sagādei rīkojām koncertu-balli-bazāru ar Melburnas
koŗa piedalīšanos.
14. jūniju atzīmējam ar dievkalpojumu, k u ŗ u kuplina vīru
ansamblis. 18. novembrī katru gadu pretim pilsētas valdes n a m a m
plīvo Latvijas karogs, kuŗa uzvilkšanā piedalās Balaratas tautieši.
Svinīgo aktu rīkojam pārmaiņus ar latviešu draudzi.
Bērēs tautiešiem atvadu sveicienam noliekam ziedus.
A p c i e m o j a m tautiešus slimnīcās, v e c o ļaužu m ī t n ē un
neredzīgo mājā.
Sākot ar 1986. g. I. H a r t m a n e vada neredzīgo skaņu lenšu
bibliotēku Austrālijā, sadarbībā ar Sarkanā Krusta bibliotēku Vācijā.
Līdzekļus bibliotēkai d o d DV AV; saņemts vienreizējs pabalsts
$1000.00 no Austrālijas federālās valdības. Literāro darbu ielasījumus
sākot ar 1989. gadu organizē I. Matisone Adelaidē. Sakarā ar lielo
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skaņu lenšu pieprasījumu no 1990. g. E. Rolava Melburnā uzņēmās
šo lenšu izsūtīšanu neredzīgajiem klausītājiem.
Iespēju robežās centīsimies darbu turpināt un nepagurt cīņā
par brīvu, neatkarīgu un demokrātisku Latviju.
DV Brisbanes nodaļa
1983. darbības gads Brisbanes nodaļai sākas ar Austrālijas
zemes valdes piešķirto Atzinības rakstu par sekmīgu d a r b ī b u .
Nodaļas valdes priekšsēdis ir Līvijs Lācis. Valdē darbojas Dr. Valters
Zolte, Biruta Sprince, Paulis Sprincis, Zigismunds Draviņš, Juris
Rubis, Atis Strads un Hermanis Lācis. DV AV Atzinības rakstus 1983.
gadā saņem Frančeska Zvirbule un Dzidra Ēķe. Ar DV CV Atzinības
rakstiem apbalvoti Zigismunds Draviņš, Ēvalds Ozoliņš un Tālivaldis
Lundbergs; ar DV nozīmi zeltā nodaļas vanadžu kopas ilggadīgo
vadītāju Irēni Kūkumu.
Nodaļa apspriež iespējamo latviešu n a m a būvi, k u r nodaļa
piedalīsies ar financiālu atbalstu. Mūžībā aiziet nodaļas biedrs - E.
Šūlmeistars.
1984. gads atnes maiņas nodaļas vadībā. Par valdes priekšsēdi
ievēl Dr. V. Zolti. No valdes aiziet H. Lācis un J. Rubis, kuŗu vietā
nāk Ā. Kazubērns un A. Francis. Jaunais priekšsēdis savas sabiedriskās gaitas sācis piecdesmito gadu sākuma Ventspils (19) skautu
vienības mazskautu pulciņā. Vēlāk dejojis tautas deju kopā "Senatne"
un spēlējis teātri Brisbanes DV dramatiskā kopā. Pēc medicīnas
studijām Kvīnslandes universitātē V. Zolte devies uz Angliju, k u r
specializējies anestēzijā. Tur saticis savu dzīves biedri Zeltīti. Pēc
atgriešanās Brisbanē V. Zolte sācis privātu praksi u n iestājies DV
Brisbanes nodaļā. Būdams 3 bērnu tēvs V. Zolte ar dzīves biedri
aktīvi piedalās Brisbanes latviešu sestdienas skolā un 1983. gadā
p i r m o reizi noorganizēja latviešu bērnu u n jauniešu n o m e t n i .
Plašākai sabiedrībai V. Zolte ir pazīstams kā Austrālijas latviešu 31.
Kultūras dienu rīcības komitejas priekšsēdis Brisbanē 1981. gadā.
Latvijas brīvības f o n d a m nodaļa katru gadu ziedo $500 kāda
mirušā nodaļas biedra piemiņai. Kā nodaļas pirmais mūža biedrs
iestājas Jānis Ozols, k u ŗ a m seko Valdis Janovs. Latviskās izglītības
centra "Dzintari" atbalstam nodaļa iegādājas 5 pajas $500 vērtībā. Arī
vanadžu k o p a iegādājas 1 paju $100 vērtībā. V. Janova ierosmē
nodaļas darbību uzņem video filmā. Mirušiem nodaļas biedriem,
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kuŗi apglabāti nodaļas iepirktā kapu nodalījumā, uzliek vienveidīgas
metāla plāksnes ar DV nozīmi.
Nodaļa ikgadus rīko Jāņu svinēšanu Pēteŗa Milņa saimniecībā
un gadskārtējo balli, kaut gan gadu gaitā apmeklētāju skaits mazinājies. Citi nodaļas sarīkojumi ir plkv. O. Kalpaka un Latviešu leģiona
piemiņas dievkalpojums, 14. jūnija atcere, varoņu piemiņas svētbrīdis kapsētā pie mirušo biedru kapu vietām un 18. novembŗa akts.
Notiek arī "zolītes" un novusa spēle, vanadžu k o p a r ī k o
Ziemsvētku tirdziņu. 1984. g. pēc ilgāka p ā r t r a u k u m a nodaļas
dramatiskā kopa V. Gertnera režijā iestudē U. Siliņa lugu "Kad
pārnāksi, bāleliņ.". Izrāde notiek 1985. g. martā. Atbalstu tautiešiem
Latvijā sniedz ar Latvijas apmeklētāju palīdzību.
1984. g. mūžībā aiziet nodaļas biedrs - DV organizācijas un
Brisbanes nodaļas dibinātājs Edmunds Strautmanis. DV CV Atzinības
raksti piešķirti Brisbanes nodaļas vanadžu kopai, Jānim Kūkumam un
Jurim Rubim. Nodaļā ir 102 biedri, no tiem 47 pensionāri.
Austrāliešu demonstrācijā pret kodolieročiem n o o r g a n i z ē
iespaidīgu latviešu viedokļa parādi ar plakātiem un skrejlapām. Pateicoties 2 nodaļas biedru atstātiem mantojumiem, nodaļas saimniecība
ir labā stāvoklī un budžetu izpilda bez grūtībām.
1985. gadā nodaļu turpina vadīt Dr. V. Zolte. Valdi atstāj sekretāre Biruta Sprince un Atis Strads. No jauna valdē ievēl A. Bielu, T.
Lundbergu un M. Matisonu. Sekretāra pienākumus uzņemas A. Biela
ar palīgu T. Lundbergu.
Lai protestētu pret Baltijas valstu 45 gadu okupāciju, nodaļa
piedalās Baltiešu komitejas sarīkojumu virknē ar dievkalpojumu,
k u l t ū r a s izstādi un polītisku sanāksmi austrāliešu sabiedrībai
Brisbanes pilsētas namā. Šo sarīkojumu organizēšanā sevišķi rosīgi
piedalās nodaļas biedrs Valdis Janovs. Šī gada budžetā paredzēts
atbalsts Brīvības kuģa braucienam. Mūža biedros iestājas Ivars Zāle.
Aizsaules pulkiem pievienojas Ernests Jurka, Augusts Volgasts un
Arnolds Drēviņš. Nodaļas valdes ierosmē visas latviešu organizācijas
un draudzes savus līdzšinējos apkārtrakstus apvieno vienā "Brisbanes
Ziņotājā", kā sastādīšanu, iekārtošanu un rediģēšanu uzņemas T.
Lundbergs. Redakcijas kollēģijā vēl darbojas P. Sprincis, J. Kalniņš
un V. Zvirbulis.
Nodaļas vanadzes atzīmē Krišjāņa Barona 150. dzimšanas
dienu ar plašu sarīkojumu, piedaloties sieviešu korim un jauniešiem
ar tautas dziesmu skandēšanu un flautu duetu. Referents ir Arvīds
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Biela, kurš piedalījies visos vanadžu kopas rīkotos literāros vakaros
u n savu p i r m o literāro vakaru Brisbanē vadījis pirms 30 gadiem,
izpelnoties šim gadījumam veltītu vanadžu balvu. Mazs dalībnieku
skaits ir nodaļas gadskārtējā ballē. Gada beigās mirst valdes loceklis
Ārvaldis Kazubērns. B ū d a m s n e tikai dedzīgs darbinieks DV
organizācijā, Ārvaldis darbojās arī Brisbanes latviešu nama sabiedrībā u n mira latviešu n a m ā vakarā pēc n a m a uzpošanas darbiem,
m ū ž ī b ā aiziet arī Klements Gricis, atstājot m a n t o j u m u Brisbanes
nodaļai.
1986. gadā n o d a ļ a s valdē mantziņa a m a t ā ienāk Osvalds
Freibergs, n o vanadžu kopas vadītāja amata aiziet I. K ū k u m a u n
viņas vietā nāk Ņina Lāce. Valdi atstāj arī A. Biela u n sekretāra
pienākumus pārņem T. Lundbergs. I. Kūkuma vada nodaļas sarīkoj u m u kārtošanu. Jau vairākus gadus nodaļas biedri Otto u n Anna
Stradi savā m ā j ā u z ņ e m dziesmu mīļotājus "dziesmu vakaros pie
lauku pavarda" divas reizes gadā.
1986. gada sākumā nodaļa atzīmē DV organizācijas 40 gadus ar
A. Bielas r e f e r ā t u , latviešu b i e d r ī b a s k o ŗ a "Beverīna" dalību.
Dramatiskā kopa izrāda M. Zīverta "Zaļā krūze" V. Gertnera režijā
nodaļas saviesīgā vakarā. Mūža biedru skaits ir 6.
Latviešu n a m a sabiedrība iegādājas apbūves gabalu blakus
patreizējam īpašumam un nodaļas pilnsapulce pieņem lēmumu par
nodaļas financiālu dalību vecā n a m a pārbūvei u n paplašināšanai.
Nodaļā iestājas 7 jauni biedri/biedres. Aizsaules pulkiem pievienojas
ilggadīgs biedrs Džons Krūmiņš. Lai atbalstītu latviešu nama būvi,
p i l n s a p u l c e p i e ņ e m s a m a z i n ā t u b u d ž e t u p ā r ē j i e m nodaļas
tradicionāliem devumiem.
1987. gada sākumā nodaļai ir sāpīgs zaudējums, valdes loceklim, bij. valdes priekšsēdim, DV n o z ī m e s zeltā nesējam Līvijam
Lācim mūžībā aizejot. Valdē atgriežas Hermanis Lācis u n n o jauna
klāt nāk Jānis Biršs. I. Kūkuma no valdes aiziet. Pieaug mūža biedru
pulciņš. Kopskaits sasniedz 11.
Vanadžu kopa ar "goda mielastu" atzīmē savu 30 gadu darbību. Tālās viešņas Īrija Matisone un Iza Nolle-Blūmfelde lasa referātus. Pilnsapulce pieņem l ē m u m u atbalstīt latviešu n a m a būvi ar
$45000, vajadzības gadījumā to papildinot vēl ar $5000. Gada otrā
pusē nodaļa ar saviesīgu vakaru atzīmē savu 35. darbības gadu.
Sarīkojuma smaguma daļu atkal iznes nodaļas čaklās vanadzes. 18.
novembŗa atcerē svētku runu saka Arvīds Biela.
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G a d s k ā r t ē j o Brisbanes latviešu sabiedrības balvu piešķir
nodaļas priekšsēdim Dr. V. Zoltem.
Apbalvojumi šajā gadā ir daudzi: DV AV atzinības rakstus
saņem Inta Milne, Alvīne Bieganska, Arvīds Biela un Valters Zolte.
DV CV atzinības rakstus - Jāzeps Lubka, Gaida Stendere, Inta Krūmiņa un Brigita Liepiņa. Mūžības ceļos aiziet Oskars Skadiņš un Ilmārs
Drēviņš.
Ar m a z ā m p ā r m a i ņ ā m nodaļas valde turpina darboties arī
1988. gadā. Gada budžetā pilnsapulce apstiprina $5500 ziedojumu
LBF. Latviešu nama nobeigšanai atvēl $5000.
Gada sākumā vanadžu kopas sarīkojumā brisbanieši iepazīstas
ar Rolandu Silaraupu. Ar jaunā latviešu nama atklāšanu, nama valde
tajā rīko Jāņu balli. Baltiešu komiteja 14. jūnija piemiņu tagad rīko
kopīgi visām 3 Baltijas valstīm. Martā vanadžu kopa rīko "Lieldienu
ieskaņu pēcpusdienu", programmas izpildīšanā iesaistot arī bērnus
un jauniešus. Vanadzes sarīko arī Aspazijas 120 g. atceri ar Sidnejas
viešņas Ausmas Mednes referātu u n slīdīšu vakaru par tēmu "Vai
atceries v i ņ u s laikus?" Austrālijas latviešu kultūras dienu laikā
Brisbane notiek Austrālijas DV 37. salidojums ar svinīgo jundu un
delegātu sanāksmi. AV priekšsēdis Fr. Sala piesprauž DV nozīmi
zeltā nodaļas kasierim Zigismundam Draviņam, nodaļas biedram
kopš tās dibināšanas 1952. gadā un pirmam nodaļas kasierim pagaidu
valdē. Ar pārtraukumiem darbojies nodaļas valdē par kasieri (8
gadus), pr-sēdi (1 gadu) un pr-sēža vietnieku (6 gadus). Bez tam vēl
4 gadus vadījis sporta kopu. 1988. gadā mūžībā aiziet Roberts Garus.
Par n o p e l n i e m latviešu n a m a būves u n 38. K u l t ū r a s dienu
organizēšanā nodaļas biedrs Andris Francis saņem Brisbanes latviešu
sabiedrības balvu.
1989. darbības gadam Dr. V. Zolte vairs nekandidē un valdes
priekšsēža amatā ievēl Tālivaldi Lundbergu. V. Zolte paliek valdē par
pr-sēža vietnieku. T. Lundbergs savas sabiedriskās gaitas sācis ar
"skautošanu" Sidrabenes (33) skautu vienībā Vācijā. Beidzis 2
v a d ī t ā j u sagatavošanas k u r s u s u n p i r m s izceļošanas vadījis
Sidrabenes (33) mazskautu pulciņu. Beidzis Kvīnslandes austrāliešu
augstākos vadītāju kursus (Wood Badge) vilcēnu nozarē. Skautu
vadītāja solījumu devis 1956. gadā. DV Brisbanes nodaļā iestājies
1961. g. Desmit gadus bijis nodaļas dramatiskās kopas sekretārs, režisors un aktieris. Valdes sekretārs kopš 1985. gada.
Gada sākumā mūžībā aiziet nodaļas vecākais biedrs - 96 gadus
vecais Žanis Pīrāgs, Jānis Ceriņš un dramatiskās kopas vadītājs u n
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režisors Arnolds Ozols. Nodaļas sarīkojumos atzīmējami Gunāra
Astras, plkv. O. Kalpaka - Latviešu leģiona piemiņas dievkalpojumi,
vanadzes r ī k o video vakaru ar Rozenštraucha koncertu, 5 spēļu
vakarus ar "zolītes", novusa u n galda tenisa spēlēm. Vanagi u n
vanadzes piedalās Baltiešu komitejas rīkotā 14. jūnija demonstrācijā.
Lāčplēšu kaŗa ordeņa dibināšanas 70. gada dienu atzīmē ar piemiņas
brīdi H e m m a n t a s kapsētā pie mirušo biedru kapu vietām. Sevišķi
kupls apmeklētāju skaits ir nodaļas rīkotā 18. novembŗa atcerē, kur
svētku r u n u teic māc. G. Kalme n o Latvijas. Vanadzes r ī k o
Ziemsvētku tirdziņu.

Vanadžu pr-ce A.Hāznere ar Brisbanes vanadžu k. jaunākās paaudzes vanadzēm: Ingridu Biršu, Daci Dambergu un Mairu Turaidu

Sekmīgi izved skatkartīšu sūtīšanas akciju Rietumvācijas polītiķiem, iesaistot tajā arī igauņus un lietuviešus. Ar DV CV atzinības
rakstu apbalvo nodaļas vanadzi Frančesku Zvirbuli. DV AV atzinības
rakstu saņem vanadžu kopas vadītāja Ņina Lāce. Mūža biedru skaits
sasniedz 14. Brisbanes latviešu sabiedrības balvas saņem nodaļas
vanadzes Zigrīda France un Biruta Sprince. Darbības gada beigās
nodaļā ir 100 biedru.
1990. gadā nodaļas d a r b ī b u , ar dažām p ā r m a i ņ ā m valdē,
turpina vadīt T. Lundbergs. Valdi atstāj Dr. V. Zolte un A. Francis,
kuŗu vietā nāk I. Kūkuma un K. Žagars. I. Kūkuma atsāk arī vanadžu
kopas vadību.
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Šis ir demonstrāciju gads. Nodaļas biedri piedalās d e m o n strācijās par Lietuvas n e a t k a r ī b u , ukraiņu Černobiļas piemiņai,
Latvijas neatkarības atbalstam un 14. jūnija upuŗu piemiņai.
Plkv. O. Kalpaku un Latviešu leģionu piemiņas dievkalpojumu
vada nodaļas mūža biedrs māc. A. Oliņš. E. Roženštrauchs savā Austrālijas apmeklējumā koncertē arī Brisbanē lielam klausītāju pulkam.
Vanadžu rīkotā 'Lieldienu ieskaņu pēcpusdienā' piedalās kupls
skaits jauniešu. Ceļā uz 3. DV dienām Melburnā Brisbanē apstājas
DV priekšnieks J. Frišvalds un latviešu namā sniedz informatīvu
stāstījumu par DV organizācijas darbu nacionālpolītiskā laukā, par
DV nodaļām Latvijā un aprūpes darbu. Video filmā skatām LDV
Liepājas nodaļas biedru ceļojumu uz Volchovas cīņu vietām.
Mūžībā aiziet 4 nodaļas biedri: Lūcija Skadiņa, Arnolds Murds,
JānisMustaps u n Hermanis Lācis. Mūža biedru skaits pieaug uz 17.
Nodaļas atbalstā nodibinājās jauniešu basketbola vienība ar 8
spēlētājiem, kas sekmīgi piedalās sacīkstēs ar austrāliešu vienībām un
latviešu Kultūras dienu sporta spēlēs Kanberā.
DV CV nozīmi zeltā saņem Biruta Sprince, kas nodaļā darbojas 31 gadu, vienu gadu bijusi kopas vadītāja, 11 gadus kopas sekretāre u n 4 gadus nodaļas valdes sekretāre. 28 gadus pārzinājusi
nodaļas inventāru. DV AV atzinības rakstus saņem O. Freibergs, V.
Gertners, H. Lācis, J. Ozols un V. Zvirbulis. Par izcili aktīvu 36 gadu
darbu Brisbanes un visas Austrālijas latviešu sabiedrībā nodaļas
biedrs Jānis K ū k u m s 18. n o v e m b r ī saņem Latviešu Apvienības
Austrālijā un Jaunzēlandē Atzinības rakstu. Nodaļas biedra V. Janova
ierosmē un izkārtojuma Zelta piekrastes radio sniedz programmu 18.
novembŗa atcerei. Latvisku mūziku Z. Frances izkārtojumā 18.
novembŗa atskaņo arī Brisbanes radio stacija.
Džīlongas nodaļa
1991. gadā DV Džīlongas nodala atskatījās uz 40 darbības
gadiem. Darbība trimdas gadu gājumā ir pielāgojusies laika posmiem
un apstākļiem, ievērojot nodaļas biedru sastāvu, vecumu un rosību.
Ja sākuma darba posmā visi bija strādājošie, tad, neskatoties uz laiku,
kas bija jāveltī darbā un dzīves iekārtošanā, tomēr bija pietiekami
spēka un degsmes, lai nodaļas darbība pēc dibināšanas augtin augtu.
Pēc tam, atceroties 25, 30 un 35 gadu darbību, vērojama bija
darbības rakstura pārmaiņa. Tā tatad, apskatot pēdējo gadu darbību,
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sākot ar 1983. gadu, jāņem vērā, ka nodaļas biedru caurmēra vecums
ir 68 gadi, kas arī atspoguļojas šī laika posma darbu veikšanā. Šajā
laikā t a u t a s deju j a u n o dejotāju g r u p a "Pastalnieki" izbeidza
darboties; Apvienotais Balaratas un Džīlongas jauktais koris, un arī
nodaļas dziesmu u n drāmas kopa pārtrauca darbību. Biedru skaits
sarucis n o 62 uz 47, bet pāri visam tam vēl spilgti izpaužas griba un
rosme turpināt iesākto darbu, piemērojot to šīsdienas un laikmeta
prasībām un vajadzībām.

Džīlongas vanadžu kopa, 1987.g., 25 gadu pastāvēšanas svētkos

Novusa draudzības spēle ar Balaratas nodaļu, 1988.g.21.febr. izbraukumā
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Ierasto sarīkojumu virknē nodaļa turpina atzīmēt O. Kalpaka
piemiņas un Tautas sēru dienas atceres.
Raksturīgs pagrieziens sarīkojumos ir tuvāka saistība ar Latvijas
latviešiem. Tā, piemēram, teātŗa izrādē Džīlongā piedalījās Latvijas
mākslinieki (Iveta Brauna, Jānis Skanis un Mārtiņš Brauns). Latvijas
valsts svētku 18. n o v e m b r ī sarīkojuma priekšnesumos piedalījās
Mārtiņš Brauns, atskaņojot daļu no savas kompozīcijas "Daugava".

Latvijas valsts svētkos, 1990.g_18.nov. - uzveduma dal.. A.Balode,
E.Krūmiņš, L.Blūmfelde, L.Mellēna

Video filmu izrādēs rādīja sarīkojumus un vēsturiskos notikum u s Latvijā.
Nodaļa rūpējas par latviešu kapsētas n o d a l ī j u m a Džīlongā
apkopšanu , par kapu svētku un mirušo piemiņas dienas rīkošanu.
Nodaļa atzīmē biedru t.s. "apaļo" gadu atceres. M i r u š o s
biedrus izvada ar vanagu goda sardzi.
Vanadžu kopa sniedz palīdzību Latvijā dzīvojošiem, turpina
palīdzību Minsteres Latviešu ģimnāzijai.
Bez latviskā darba, nodaļa neatstāj novārtā dalību vispārējā
Džīlongas sabiedrībā. Nodaļas valdes priekšsēdis pārstāv latviešus
Džīlongas etniskajā padomē, ko uztur Austrālijas valdība, tā norādot
plašākai Džīlongas sabiedrībai ne tikai latviešu dzīvi Džīlongā, bet arī
popularizējot pēdējā laika notikumus Latvijā. Vanadžu kopas vadībā
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latvieši piedalās ikgadus Rietumdžīlongas "Pako Festā" - austrāliešu
un etnisko grupu sarīkojumā, kur 1991. gadā piedalījās apm. 10,000
cilvēku.
Vanadzes E. Kēniņas apraksti par etnisko grupu dzīvi u n
p a r a š ā m , ieskaitot latviešu, periodiski parādās vietējā laikrakstā
"Geelong Advertiser".

Džīlongas nod. valde 1991.g.: No kr. l.r. E.Ķēniņa, J.Mellēns (nod.
pr-dis), E.Kampane (vanadžu vad.); 2.r. J.Midegs, V.Stonka,
A.Voņģis, A.Slavinskis. Iztrūkst V.Pinnis, A.Druviņš

Nodibināta novusa kopa, kuŗas dalībnieki aktīvi piedalās kā
iekšējās, tā ārējās sacensībās.
Džīlongas vanadžu kopā sastāv 26 vanadzes. Aktīvi darbojās
apmēram divas trešdaļas.
Vanadžu gadu nastai pieaugot un jauniešiem aizejot dzīvot
citur, kopas darbība ir samazinājusies, bet nebūt nav apstājusies.
Vanadžu un vanagu dziesmu ansamblis "Odi un dunduri" vēl dzied
u n , ja ir vajadzība, dziedātāji pārvēršas aktieros u n iepriecina
skatītājus ar piemērotiem uzvedumiem.
Kopš 1984. gada aktīvi darbojās vanadžu rokdarbnieces, savos
saietos - pieaicinot arī interesentus no Melburnas un Balaratas.
Rokdarbnieces piedalās Kultūras dienu, kā arī autrāliešu izstādēs
Džīlongā. Vākti materiāli par Piebalgas novada tautas tērpu vanadžu
izdevumam "Latvju novadu tērpi".
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Kopš 1985. gada kopa pārstāvēta vietējā Etniskā apvienībā un
piedalās ik gadus ar tautas tērpu parādi, latviskiem ēdieniem un
rokdarbu izstādi Rietumdžīlongas starptautiskajā festivālā.
Pie kopas pastāv bibliotēka, kuŗā patreiz ir 900 grāmatas.
Nacionālpolītiskajā darbā kopa ziedojusi līdzekļus Helsinki 86
atbalstam. Rakstījusi vēstules sirdsapziņas cietumniekiem un piedalījusies kartīšu sūtīšanas akcijā vācu polītiķiem. Kopā ar vanagiem
nogādāts lenšu ieskaņotājs Vides Aizsardzības klubam Latvijā.

Latviešu grupa protesta gājienā - Džīlongā, 1991.g. 16.februārī

Aprūpes darbā Latvijai - rakstītas vēstules un sūtīti sainīši
daudzbērnu ģimenēm. Sagādātas vienreiz lietojamās šļirces Ikšķiles
ambulancei.
Aprūpes darbam Austrālijā un citur: ziedojumi Latviešu ciem a m Melburnā, Helsinki 86, izraidītām ģimenēm Vācijā, Ņūkastles
zemestrīcē cietušajiem tautiešiem u.c. Apciemoti un aprūpēti vecie
un slimie tautieši mājās un slimnīcās, palīdzēts kārtot un rīkot bēres.
Ielasītas grāmatas latviešu Neredzīgo bibliotēkai.
Jaunatnes atbalstam, Draudzīgā aicinājuma ietvaros, regulāri
ziedots Minsteres Latviešu ģimnāzijai. Iegādātas pajas "Dzintaros".
Ziedots arī Rīgas skautu un gaidu vienībai īpašuma "Tērvetes"
atjaunošanai.
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Ik gadus kopa rīko Ziemsvētku eglīti, kur apdāvina visu vietējo
latviešu bērnus un vecos ļaudis. Ģimenes dienu pēdējos gados rīko
k o p ā ar draudzi. Regulāri notiek literāras pēcpusdienas u n video
f i l m u i z r ā d e s , kā arī " R a i b ā s p ē c p u s d i e n a s " ar v a n a d ž u
priekšnesumiem un gatavotiem ēdieniem. Vanadzes aktīvi piedalās
visos nodaļas sarīkojumos.
Līdzekļus kopa iegūst no sarīkojumiem, loterijām un ziedojumiem.
N o 1983. gada ar DV Zemes valdes atzinības rakstu, DV CV
rakstu un DV nozīmi zeltā apbalvotas vairākas vanadzes. Kopš 1983.
gada k o p a s vadītājas bijušas E. K a m p ā n e u n S. Stonka, valdes
locekles: S. Liepiņa, R. Kubile, R. Parta, A. Balode, S. Stonka, S.
Jurka, E. Kampāne, V. Slavinska.
1988./90. darbības gadā kopu vada Edīte Kampāne.
Kanberas nodaļa
Šis pārskats atskatas uz a p m ē r a m 75% n o Kanberas nodaļas
pastāvēšanas laika. Šajā periodā sastāvs valdē mainījās maz.
Jaunākās paaudzes pakāpeniskā iesaistīšana m ī t ņ u zemju sabiedrībā ir mazinājusi atvietotāju skaitu mūsu trimdas organizācijās.
V a i r u m s jauniešu dod priekšroku t ā m latviešu trimdas organizācijām, kuŗās viņiem nav jāpiemērojās mazāk izprotamai disciplinētai
struktūrai vai tradīcijām, kādas, piemēram, ir DV organizācijas
pamatos. Te būtu jāpiemin jauniešu pārstāvja E. Štuba domas (DV
Austrālijā 36. delegātu 1987. g. 29. decembŗa sapulcē), ka jaunieši ir
pievienojušies DV organizācijai sabiedriskas dalības dēļ, bet nav
drošs, vai jaunā paaudzes būs gatava turpināt vecās tradīcijas. Jāpiem i n arī, ka DV CV savā 1987. g. 31. jūlija/1. augustā sēdē Minsterē
n o l ē m a izveidot k o m i s i j u , lai p ā r b a u d ī t u vai m ū s u d a r b ī b a s
vadlīnijas nav jāpadara laikmetīgākas.
U n t o m ē r , kaut "draugi grib m ū s assimilēt, pretinieks
iznīcināt", līdz šim mēs esam varējuši turpināt m ū s u vēsturisko
sūtību, katrs savā vietā apzinīgi strādājot mūsu mērķu sekmēšanai.
1987. gada 14. jūnija, 23. augusta un 18. novembŗa latviešu
varenie brīvības gara apliecinājumi dzimtenē saviļņoja tautu abpus
tās robežām, satrauca Maskavas varas vīrus! Par cik augšminētie būs
bijuši DV organizācijas nelokāmās stājas un darbības ietekmēti, to
izvērtēs vēsturnieki nākotnē.
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Nodaļas darbība pieauga kopš 1984. g. 11. novembrī tās vadību
uzņēmās Valentins Rolavs, ko viņš, ar mainīgiem panākumiem, veica
līdz 1986. g. 9. jūlijam. Vanadžu kopu vadīja Dzidra Kreitāle.
Skarbs liktenis aizsauca m ū ž ī b ā Valentīnu Rolavu un Dzidru
Kreitālu, kā arī sekojošos biedrus: Nikolaju Dravenieku, Jāni
Putniņu, Rūdolfu Blēzi, Alvīni Lēvicu un Arnoldu Bagun-Bērziņu.
Aizgājušos biedrus pieminam katra gada marta mēnesī ar DV
Sidnejas un Ņūkastles nodaļu biedriem kopējā svētbrīdī Rukvudas
latviešu kapos.
Uzsākot d a r b ī b u , Kanberas nodaļai m o r ā l u atbalstu deva
nevien tautieši Kanberā, bet jo redzamā veidā pirmajos piecos gados
m ū s u k a i m i ņ u n o d a ļ a s Sidnejā u n M e l b u r n ā . M ū s u nodaļas
sarīkojumos piedalījušies Sidnejas nodaļas vīru ansamblis "Dziesmu
gars" nelaiķa E. Kaluma vadībā ar solistu Albertu Cini, 1983. un 1987.
gadā Melburnas nodaļas vīru ansamblis "Kursa" Bruno Birznieka
vadībā 1984. g. 13. oktobrī, 1985. gada 21. septembrī Geņa Janmeija
(Adelaide) u n Alda G u l b j a ( M e l b u r n a ) v a d ī b ā . Bija arī tad
pastāvošais DV Kanberas n o d a ļ a s mazais "Dziesmu ansamblis"
Irmas P u m p u r e s vadībā. Duetos dziedāja nodaļas vanadzes Aina
Mediķe un Regīna Meinholde.
1985. g. 21. septembrī nodaļas dibināšanas atcerē klātesošos
apsveica valdes priekšsēdis V. Rolavs. Svinīgo solījumu nolasīja A.
Purvis. 1986. u n 1987. gada atceres sarīkojumu dienās "Kanberas
Latviešu s p o r t s " u n D V Sidnejas n o d a ļ a s sportisti sacentās
draudzības spēlēs basketbolā. Uzvarētāju komandu pārstāvjiem godalgas vai izcīnītos apliecinājumus pasniedza nodaļas sporta nozares
vadītājs 1986. gadā A. Purvis, 1987. gadā O. Kreitāls.
Pirmajos gados DV Sidnejas viesu starpā bija priekšsēdis P.
Upenieks. Nākošajos gados pr-sēdis Voldemārs Eglītis atveda sev līdz
basketbola komandu.
Kanberas nodaļas 5 gadu darbības atceri 1987. g. 24. oktobrī
atklāja pr-sēdis A. Purvis. Nodaļas karogu ienesa Artūrs Kārkliņš ar
jaunākās paaudzes pārstāvēm tautas tērpos. Šīs dienas atcerei Sidnejas nodaļas valdes pr-sēdis V. Eglītis pasniedza nodaļai ādas izstrād ā j u m ā albumu u n Ņūkastles nodaļas valdes priekšsēdis E. Putnis
vapeni, piestiprinātu Kanberas nodaļas karoga kātam. Šajā sarīkojumā Ž. Mediķim DV CV Atzinības rakstu pasniedza A. Purvis.
Nodaļas 6 gadu darbības atceres 1988. g. 23. oktobŗa sarīkoj u m ā atzīmēja latviešu valodas gadu. Valdes priekšsēdis A. Purvis
pasniedza A. Lēvicam DV AV Atzinības rakstu. Kanberas Latviešu
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skolas audzēkņi sniedza muzikālus priekšnesumus un deklamācijas.
Par R. Blaumaņa dzīvi un darbiem referēja Ž. Mediķis un dažus
skatus no "Trīnes grēkiem" attēloja Aina Mediķe ar A. Lēvicu.
Kr. Barona 150. dzimšanas dienas atceri nodaļa atzīmēja 1985.
g. 27. oktobrī. Ainas Mediķes sagatavoto referātu par Dainu Tēvu
lasīja Andris Grigulis. Sekoja "Sprigulīša" sniegtas dejas, nodaļas
"Dziesmu Ansambļa" un Kanberas Latviešu skolas audzēkņu tautu
dziesmu atskaņojumi un deklamācijas.

Kanberas nod. 5 gadu darb. atcerē, 1987.g.24.okt, 2.Mediķim DV
CV Atzinības rakstu pasniedz nod. valdes pr-dis A.Purvis

Vanadzes, kaut skaitā maz, atbalstījušas nodaļas valdi visos pasākumos. Kopas uzdevumos ietilpst veco ļaužu un slimo apciemojumi, kā arī sarakste un palīdzības paciņu sūtījumi trūkuma cietējiem
un daudzbērnu ģimenēm dzimtenē.
Vanadžu kopu vada (izņemot no 1984. g. 11. novembra līdz
1985. g. 21. septembrim) Aina Mediķe, kas kā Kultūras nozares
vadītāja ir rūpējusies par sarīkojumu kvalitāti. Viņa turpina ielasīt
neredzīgajiem skaņu lentēs latviešu autoru darbus, sagatavo un nereti
piedalās latviešu valodas programmās etnisko pusstundu radio pārraidījumos.
Ainas Mediķes palīdze un vietniece ir Silvija Kreitāle, kas vada
arī Latviešu skolu.
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Ar retiem izņēmumiem, nodaļas sarīkojumi, akti, biedru saieti
u.t.t. notiek ērtajā Lietuviešu namā.
Ikgadīgie plkv. O. Kalpakam un Lāčplēša dienai veltītie akti sekoja m ū s u tradīcijām. Šo aktu programmas sagatavošanu parasti
veica Aina un Žanis Mediķi, V. Rolavs un A. Purvis. Biedru vakaros
ietilpināja vēsturiska vai kultūrāla rakstura programmu, kam sekoja
vakarēšana ar dziesmām un deklamācijām.

Nodaļas biedru grupa pulcējas protestam pie Pad. Sav. sūtniecības,
Kanberā, 1988. g. 14.jūnijā

Jāņu svinēšanu nodaļas ierosmē atjaunoja 1985. gadā, kad
varējām līgot telpās, meiju pušķotajā Lietuviešu nama zālē. Kanberas
latviešu skolas bērni K. Svennes muzikālā vadībā sagādāja pieaugušiem līgotājiem dažu labu pārsteigumu. Kopš vanadze Silvija Kreitāle
pārņēma Kanberas Latviešu skolas vadību, nodaļas valdes to pastiprināti atbalsta. Skolēni iesaistās arī Kanberas latviešu sarīkojumu
programmās, rodot lielu atsaucību sabiedrībā.
Ziemsvētku eglīti nodaļas biedri vienmēr svinējuši decembŗa
sākumā. Ziemsvētku dziesmām seko pašapdāvināšanās un mielasts.
18. novembŗa Latvijas valsts proklamācijas aktu vienmēr izkārto
Kanberas Latviešu biedrība. N o d a ļ a s valdes pārstāvis pasniedz
grāmatu veltes sekmīgiem skolas audzēkņiem.
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1989. gadā sākti video filmu izrāžu vakari. Tie ir raduši labu atsaucību. Rādītas O. Kreitāla iegūtās filmas par notikumiem Latvijā.
A. Purvis iepazīstinājis ar video filmām par 6. DV Globālo Dienu
norisēm, kā arī ar 37. DV salidojumu Melburnā.
Katra gada aprīļa mēnesī nodaļas valde Austrālijas DV organizācijas mērogā, iesaistās Z i e d o j u m u vākšanas akcijā. 1988. gada
akcijā ziedojumi bija A $1352, bet 1989. gadā A $2197.
Kopš 1989. gada aprīļa DV Kanberas nodaļas apkārtraksta
metiens ievērojami palielinās; to ietilpina jaunajā Kanberas Latviešu
Apvienotā Ziņotājā. Technisko apkārtraksta apdari atkal veic O.
Kreitāls, bet tekstus sagatavo un rediģē Z. Mediķis.
Sporta sekcija pastāvēja n o 1983. līdz 1988. gadam. Spēles
norisa pie O. Kreitāla mājas kārtībā.
Latviešu basketbola spēlētāju skaitam Kanberā krītoties, pēc 2
sacīkstēm ar Sidnejas nodaļas spēlētājiem šo pasākumu neturpināja.
Tāpat arī Sidnejas nodaļas piegādātās 22 kalibra sacīkšu šautenes pēc
ilgākām apspriedēm atdeva mūsu draugiem atpakaļ.
DV nodaļu un DV "klubu" darbība zem atšķirīgiem noteikumiem pieskaņoja Austrālijas noteikumiem - A. Auziņš ar Z. Mediķi
Kanberā, un apstiprināja 36. DV delegātu pilnsapulcē Adelaidē.
Dzimtenes patriots R. Silaraups apmeklējumu laikā Austrālijā
bija Kanberā 1988. g. 2. līdz 4. februārim.
Sekojošais galvenos vilcienos pieskaŗas nodaļas rosmēm ārējās
informācijas lokā.
Ārējās informācijas nozari sākotnēji vadīja Arnolds Bagun-Bērziņš, tad Andris Grigulis un A. Purvis, sadarbībā ar valdes locekļiem.
Šo nozari tagad uzņēmies vadīt Pēteris Medenis.
Neatlaidīgās demonstrācijas pie Padomju Savienības sūtniecības Kanberā, appelācijas, peticijas, vēstules augstākās instances
lokāliem u n ārzemju valstu reprezentējošiem ierēdņiem, vēstules
polītiski ieslodzīto atbalstam, Austrālijas Latviešu informācijas centra
(ALIC) piegādāto "skrejlapu" izdalīšana starp iezemiešiem, saskare
ar Austrālijas Parlamenta locekļiem un valdības pārstāvjiem (ko
LAAJ/DV, Baltiešu apvienības Austrālijā uzdevumā , Kanberā teicami
veica A. Auziņš ar G. Stīpnieka līdzdalību un kuŗu pūles ietekmēja
m u m s labvēlīgu rezolūciju pieņemšanā Parlamentā) - viss tas būtu
jāpieskaita t i e m vērā ņ e m a m i e m faktoriem, k u ŗ i ir veicinājuši
okupācijas varas sabrukumu dzimtenē.
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Baltiešu Apvienību Austrālijā, Apspiesto Austrumtautu Apvien ī b u , poļiem, ungāriem, Jauno liberāļu frakciju, DV Melburnas/
Sidnejas nodaļām ir aktīvi piedalījusies visās demonstrācijās pie
Padomju sūtniecības.
Ja 80-to gadu sākumā demonstrantu skaits bija relatīvi mazs,
tad, sākot ar Melnās lentas dienas 1986. g. 23. augusta demonstrāciju,
tas m a n ā m i audzis. Toreiz P a d o m j u sūtniecība deklarācijas vēl
nepieņēma.
Notikumi Baltijas okupētā teritorijā, sākot ar 1987. gadu un R.
Silaraupa Austrālijas latviešu centru apmeklējumi, izsauca pastiprinātu rosību trimdas baltiešu polītiskā darbībā. Austrālijas DV organizācijas iniciatīvā 1988. gada 14. jūnijā un 1989. g. 28. augustā, pavalšķu centros Kanberā pie Padomju savienības sūtniecības notika
spēcīgas demonstrācijas.

Kanberas nod. valde 1990.g.: No kr. l.r. A.KārkliņS, A.Mediķe
(vanadžu kopas vad.), A.Purvis (nod. valdes pr-dis); 2.r. Ž.Mediķis,
A.Lēvics, EPeniķis, O.Kreitāls. Iztrūkst P.Medenis, S.Kreitāle

Abas pēdējās demonstrācijas bija laicīgi plānotas starp DV
Melburnas nodaļas valdes priekšsēdi un LAAJ viceprezidentu (A.
Grims un J. Ātrens). DV AV priekšsēdis F. Sala, ierodoties dienu
pirms 14. jūnija, paspēja tikties pārrunām ar Kanberas nodaļas valdi.
28. augusta demonstrācijas gājiena maršrutā ietilpināja Rietumu - un
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A u s t r u m u Vācijas sūtniecības, Parlamentu u n Kanberas pilsētas
centru, k u r jaunieši tautas tērpos dalīja skrejlapas. Jāatzīmē, ka
Austrumvācijas sūtniecība atteicās pieņemt deklarāciju.
Pēdējos gados visas mūsu demonstrācijas Kanberā bija parād ī j u š ā s TV ziņu r a i d ī j u m o s . T ā p a t arī Austrālijas valdības u n
opozīcijas pārstāvji pēdējos gados jo bieži r u n ā j a personīgi ar
tautību reprezentantiem, un nodeva Padomju sūtniecībai sagatavotās
deklarācijas.
Dainis Īvāns, viņa a p c i e m o j u m a laikā 1989. g. n o v e m b r ī
Austrālijā, Baltiešu Apvienības pārstāvju un DV AV priekšsēža vietas
izpildītāja A. Ziedara pavadīts, satikās pārrunām ar Austrālijas parlamentāriešiem un Federālās valdības locekļiem. DVA valdes uzdevumā A. Purvis senatoriem nodeva izdevuma "Atmoda" 8.10.1989
kopijas angļu valodā.
1989. g. 3. decembrī nodaļas valde konstruējās sekojoši:
Arvīds Purvis

valdes priekšsēdis (Iekšējā informācija).

Žanis Mediķis

sekretārs (apkārtraksta rediģētājs).

Edvīns Peniķis

Kasieris.

Alberts Lēvics

Biedrzinis.

Artūrs Kārkliņš

sarīkojumu vadītājs.

Osvalds Kreitāls

apkārtraksta techniskais izdevējs.

Pēters Medenis

priekšsēža vietnieks (Ārējā informācija).

Aina Mediķe

vanadžu kopas vadītāja (Kultūras nozare).

Silvija Kreitāle

vanadžu kopas vadītājas vietniece (Kanberas
Latviešu skolas pārzine).

Andris Grigulis

Revīzijas komisijas priekšsēdis.

Jānis Znatnājs
Revīzijas komisijas loceklis.
Nodaļas darbības laikā 8 biedri apbalvoti ar DV AV atzinības
rakstiem un 2 ar DV CV atzinības rakstiem.
Jānis Ātrēns, Austrālijas armijas atvaļināts pulkvedis, ir saņēmis
divas Austrālijas armijas izdienas un divus kauju nopelnu apbalvojumus.
Nodaļā ir 34 biedri, starp tiem 12 vanadzes un 8 ir mūža biedri
Jaunākais biedrs ir 29 g. vecs un vecākais 84.
Nodaļa abonē 9 DVM un gadā izdod 6 apkārtrakstus.
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Ziedojumi un palīdzība sniegta vietējai latviešu skolai un jauniešu izglītībai, vēstures grāmatas sagādei vidusskolai Latvijā, paciņas
daudzbērnu ģimenēm Latvijā, Latvijas Brīvības f o n d a m , Latvijas
Nacionālam f o n d a m , Gunāra Astras f o n d a m , Minsteres Latviešu
ģimnāzijai.
Pēdējā financiālā gadā izdoti kopsummā $5.000.
1987. gadā Zenta Rosalija Liepa savā testamentā bija novēlējusi
DV Kanberas nodaļai ievērojamus līdzekļus, no kuŗiem nodaļas valde lielākās s u m m a s izdeva Gunāra Astras Fondam, "Abrenei" un
"Dzintariem".

DV pr-ks J.Frišvalds Kanberas nod. valdes un darbinieku vidū, 1990.g.24.apr.

DV Kanberas nodaļas biedri Aina un Žanis Mediķi pēc ciemošanās Eiropā un Anglijā DV centros, atgriezušies referēja par redzēto.
Regīna Meinholde, ciemojoties Kanadā, piedalījās mūsu pēdējam
valsts prezidentam K. Ulmanim veltītā pieminekļa atklāšanā.
Arī Edvīns Peniķis varēja atgriežoties stāstīt par norisēm pie
Berlīnes "kauna mūŗa", kur viņš piedalījās kopā ar Eiropas latviešiem.
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ASV un Kanadas apceļojumos A. Purvim bija izdevība uzņemt
kontaktus ar Toronto nodaļas un Kalamazu DV apvienības biedriem,
ko atjaunoja 6. DV Globālās dienās Čikāgā un Gaŗezerā DV CV sēdes
laikā.
Lāčplēša dienas piemiņai veltītā aktā, 1991.g.10.nov. A.Purvis
savu uzrunu balstīja uz L.k.o.k. apv. priekšnieka A.Laura piesūtīto
apkārtrakstu; turpinājumā parādot video lentē uzņemtos Brāļu kapus,
Vecrīgu un Kaŗa mūzeju PulvertornI - personīgi uzņemtus, īsi pirms
kritiskajām 17. -20. augusta dienām, 1991.gadā. Akts bija apvienots ar
mātes dienas atceri. Aina Mediķe savā stāstījumā raksturoja māti gan
citu tautu vērtējumā, gan arī latviešu tautas kultūras apskatē.
Seši nod. valdes locekļi ar nodaļas karogu piedalījās gadskārtējā Leģiona dibināšanas atceres svētbrīdī Latviešu kapos, kaŗavīru
nodalījumā, Sidnejā, kopīgi ar Sidnejas un Ņūkastles nodaļu biedriem, 1992. gada 14. martā.
4. aprīlī A.Mediķes rīkotajā tirdziņā, nodaļas vanadzes ar palīdzēm, pārdeva saziedotās mantas un cepumus iegūstot $ 336.25, izlietošanai dzimtenes trūkumcietēju ģimenēm paku un valūtas pārsūtīšanai. Vanadžu sūtījumi pēdējā gadā ir par $ 1,131.- kopsummā.
Bez augšā minētās palīdzības, nodaļa dāvāja 4. Rīgas slimnīcai
ginekoloģisko krēslu DM 10,000.- vērtībā.
14. jūnijā nod. biedri ar nacionālo karogu un plakātiem piedalījās apvienotajā Baltiešu demonstrācijā pie bij. Padomju Savienības
sūtniecības Kanberā. Jānis Ātrens (Baltiešu padomes pr-sēdis Kanberā), kopā ar lietuviešu u n igauņu pārstāvjiem nodeva sūtniecībai
petīciju, pieprasot okupācijas kaŗaspēka izvešanu no Baltijas valstīm.
Ž. u n A. Mediķi, atgriezušies n o DV 7. Globālām Dienām
T o r o n t o , 26. jūlijā izrādīja video lentē uzņemto 7. Globālo Dienu
norisi DV Sidnejas nodaļas n a m ā u n 23. augustā, bez šīs video
filmas, vēl sniedza referātu Kanberas tautiešiem. Publikai izdalīja
pastkartes "Russian Army must be withdrawn f r o m the Baltic States",
nosūtīšanai rietumu valdību pārstāvjiem.
A.Purvis un Ž.Mediķis 29. augustā piedalījās Sidnejas nodaļas
40 darbības gadu un 15 gadu nama uzbūves atceres sarīkojumā, pasniedzot puķes un video kaseti ar izvilkumiem par DV organizācijas
darbību un norisēm Sidnejā un DV 6. Globālām Dienām Čikāgā.
Neskatoties uz to, ka jau tā mazais latviešu iedzīvotāju skaits
Kanberā nepārtraukti samazinājas, DV Kanberas nodaļas biedru
skaits vēl vienmēr nedaudz pārsniedz 30-to cīparu.
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V a r a m piezīmēt, ka k o p š Latvija atkal atguva neatkarību,
šejienes tautieši pastiprināti personīgi atbalsta savus radus dzimtenes
novados, tā jūtami ietekmējot vietējo sabiedrības rosību.
DV Melburnas nodaļa
DV Melburnas nodaļa dibināta 29.7.1949. g. Pirmie valdes
locekļi bija A. Lejiņš (priekšsēdis), V. Rūniks un J. Kondarovskis.
Melburnas nodaļas 41. darbības gadā ar DV krūšu nozīmi zeltā
apbalvoti 40 biedri (no tiem 17 miruši). DV CV atzinības rakstus ir
saņēmuši 92 nodaļas biedri.
1989./90. d a r b ī b a s gadā valdē d a r b o j ā s : A. G r i m m s
(priekšsēdis), E. Skultāns (palīgs), R. Atvarnieks, J. Bērziņš, R. Deičmanis, J. Kārkliņš, A. Stendze, G. Vagare, V. Vagars, I. Zeidaka u n
kandidāts V. Brutāns.
Vanadžu kopas valdes priekšsēde ir Dz. Grīnberga, palīdze V.
Kamoliņa u n valdes locekles: V. Bērziņa, M. Mitrēvica, E. Rolava,
M, Veide u n A. Zalstova.
Saimnieciski DV Melburnas nodaļa ir uz stingriem pamatiem.
15.3.90 nodaļas rīcībā bija:
Apraksts/nosaukums

. Vērtība

"Vanagi"

$

Mītne

$ 250,000.00

"Armadale"

$ 380,000.00

Rīcības kapitāls

$ 100,000.00

Kopā

$ 797,000.00

Piezīmes

67,000.00

pārdošanā

Šajos skaitļos nav ieskaitīti nodaļai uzticēti līdzekļi.
Nobeidzot 1989. darbības gadu nodaļā bija 226 vanagi un 79
vanadzes, kopā 305 biedri.
Pie nodaļas darbojas: vanadžu kopa, mītnes apsaimniekošanas
k o m i t e j a , jauniešu kopa u n v ī r u dziesmu ansamblis "Kursa".
Nodaļas paspārnē lielu rosmi izrāda jauniešu nacionālās darbības
grupa. Beidzamajos 2 darbības gados darbību pārtraukušas tautas
deju kopa un "Mazais teātris".
Nodaļas darbībā uzsvars likts polītiskajā darbībā u n palīdzības
darbā. M e l b u r n a s n o d a ļ a s valde organizēja 2 d e m o n s t r ā c i j a s
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Kanberā (1988. un 1989. g.), kā arī piedalījusies vietējo demonstrāciju organizēšanā un financiālā atbalstā.
Aprūpes vadītājs E. Skultāns 90. g. pirmajos 3 mēnešos 95 apmeklējumos apciemojis 45 slimos, vecos un vientuļos tautiešus.
Katru gadu nodaļas valde sarīko: strēlnieku piemiņu (janvāra
beigās), Kalpaka/Leģiona piemiņu (martā), Kurzemes cietokšņa,
Mātes dienas atceri (maijā,) nodaļas gada svētkus (jūlijā), Lāčplēšu
piemiņu (novembrī), kā arī polītisku referātu /diskusiju vakarus pēc
vajadzības un iespējām.
Vanadžu darbs izpaudies sekmīgajās "pirmo sestdienu" pusdienās mītnē, aprūpē un kultūras darbā (literāras pēcpusdienas). 1990.
g. Draudzīgā aicinājuma atcerē Melburnas vanadzes atbalstīja latviešu izglītības pasākumus ar $1,000.

Talka Melburnas nod. "Vanagos", 1987.g.6.julijā. Otrā no labās
I.Matisone (vanadžu vadītāja)

Jauniešu kopa šogad nosvinēja savas darbības atjaunošanas 10.
g. Ja agrāk darbība izpaudās, galvenokārt, sabiedrisku sarīkojumu
rīkošanā, tad beidzamos 2 gados, sadarbībā ar "nacionālās darbības
g r u p u " , liela vērība pievērsta polītiskai darbībai - piedaloties
demonstrācijās un sekmīgajā vēstuļu un kartiņu akcijā.
Vīru dziesmu ansamblis "Kursa" piedalās nodaļas sarīkojumos,
sarīko gadskārtējo koncertu un piedalās Kultūras dienās un citos
sarīkojumos.
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Mītnes apsaimniekošanas komisija J. Bērziņa vadībā, ir atbildīga par nodaļas mītnes izmantošanu un uzturēšanu.
Monbulkas "Vanagus" pārrauga saimnieks H. Elksnis ar sakar nieci I. Zeidaku nodaļas valdē.
To, ka DV Melburnas nodaļas darbs rit pareizā virzienā, rāda
biedru skaita pieaugums par 12 1990. g. pirmajā ceturksnī. 10 n o
šiem jaunajiem biedriem ir zem 35 gadi Arī patreizējā valdē ir 3
jaunieši. D a r b s nacionālpolītiskā laukā (demonstrācijas, vēstuļu
akcijas, informācija) un, straujās pārmaiņas Latvijā rada interesi, un
dodot jauniešiem lietišķus uzdevumus u n tiešas darbības iespējas,
interesentu netrūkst.
DV Ņūkāsles nodaļa
DV Ņūkāsles nodaļā biedru skaits pēdējos desmit gados svārstījies no 45 līdz 39. Gandrīz visi biedri ir jau penzionāru vecumā.
Regulāri rīkojam 11. un 18. novembŗa atceres u n Jāņu svinēšanu. Rīkojam arī video filmu izrādes u n dažādu referātu vakarus
Leģiona piemiņas dienās katru gadu braucam uz Sidneju, kur kopā
ar Sidnejas u n Kanberas D V n o d a ļ ā m piedalāmies ar nodaļu
karogiem svētbrīdī latviešu kaŗavīru kapu nodalījumā. Tad arī pieminēto Jaundienvidvelsas DV nodaļu darbinieki piedalās kopsēdē, kur
pārrunā kopīgos pasākumus un apmainās ar informāciju.

Nodaļas valde 1987. g. maijā 35 g. jubilejā. No kreisās: G. Jaunalks
nis, E Putnis, (nod.v.pr-dis).M. Mukāne, (vanadžu vad.), E. Pūriņš,
I. Bluķis, Z. Vārna.
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Nodaļa pēc 1982. gada ir saņēmusi gadskārtējos ziedojumus
$8528.00 un atbalstījusi LNF Zviedrijā (ar $250), Minsteres Latviešu
ģimnāziju ($360), Latviešu Jauniešu kongresu ($200), Latviešu izglītības veicināšanai iegādāto īpašumu "Dzintari" ($800), Latv. palīdzības biedrību Melburnā ($150), Sidnejas L. B-bu ($100), DV atpūtas n a m u "Bērzaine" ($450), zemestrīcē cietušos tautiešus ($700),
Globālās Sporta dienas Sidnejā ($100), dažādus kultūras pasākumus
($600) u.c.

Vanadžu kopa: 1987. g. maijā - nod. 35 g. jubilejā, no kr. 1. r. E.
Skudra, A. Zemīte, M. Mukāne (kopas vad.), V. Skujiņa, V. Labuta,
L. Krīvāne. 2. r. S. Pūriņa, A. Putna, S. Līce, E. Jaunalksne, A.
Rasmane, M. Bērziņa, P. Sakne, A. Ozoliņa, H. Kalniņa un V.
Putniņa.

Vanadžu kopa sūtījusi pabalstus uz Latviju, naudā un paciņu
veidā. Sadarbībā ar Baltiešu komitejām un Apspiesto Tautu Organizācijām, nodaļas biedri bijuši ļoti atsaucīgi dažādo demonstrāciju
atbalstītāji. Parasti pievienojamies Sidnejas tautiešiem. Atjaunoja
sporta sekcija, bet pēc dažām sacensībām novusa spēlē un šautriņu
mešanā apsīka tālākie nodomi. Mūžībā aizsauktos tautiešus (neatkarīgi n o tā vai ir nodaļas biedrs vai nav) nodaļas pārstāvji izvada ar
atvadu ziediem.
Pēdējos 9 gados nodaļas valdē darbojušies: priekšsēža amatā E.
Aire (4 gadus) un E. Putnis (5 g.); priekšsēža vietnieka amatā - J.
Rasmanis (3), E. Pūriņš (2), O. Zemītis (2), R. Linde (1) un M.
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Ansons (1); sekretārs bijis G. Jaunalksnis (9); kasieris I. Bluķis (8) u n
R. Linde (1); biedrzinis Z. Vārna (9); vanadžu kopa vad. M. M u k ā n e
(9). Revīzijas komijas priekšsēža pienākumus pildījuši: V. Labuta (7),
E. Putnis (2) u n rev. k o m . locekļi bijuši: A. Putna (6), A. Rasmane
(3), E. Chalupsky (2), M. Bērziņa (1), E. Jaunalksne (1), S. Puriņa (1)
un J. Rasmanis (1).
DV AV atzinības rakstus saņēma: H. Kalniņa 1983. g., Z. Vārna
1984. g. un A. M u k ā n s 1988. g. DV CV atzinības rakstu: I. Bluķis
1988. g. un DV nozīmi zeltā: E. Putnis 1988. g.
Ar g a n d a r ī j u m u jāatzīmē, ka 1992. g. m ū s u nodaļa atskatīsies
uz 40 darbības gadiem.
Pertas nodaļa
Noturētas 12 valdes sēdes un gadskārtējā biedru pilnsapulce.
N o d a ļ a s pārstāvji piedalījušies 12 Latviešu centra un 2 kopvalžu
sēdēs.
Nodaļā iestājies 1 jauns biedrs un miruši 3.
Pašreiz n o d a ļ ā ir 117 vanagi u n 39 vanadzes, k o p ā 158. Nav
m ū ž a biedru.
Sarīkojumi:
1. Lāčplēšu p i e m i ņ a , k o p ā ar k a p u svētku d i e v k a l p o j u m u
6.11.88.
2. DV r a k s t u sacensības Pertas latviešu skolā ar b a l v ā m
11.12.88.
3. Ziemassvētku eglītes vakars b i e d r i e m u n p i e d e r ī g i e m
17.12.88.
4. Plkv. O. Kalpaka u n Latviešu leģiona atceres pēcpusdiena
12.3.89.
5. D V i e r o s i n ā j u m ā n o t u r ē t s sēru d i e v k a l p o j u m s G u n ā r a
Astras u n Juŗa Ziemeļa piemiņai.
6. P e r t a s n o d a ļ a s D V i e r o s i n ā j u m ā r ī k o t a balle " P a l ī d z i
Latvijai", k u ŗ ā piedalījās 6 organizācijas, deva labu atlikumu. Daļa
n o šī i e n ā k u m a ziedota diviem studentiem-vēsturniekiem Latvijā,
d o d o t iespēju H a m b u r g a s universitātē apgūt paleogrāfiju. Arī sniegta
palīdzība daudzbērnu ģimenēm.
7. Rīkota nodaļas 40 gadu jubilejas atcere, 11.8.89 svinīgais
akts u n balle 19.8.89.
8. DV izbraukums 28.10.89.
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Citas norises:
1. DV vīru dziesmu ansamblis rosīgi turpina savu darbību.
2. Nodibināta sieviešu basketbola vienība, ar labiem panākumiem.
3. Notikušas "8 b u m b u " turnīra spēles.
4. Atbalstīta Pertas latviešu skola.
5. Izdoti, kopā ar citām organizācijām, 6 informācijas biļeteni
gadā.
6. Izkārtota gadskārtējā ziedojumu vākšanas akcija.
7. DVM abonomentu skaits nodaļā 112.
8. Pabalsti sniegti - Latv. Nac. f o n d a m , Brīvības fondam,
Latvijas b a z n ī c u a t j a u n o š a n a s f o n d a m , 3 jauniešiem Vasaras
vidusskolas apmeklēšanai "Dzintaros", p a p ī r a iegādei Latvijā, 2
stipendijas ziedo-tas diviem Latvijas j a u n i e š i e m apmeklēt 8.
vispasaules jauniešu kon-gresu Somijā. Nosūtītas 300 ticības mācības
grāmatiņas skolām Latvijā.
9. Izkārtota arī skatkartiņu sūtīšana Rietumvācijas polītiķiem.
10. Atbalsta latviešu radio raidījumu pusstundu, kuŗa notiek
katru otro nedēļu.
11. Biedri piedalījušies arī "Melnās lentas" demonstrācijā.
Vanadzes atbalsta nodaļas darbu ar dažādiem pasākumiem un
vakariņu gatavošanu nodaļas klubā.
Sidnejas nodaļa
DV Sidnejas nodaļas darbība pēc DV nama izbūves 1982. g. ir
augusi un veidojusies pateicoties ne tikai biedru, bet visas Sidnejas
latviešu sabiedrības atsaucībai. Radikāls pagrieziens nodaļas dzīvē
sākās ar 1983. g. 4. decembŗa ārkārtējo pilnsapulci, kad pieņēma
galīgo l ē m u m u par nodaļas reģistrāciju u n j a u n o statūtu apstiprināšanu. Pēc visu legālo procesu komplikācijām, DV Sidnejas nodaļa 1984. g. 26. martā reģistrēta kā juridiska sabiedrība pie Jaundienvidvelsas (New South Wales) pavalsts ar nosaukumu: Latvian Relief
Society of Australia Daugavas Vanagi Inc. Sydney Branch Ltd. Tas
pavēra ceļu uz kluba licences iegūšanu un iespēju izveidot stingru
saimniecisko bāzi tālākai darbībai.
Neskatoties uz labajiem nodomiem, nodaļas iekšējā dzīvē šis
bija nemierīgs laiks, jo vienai daļai biedru šķita, ka ar pakļaušanos
reģistrēto klubu noteikumiem bija izzudis līdzšinējais Daugavas
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Vanagu gars. Vislielākās pārmaiņas skāra vanadžu k o p u . Kopas
vadītājai vairs nebija balsstiesības valdes sēdēs. Tika slēgta vanadžu
kase. Pārkārtojumi nama saimniecībā un kafejnīcas ierīkošana radīja
domstarpības un neziņu vanadžu darbā. Valde vēlējās pēc iespējas
ātrāk izkārtot kluba reģistrāciju un izbeigt nestabilo pārejas periodu.
Nodaļas sekretāre Ināra Cerciņa, sadarbojoties ar advokāti Ievu
Eikenu-Vilsoni un atbilstoši klubu noteikumiem, saņēma dzērienu
atļauju 1984. g. 20. decembrī, bet atļauju uzstādīt n a u d a s spēļu
(pokera) mašīnas - 1985. g. 17. janvārī. Iecerētais mērķis bija sasniegts. Iesākās jauns laikmets ne tikai Sidnejas nodaļas dzīvē, bet
latviešiem Sidnejā vispār. Starp daudzajiem austrāliešu u n citu
tautību klubiem, darbību bija uzsācis latviešu klubs. Oficiālā atklāšan ā 1985. g. 9. martā kā viesi piedalījās Benkstaunas (Bankstown)
pilsētas galva G. C. Pārkers (Parker) un klubu atļauju nodaļas vadīt ā j s M . T ē r n e r s ( T u r n e r ) . Klātesošos u z r u n ā j a n o d a ļ a s valdes
priekšsēdis P. Upenieks.

Sidnejas nod. Mākslas kopas 3.darbu skate, 1985.g.No kr. A.Poriets,
I.Dortiņš, V.Dzelzkalējs, V.Niedoliņa, O.Deklavs (kopas vad.),
Fr.Dzintars, J.Svilāns, E.Kalums

Nākamajās valdes vēlēšanās 1985. g. 31. martā, par priekšsēdi
ievēlēja Voldemāru Eglīti. Pāris mēnešus vēlāk V. Eglītis pārņēma arī
kluba licenci. Nama saimniecība pieņēma komerciālus apmērus. Bija
iegādātas deviņas pokermašīnas par $20,275, kas pirmajā gadā deva
$58,574 atlikumu. Jaunievēlētai valdei par klupšanas akmeni kļuva
1985. g. 19. aprīlī pieņemtais lēmums piešķirt $350 lielu atbalstu
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grāmatas "Daiļdarbu izlase skolām" nr. 3 pirmās daļas izdošanai.
Grāmata iznāca jūnija mēnesī Sidnejas latviešu biedrības un Latviešu
preses biedrības Austrālijas kopas izdevumā. N o t i k u m s atbalsojās
Austrālijas latviešu sabiedrībā n o krasta līdz krastam u n radīja
nepieredzētu kontroversiju, j o g r ā m a t ā starp 48 dzejnieku 147
d a r b i e m bija ievietoti 21 okupētās Latvijas autors ar 75 darbiem.
Z i n ā m a s n o d a ļ a s b i e d r u n o g r u p ē j u m s p i e p r a s ī j a ārkārtējas
pilnsapulces sasaukšanu, lai izteiktu neapmierinātību p a r valdes
r ī c ī b u u n nespēju "izprast, sekot u n respektēt DV organizācijas
p i e ņ e m t o u n vēl arvien spēkā esošo ideoloģisko virzienu".
Neskatoties uz skaļajiem protestiem, 1986. g. 23. marta pilnsapulcē V.
Eglīti ar lielu balsu vairākumu atkārtoti ievēlēja par nodaļas valdes
priekšsēdi.

Apspiesto tautu demonstrācijā Sidnejā, 1986.g.23.janv. N o kr.
P.Sakne, I.Nyirady, I.Martinsone

Lielu saimniecisku rosību radīja iespēja izmantot nama zāli arī
privātu viesību rīkošanai, k u ŗ ā m ēdienu gatavoja vanadzes. Bija
steidzīgi jādomā par virtuves un ēdamtelpas izbūvi blakus bāram un
sarīkojumu zālei. 1986. g. 28. septembra pilnsapulce pārbūves plāna
izstrādāšanu uzticēja Ilmāram Bērziņam.
Pārbūves darbu uzsāka 1987. g. jūnijā P. Pētersona būvfirma.
Izmaksa bija aplēsta uz $97,000, kuŗu sedza no noguldījumiem un E.
Dārziņa mantojuma $51,300. Būvdarbi ritēja bez kavēkļiem un jauno
virtuvi u n ēdamtelpu atklāja 28. novembrī LAAJ JDV priekšsēža
vietnieks Vidvuds Koškins un iesvētīja mācītājs Kolvins Makfersons
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(Colvin M a c P h e r s o n ) . Ēdienu gatavošanai tagad bija moderna
virtuve ar komerciāla tilpuma krāsnīm, trauku mazgājamo mašīnu,
dzesinātu telpu ē d i e n u u n p r o d u k t u uzglabāšanai. Ēdamtelpu
greznoja kokā grieztas tautiska stila lampas un latviešu mākslinieku
gleznas. Kopizmaksa $140,000.

Sidnejas nod. valde 1986.g. N o kr. l.r. S.Dzintare, I.Cerciņa,
V.Eglītis (valdes pr-dis), I.Nyirady, R.Ozoliņš, 2.r. A.Cerciņš,
J.Martinsons, P.Strungs, L.Kaufmanis, A.Koškēns, ļ.Sproģis,
J.Vaičulis

Pieauga arī biedru aktivitāte. 1983. g. 22. janvārī nodibināja
Mākslas kopu. 1986. g. 18. janvārī nodaļai pievienojās golfa klubs
"Olimpia". 1987. g. 24. janvārī Andŗa Jaunbērziņa vadībā nodibinājās
basketbola un volejbola sekcija "DV Latvians" ar vīriešu un sieviešu
komandām. 1987. g. oktobrī volejbola sekcijas vadību pārņēma Juris
Sīlis. Diemžēl, pēc pāris gadiem darbība apsīka. Beigušas darbību
Galda spēļu sekcija, šautriņu u n šacha kopas. Jauns pasākums
izveidojās 1986. g. 1. jūlijā, kad nodaļa pārņēma savā īpašumā M.
T e n i s o n a g r ā m a t u u n daiļamatniecības i z s t r ā d ā j u m u veikalu,
nosaucot to par DV grāmatnīcu "Gredzens", 1990. g. beigās to pārdēvēja p a r Latviešu daiļamatniecības mākslas salonu Sidnejas DV
namā. Sākumā to vadīja J. Mārtinsons, tad G. Vecvagars, bet patreiz
B. Urlovska. Pasākums ir bijis sekmīgs jau no pirmās dienas.
Sakarā ar 1986. g. 23. marta pilnsapulces l ē m u m u , nodaļas
biedru miršanas gadījumos piederīgiem izmaksāja $100, ja biedrs
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sastāvējis nodaļā no 2-10 gadiem; $200 ja 10 gadus un vairāk. Biedri,
kas vecāki par 75 gadiem, saņem DV Mēnešrakstu par brīvu.
Kopš 1981. g. pie nodaļas pastāv Apbedīšanas fonds, kuŗā uz
30.6.90 bija reģistrēti 46 biedri. Iemaksas fondā padotas inflācijai.
Patreizējā iemaksa ir $3,500, kas garantē apbedīšanas vai kremēšanas
izdevumu segšanu, bet ne kapa vietu, ne arī pelnu urnas novietošanu
kapos.

Pie Sidnejas DV nama 1987.g.nov. No kr. I.Bērziņš (plānošanas
vad.), V.Eglītis ( nod. valdes pr-dis)

Sidnejas nodaļa ir iegādājusies Latviešu izglītības veicināšanas
k o o p e r a t ī v ā s sabiedrības " D z i n t a r i " p a j a s $16,400 vērtībā. Ar
lielākām n a u d a s s u m m ā m atbalstīti atsevišķi jaunieši - vasaras
vidusskolu u n j a u n a t n e s kongresu dalībnieki; skautu u n gaidu
organizācijas; latviešu valodas un universitātes kurss Sidnejā, 1989. g.
baltiešu seminārs Sidnejas universitātē u n latviešu sportistu 2.
globālās meistarsacīkstes Sidnejā. Ik gadus SLB vidus un sestdienas
skolu absolventi, k ā arī latviešu valodas matrikulācijas klases
absolventi saņem DV balvu - grāmatu. Absolventu mātēm vanadzes
pasniedz ziedus.
Financiāli atbalstītas DV īpašums Bērzaine Vācijā. Pēc 1988. g.
pārmaiņām Latvijā, atbalstu saņēma Latvijas nacionālā neatkarības
kustība (LNNK), Latvijas Kultūras fonds kompjūtera iegādei, Helsinki
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86, VEF'a basketbolisti u.c. Vākti ziedojumi Gunāra Astras piemiņas
fondam.
Par sava veida vēsturisku notikumu nodaļas dzīve var uzskatīt
1989. g. 17. augusta ārkārtas pilnsapulci, kuŗu sasauca P. Upenieks
kopā ar 21 nodaļas biedriem, lai pieņemtu 8 rezolūcijas attiecībā uz
statūtu m a i ņ u u n valdes vēlēšanu noteikumiem. Bija ieradušies 90
biedri, kuŗi pēc 75 minūšu debatēm sapulci slēdza.
Šī pārskata laikā ir notikušas 3 statūtu maiņas. Praktiskā darbā
neizdevīgs bija statūtos noteiktais darbības gada sākums - 1. janvāris,
tamdēļ 1986. g. 1. jūnija ārkārtas pilnsapulcē nolēma, ka nodaļas
saimnieciskais gads sākas ar 1. jūliju, kas sakrita ar valsts nodokļu
departamenta noteikumiem. Līdz ar to bija jāmaina gadskārtējā
pilnsapulce n o martā mēneša uz septembŗa mēnesi. Šo lēmumu
pieņēma 1989. g. 24. septembŗa pilnsapulcē, kaut praktiski tas tika
darīts jau pēdējos 3 gadus. Tāpat pieņēma l ē m u m u , ka gada
pilnsapulci vada ievēlēts pilnsapulces vadītājs, nevis nodaļas valdes
priekšsēdis, kā to paredz austrāliešu klubu noteikumi.
Sabiedriski kultūrālā darbība
Katru gadu rīkota Latviešu leģiona atcere ar svētbrīdi DV kapu
n o d a l ī j u m ā latviešu kapos Rukvudā (Rookwood) ar Kanberas u n
Ņūkāstles nodaļu pārstāvju piedalīšanos, arī Kurzemes cīņu atcere.
N o d a ļ a piedalās Aizvesto u n kritušo kaŗavīru atceres vainaga
nolikšanā pie kritušo pieminekļa Sidnejas centrā, kopā ar igauņiem
un lietuviešiem, kā arī 14. jūnija aizvesto piemiņas sardzē (vigil).
N o d a ļ a s biedri piedalās apspiesto t a u t u , cilvēktiesību un
baltiešu demonstrācijās, kā arī dažādās vēstuļu un petīciju akcijās,
piem. 1986. g. Lidijas Lasmanes Doroņinas notiesāšanas lietā un
1989. g. skatu kartīšu sūtīšanas akcijā Rietumvācijas parlamenta locekļiem.
Ik gadu rīkota Lāčplēšu dienas atcere ar referātiem u n priekšnesumiem. Referātus snieguši ing. E. Ģērmanis, Dr. J. Muižnieks,
māc. V. Voitkus, A. Mediķe, I. Bērziņš. Piedalījies SL teātŗa aktieris
K. Ābeltiņš, vīru ansamblis "Dziesmu gars", dziedātāja R. Zvirbule,
un citi.
Kopēju 18. novembŗa aktu rīko Sidnejas latviešu organizācijas
rotācijas kārtībā. DV Sidnejas nodaļas kārta bija 1983. g. un 1988. g.
1983.g. svētku r u n u teica Juris Liepiņš. Piedalījās Sidnejas latviešu
vīru koris J. Baloža u n D. Jaunbērziņa vadībā, SLT aktieŗi Lija
Veikina un Kārlis Gulbergs, pianiste Elga Vabule.
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1988. g. 18. n o v e m b ŗ a svētku r u n u teica n o d a ļ a s valdes
priekšsēdis V. Eglītis. Piedalījās SLT aktieri L. Veikina un U. Siliņš,
SL vīru koris J. Baloža u n D. Jaunbērziņa vadībā u n DV vīru
ansamblis "Dziesmu gars" H. Baltiņa vadībā.
Par izcilu notikumu izvērtās 1. Daugavas vanagu dienas Austrālijā, kas notika Sidnejā 1984. g. n o 21.-25. aprīlim, ar daudzu viesu
piedalīšanos. Plašā p r o g r a m m a sākās 21. aprīlī ar Lielo jundu,
svinīgo dievkalpojumu u n garīgo koncertu. 22. aprīlī svētbrīdis
kaŗavīru kapos Rukvudas kapsētā. Vakarā DV dienu balle. 23. aprīlī
jaunatnes saiets, vakarā LLT izrāde A. Apeles režijā U. Siliņa "Vēstules n o dzimtenes", 24. aprīlī sporta nodarbības u n vakarā vīru
kopkoŗa koncerts Benkstaunas pilsētas namā. 25. aprīlī atvadu brokastis DV namā.

Sidnejas nod. Vīru ansamblis "Dziesmu gars" 1989.g. Diriģents H.Baltiņš

Nodaļas 35 gadu darbības atceri atzīmēja 1986. g. novembrī A.
Koškāna izkārtojumā. 8. n o v e m b ŗ a vakarā notika svētku balle
Lietuviešu klubā, bet 9. novembrī svētku akts DV namā. Sarīkojumu
atklāja nod. valdes priekšsēdis V. Eglītis. Svētbrīdi vadīja bij. latviešu
leģiona 19. div. mācītājs V. Voitkus. Svētku runu teica DV Austrālijas
valdes priekšsēdis A. Baltiņš. Sekoja apsveikumi u n apbalvošana.
Vanadžu kopas vadītājai I. Niradijai (Nyirady) A. Baltiņš pasniedza
DV nozīmi zeltā. DV CV atzinības rakstu saņēma Izolde Martinsone,
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bet DV AV atzinības rakstus Leonards Veide, Richards Ozoliņš,
Laimonis Kaufmanis un Hedvigs Vepers.
Lielu saviļņojumu radīja Helsinki 86 locekļa Rolanda Silaraupa
apmeklējums 1988. g. februārī. Bija izkārtota tikšanās ar pavalsts
polītiķiem un parlamenta locekļiem.
1988. g. 9. decembrī notika Ņujorkas (ASV) vanadžu vadītājas
Helēnas Celmiņas referāts par sievietēm padomju cietumos, kur viņa
pati bija pavadījusi 4 gadus.

Leģiona dienas atcere 1989.g. 18.martā, DV kapu nodalījumā,
Rukvudas kapos. No kr., -Nodaļu karogi: Sidnejas, Kanberas, Ņūkastles

Valdes priekšsēdis V. Eglītis piedalījās 6. DV Globālās dienās
Čikāgā, ASV 1989. g. no 17.-25. jūnijam, kā DV AV pārstāvis DV CV
sēdē. V. Eglītis pirms tam bija apciemojis Latviju, devis interviju par
DV organizāciju un piedalījies kā oficiāls viesis LNNK kongresā.
1990. g. 15. martā notika Latvijas mākslinieku koncerts. Piedalījās populāro kaŗavīru dziesmu komponists Eduards Rozenštrauchs,
dziedātāja Margarita Vilcāne un Astrīda Pērkone. Viesu turneju bija
izkārtojis V. Eglītis. 20. aprīlī valde rīkoja LNNK valdes locekļa
Eināra Repšes referātu.
Atceļā n o 3. Austrālijas DV dienām Melburnā, 1990. g. 25. un
26. aprīlī pie Sidnejas vanagiem un vanadzēm viesojās DV priekšnieks J. Frišvalds. Bija izkārtota tikšanās ar Sidnejas latviešu
organizāciju pārstāvjiem.
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1990. g. Austrālijā viesojās DV vanadžu priekšniece Anita
Hāznere no ASV, lai piedalītos Austrālijas vanadžu 32. salidojumā
27. decembrī Kanberā. A. Hāznere apmeklēja vanadžu kopas Melb u r n ā , Adelaidē, Pertā u n Brisbanē. Ar Sidnejas u n Ņūkāsles
vanadzēm u n vanagiem, u n citu organizāciju pārstāvjiem vanadžu
priekšniece tikās 12. janvārī DV namā.
Ar 1988. g. Sidnejas nodaļas ziņas "Daugavas Vanagi" iznāk
modernā lāzera technikā. Ļoti sekmīgi darbojas nodaļas bibliotēka
Ārijas Zusteres vadībā, kur vairāk par 2500 grāmatām, periodiskie
izdevumi un laikraksti. Grāmatu dubultniekus dodam ciemiņiem no
Latvijas par brīvu. Tā Latvijā nokļūst mūsu trimdas autoru darbi.
Sidnejas DV nams un klubs ir izveidojies par patīkamu un ērtu
vietu, kur tautiešiem satikties. Labi apmeklētas ir video filmu izrādes
par aktuāliem notikumiem Latvijā, un citas latviešu filmas.
Kopš 1987. g. Sidnejas latvieši rīko kopēju Jāņu balli Latviešu
namā Stratfīldā (Strathfield).
1990. g. nodaļā bija 273 vanagi un 113 vanadzes, kopā 386
biedri. No tiem 55 DV mūža biedri. Biedru sadale pēc vecuma: 18 25 g.v. 6 (1.5%); 26 - 35 g.v. 35 (9%); 36 - 50g.v. 22 (5.5%); 51 - 65
g.v. 103 (27%) virs 65 g. - 220 (57%). Sidnejas nodaļas mūža biedri ir
Nikolajs Kapiņš un Pēteris Upenieks. Ar DV nozīmi zeltā apbalvots
viens vanags un viena vanadze. DV CV atzinības raksti piešķirti 6
biedriem, bet DV AV 11 biedriem.
Apspiesto tautu p a d o m ē u n Apvienotā baltiešu komitejā
darbojas Gvido Bogdanovičs,pēdējā arī I. Niradija; Baltiešu padomē
- Aivars Mednis.
Pārskata laikā valdē ievēlētie darbinieki: valdes priekšsēži P.
Upenieks n o 1983. - 1984. g.; V. Eglītis no 1985. - 1989. g.; A. Koškāns; I. Bērziņš 1991. g. Valdē darbojās: J. Vaičulis 8 gadus, L.
Kaufmanis un I. Niradija 7 gadus, J. Saldums 5 gadus, A. Cerciņš, I.
Cerciņa, A. Baumane-Medne 4 gadus, R. Ozoliņš, V. Lācis, J.
Sproģis, A. Koškāns, J. Mārtinsons, A. Andersons, A. Mednis, J. Sīlis
3 gadus, E. Strautnieks, S. Dzintare, P. Niedoliņš 2 gadus, V. Eglītis,
E. Vanags, I. Martinsone, A. Ķikāns, A. Paegle, G. Malčanovs, V.
Kliešmets, P. Dzīriņš, E. Ozols, T. Kalniņš, I. Kalns, A. Mežaka, E.
Štubis, J. Bumbērs, R. Lucis, J. Beikmanis, A. Agackis, I. Apelis, G.
Vecvagars, J. Maslāns, A. Urlovskis, H. Okšis 1 gadu.
Revīzijas komisijā: E. Vanaga 7 gadus, I. Apelis 4 gadus, A.
Jaunbērziņš 3 gadus, N. Kapiņš 2 gadus, B. Everts, A. Zariņš, I.
Mikolajs, F. Dzintars, A. Andersons, G. Vecvagars 1 gadu.
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Vanadžu kopa
Pārskata laikā vislielāko aktivitāti Sidnejas vanadzes uzrāda
nodaļas saimniecisko uzdevumu kārtošanā DV namā. Privāta rakstura sarīkojumiem vanadzes gatavo ēdienus un klāj viesību galdus.
Šie saimnieciskie darbi atkārtojas no nedēļas uz nedēļu.
Kopas vadītājas I. Niradijas un saimniecības vadītājas I. Martinsones ierosmē vanadzes rīko katra mēneša pirmajā ceturtdienā
Draudzības saietu. Šie saieti ir ļoti populāri un pulcina daudz vecākās paaudzes tautiešu.
1986. g. vanadzes sāka rīkot DV namā arī vanagu u n vanadžu
75, 80 un 85 g. dzimšanas dienu atceres, pacienājot jubilārus un
viesus ar kliņģeri u n šampānieti. Kādreiz daudz jautrības sagādā pašu
jubilāru stāstītie piedzīvojumi.
Iecienītas ir gadskārtējās pankūku pēcpusdienas. Arī vanadžu
gadskārtējā b a l l e - k a b a r ē ir viens n o vislabāk a p m e k l ē t i e m
sarīkojumiem DV namā.
Jau 11 gadus 4 - 5 reizes gadā notiek vanadžu lietotu m a n t u
tirdziņi Benkstaunas vecpilsētas centrā, kur vanadzes pārdod labvēļu
saziedotās drēbes, mājsaimniecības piederumus, grāmatas u.c. Tos
vada F. Paspārne ar palīdzēm: Ņinu Birzi, Hildu Laivu, Asju Everti,
Īdu Lejiņu, Mildu Rudzīti, Veltu Cipari, Ilgu N i r a d i j u , Alisi
Miķelsoni.
Pārskata laikā saimniecības vadītājas uzdevumu ir veikušas:
Izolde Martinsone, Aina Ābele, Alise Miķelsone ar palīdzēm Dzidru
Mežaku, Noru Livdāni, Felicitu Paspārni, Ilgu Niradiju, Asju Everti,
Dagmāru Ozolu, Ernu Auniņu, Veltu Cipari, Rasmu Koškenu, Birutu
Urlovsku, A n n u Agacku, Rasmu Gulbi, Annu Klieģi, Skaidrīti
Veidneri u.c. Vanadžu sanāksmes notiek reizi mēnesī. Valdes sēdes
pēc vajadzības.
Neskatoties uz lielo saimniecisko darbu slodzi, vanadzes pilda
arī sabiedriski kultūrālus uzdevumus. 1983. g. 19. jūnijā notika
rakstnieka Rūdolfa Blaumaņa 120 gadu dzimšanas atcere ar Annas
Kliešmetes referātu. Izvilkumus n o Blaumaņa darbiem lasīja K.
Gulbergs, E. Strautnieks, I. Bērziņš.
1985. g. 19. oktobrī vanadžu kopas 30 gadu darba atceres
sarīkojuma svētbrīdi vadīja māc. V. Voitkus. P r o g r a m m a s daļā
piedalījās Sidnejas jaunieši.
1987. g. 18. janvārī rakstnieces Annas Brigaderes 125. g. dzimšanas atcere, referēja Aina Mediķe no Kanberas. Piedalās SLT aktieris
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Kārlis Ābeltiņš un "Dziesmu gars" E. Kaluma vadībā. 30. augustā Ata
Kronvalda 150 gadu atcere, referēja Ilga Niradija. 27. decembrī
Sidnejā notika Austrālijas vanadžu 29. salidojums ar Austrālijas
vanadžu vadītājas Īrijas Matisones piedalīšanos. 1988. g. 14. augustā
vanadzes rīkoja dzejnieces Aspazijas 120 g. dzimšanas piemiņas
pēcpusdienu ar Ainas Mediķes referātu. Dzejas lasīja Kārlis Ābeltiņš,
dziesmas ar Aspazijas tekstiem dziedāja "Dziesmu gars" H. Baltiņa
vadībā.
1990. g. 11. februārī okupētā Latvijā mirušā komponista Jāņa
Ķepīša piemiņas pēcpusdiena. Piedalās meita Ināra Ķepīte-Cerciņa,
dzimtas loceklis Pēteris Ķepītis u n komponista laika biedri: Milda
Liepiņa un Bernds Everts. J. Ķepīša dziesmas dziedāja Brigita Saiva,
pie klavierēm Ingrida Šakurova.
Pārskata laikā n o o r g a n i z ē t a s 3 rakstu d a r b u sacensības
jauniešiem Sidnejā. Atsaucoties uz Vanadžu priekšnieces Austras
Liepiņas ierosinājumu atzīmēt Krišjāņa Barona dzimšanas atceri
1985. g., 19 Sidnejas latviešu biedrības sestdienas skolas dalībnieki
piedalījās sacensībās. Atzīmējot Latvijas valsts proklamēšanas 70-to
gada dienu 1988. g. 18. n o v e m b r ī , vanadžu priekšnieces Anitas
Hāzneres ierosmē notika bērnu un jauniešu rakstu darbu sacensības.
Sidnejā sacensībās piedalījās 13 SLB sestdienas skolu audzēkņi. Visi
sacensību dalībnieki saņēma vanadžu sagādātās atzinības balvas.
Atzīmējot DV organizācijas 43 g. pastāvēšanu, 1990. g. sākumā notika
rakstu darbu sacensības jauniešiem vecumā no 13-18 gadiem.
V a n a d ž u p i e n ā k u m o s ietilpst arī slimnieku apciemojumi,
kaŗavīru kapu greznošana ar ziediem un svecīšu vakarā - ar svecītēm.
Ziemsvētku eglītes vakarā vanadzes rūpējas par svētku cienastu un
bērnu apdāvināšanu. Vanadžu pārstāves piedalās demonstrācijās,
peticiju akcijās u.c.
Vanadžu kopas ienākumu avots ir tirdziņi, gadskārtējais sarīkojums, pankūku pēcpusdiena un ziedojumi. Pārējos vanadžu iegūtos līdzekļus iemaksā nodaļas saimniecības kontā. Atbalstīti Brīvības
f o n d s , Dzintari, Latviešu a p r ū p e s n a m s M e l b u r n ā , Helsinki 86
locekļi, Apspiesto t a u t u p a d o m e . Par $1,200 iegādāts Sidnejas
jaunietes Maijas Klieģes austais panelis "Bārtiniece", kas tagad
grezno DV nama ēdamzāli.
1990. g. beigās vanadžu kopā ir 105 vanadzes un 15 biedres veicinātājas. Vanadžu kopu pārskata gados vadījušas: Lilija Priede
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1983. g., Izolde Martinsone 1984. g., Ilga Niradija 1985. - 1987. g. un
1990. g„ Laima Zīda 1988. - 1989. g„ Lidija Voitišķe 1991. g.
Ilga Niradija piedalījās 20. Vispārējos latviešu dziesmu svētkos
Rīgā 1990. g. jūlijā un 10. jūlijā Latvijas Daugavas vanagu sanāksmē
Rīgā.
Kopas valdē darbojušās: Biruta Urlovska un Asja Everte 8 g.,
Helena Ekša u n Dzidra Mežaka 5 g., Izolde Martinsone 6 g., Silvija
Dzintare, Rasma Koškēna 3 g., Velta Cīpare, Alise Miķelsone, Ingrida
R e h b a u m a 2 g., Alise Strautniece, E. Paspārne, N o r a Livdāne,
Dagmāra Ozola, Anna Kliešmete, Rasma Gulbe, Anna Agacka, Ilga
Niradija, Velta Bumbēre, Anita Matuzele - 1 g.

4. Sidnejas vanadžu "Draudzības saieta" darbinieces 1991. g. 5. septembrī.

1991. g. iesākas ar vanadžu priekšnieces Anita Hāzneres
viesošanos Sidnejā. 10. janvārī A. Hāzneri lidlaukā sagaidīja nodaļas
valdes priekšsēdis Ilmārs Bērziņš un vanadžu kopas vadītāja Lidija
Voitišķe, bet DV namā DV Austrālijas valde ar valdes priekšsēdi V.
Eglīti u n Austrālijas vanadžu vadītāju Ilgu Niradiju (Nyirady).12.
janvāŗa pēcpusdienā A. Hāzneri DV namā sagaidīja liels pulks Sidnejas u n Ņūkāsles vanadžu u n vanagu, kā arī latviešu organizāciju
pārstāvji. Viešņa referēja par latviešu jaunekļu stāvokli padomju
militārās vienībās. Nākošā dienā A. Hāznere devās atpakaļ uz ASV.
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1987. g. janvārī pie Sidnejas nodaļas nodibinājās basketbola/volejbola sporta sekcija Andŗa Jaunbērziņa vadībā. Abās disciplīnās spēlē vīriešu un sieviešu komandas. 1988. g. volejbola sekcijas
vadību pārņēma Juris Sīlis. Tagad sekcijas darbība apsīkusi. Baltiešu
spēlēs 1987. g. maija piedalās 4 basketbolisti. Austrālijas latviešu
meistarsacīkstēs, kas notika l988. g. decembrī Sidnejā piedalījās abu
dzimumu basketbola un volejbola komandas. Otro latviešu globālo
meistarsacīkšu rīcības komitejā darbojās Anda Baumane, Astrīda
Mežaka, Gundega Zariņa, Roberts Lucis un Andris Jaunbērziņš.

Austrālijas, Anglijas, ASV un Kanadas DV Globālo dienu dalībnieki
golfa spēlēs, 1989.g. Sidnejā. No kr. l.r. (otrais -baltā kreklā), Olimpijas vad. A.Gūtmanis

1989. g. meistarsacīkstēs Melburnā vīriešu komanda izcīna 3.
vietu, bet 1990. g. Kanberā 4. vietu. Ir izveidotas 2 vīriešu un viena
sieviešu vienība. Latvijas Olimpiskā nedēļā Rīgā 1990. g. jūlijā
piedalījās Anda Baumane, Andris Andersons, Roberts Lucis un
Aivars Mednis.
Latviešu basketbola meistarvienības VEF Austrālijas turnīra
rīcības komitejā darbojās 3 sekcijas biedri, bet 5 spēlētāji un treneris
piedalījās atvadu spēlē.3. Komandas tērptas Andra Andersona sagādātos formas tērpos ar DV emblēmu un uzrakstu DV LATVIANS.
DV Sidnejas n o d a ļ a s šaušanas sporta sekcijas 33. sezona
noslēdzās 1990. g. 29. jūlijā ar Jaundienvidvelsas Latviešu sporta
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apvienības sacensībām. 8. jūlijā notika Globālās sacensības, kur labākos rezultātus guva Osvalds Lašaks. Katrā sezonā sekcijas progr a m m ā ir paredzētas 9 dažādas sacensības, kas norisinās šaušanas
sekcijas šaujlaukā J. Flugina saimniecībā Silverdālē.
Globālo sacensību rezultāti: B. Ekspertu klasē. I. Lašaks,
Osvalds - 488,8 punkti; 2. Molčānovs, Georgs - 487,5 p.; C. Snaiperu
klasē: 1. Bebris Arvīds - 477,5 p.; 2. Puriņš Juris - 449, 2.p. D.
Strēlnieku klasē: 1. Paegle, Artūrs 399,2 p. 2. Apaļais Alberts - 397,5
p.; 3. Niedoliņš, Pēteris - 396,4 p. 4. Galviņš, Teodors 361,3 p. E.
Jauniešu n o 10 līdz 15 gadu klasē: 1. Mikolajs, Amenda 192,3 p. G.
Dāmu klasē: 1. Mikolaja-Gardinere, Vija 371,7 p. Sidnejas nodaļas
komandas rezultāts: 1. Lašaks, O. - 488, 2. Molčānovs, G. - 487; 3.
Bebris, A. - 477; Puriņš, J. - 449; kopā 1901.
Jaundienvidvelsas latviešu sporta apvienības sacensības.
1. Lašaks, O. - 208; 2. Bebris, A. - 195; 3. Molčānovs, G. - 206;
4. Puriņš, J. - 180; 5. Niedoliņš, P. - 162; 6. Paegle, A. - 141. jaunieši
10 līdz 15 g.v. Mikolajs , A.- 77 p.
Sekcijas valde 1991. g. A. Paegle - valdes priekšsēdis, G. Malčānovs - priekšsēža vietnieks, T. Galviņš - sekretārs, P. Niedoliņš kasieris, J. Puriņš - šaujlauka kapteinis.

Golfa sekcijas Olimpija dalībnieki 1991. g. jūlijā. No kr. R.Senkēvids,
D.Palējs, A.Gūtmanis, S.Zielenko, J.Sproģis, A.Strauts, V.Strauta,
I.Palējs, J.Veiss, O.Tenisons, A.Everstets, EStrazdiņš
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Pie DV Sidnejas nodaļas jau vairāk kā 8 gadus darbojas Mākslas
kopa. T o 1983. gada 22. janvārī nodibina tēlotājas mākslas ieinteresētie 5 nodaļas biedri: O. Deklavs, V. Dzelzkalējs, Fr. Dzintars, E.
Kalums un J. Svilāns. Vēlāk tiem pievienojas I. Dortiņš, A. Porietis,
V. Niedoliņa u n M. Sproģe. Līdz 1990. gadam kopu vada Oskars
Deklavs, pēc tam Igors Dortiņš. Regulāri reizi mēnesī DV namā
notiek kopas dalībnieku sanāksmes. Tajās iztirzā un pārrunā jaunākos mākslas dzīves notikumus un plāno savu turpmāko darbību, kā
svarīgāko - gadskārtējās darbu skates. Tās iekārtotas nodaļas lielākā
sarīkojuma "Nama gada dienas" svinību ievadījumā.
Kopa rīkojusi 8 gadskārtējās izstādes DV namā u n 1 Sidnejas
latviešu biedrībā, 1. DV dienu sarīkojumu laikā. Pavisam izstādīti
vairāk kā 200 darbi, gleznas, zīmējumi un keramikas veidojumi.
Ziemsvētku sezonas laikā kopas dalībnieki izkārto mazāka formāta
darbu pārdošanu svētku dāvanām.
Vēl pie kopas aktivitātēm mināmi plakātu zīmēšana un dekoratīvu veidojumu sagatavošana sarīkojumiem.
Visi kopas dalībnieki uzņemti Austrālijas Latviešu Mākslinieku
Apvienībā (ADMA), to biogrāfijas ievietotas "Ethnic Art Directory".
Dalībnieku skaits kopā jūtami samazinājies, jo pēdējos trīs gados
m ū ž ī b ā aizgājuši 4 aktīvi biedri. Palicēji tomēr turpinās iesākto
darbu.
Kopa pēc būtības ir amatieru vienība, jo tajā nav neviena
akadēmijas beiguša vai profesionāla mākslinieka, kaut vairākiem
biedriem ilgu gadu pieredze latviešu un austrāliešu mākslas izstādēs
un krietns skaits augstāko atzinību un godalgu.
Pie Sidnejas D V nodaļas darbojas vīru vokālais ansamblis
"Dziesmu gars", dibināts 1976. gadā 15. janvārī.
Sākuma gados mūzikālais vadītājs bija Edgars Kalums. Pēc viņa
nāca Harijs Baltiņš, bet ar 1991. gadu diriģentes pienākumus uzņēmās Terēze Dzītare.
Šajā laika posmā -15 gadu ir sarīkoti 10 patstāvīgi koncerti, gan
Sidnejā, kā arī citās pilsētās. Iestudētas 240 dziesmas. Publikas
priekšā ansamblis ir stājies 135 reizes.
DV golfa sekcija dibināta 1961. g. janvārī, pie Olimpijas sporta
kopas. Pirmais golfa sekcijas vadītājs vienu gadu H. Dzirneklis, visus
pārējos gadus A. Gūtmanis.1986. gada 18. janvārī pilnsapulcē nolemj
pievienoties D V S i d n e j a s n o d a ļ a i , p i e ņ e m n o s a u k u m u DV
"Olimpija" golf club. 1986. gadā DV Sidnejas nodaļā dāvā ceļojošo
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vairogu. 1989. gada janvārī DV Olimpijas golfisti piedalījās otrās
globālās golfa sacīkstēs iegūstot divas zelta u n vienu sudraba
medaļu. Golfa saimē 20 biedru. Trīsdesmit gadu laikā sekcijā gājuši
un nākuši vairāk kā 80 biedru. Pašreizējie biedri, izņemot divus, ir
Daugavas Vanagi.
Sidnejas nodaļas darbība 1991. un 1992. gadā
Sidnejas Daugavas vanagu nams u n klubs ir iecienīta mūsu
tautiešu satikšanās vieta un valdes locekļiem ir pilnas rokas darba, lai
uzturētu kārtībā plašās nama telpas un tā apkārtni. Vanadzes turpina
rūpēties par n a m a saimniecību un kafejnīcu. Bez brīvprātīgā darba
spēka nebūtu iespējams sabalansēt nodaļas budžetu.

DV Vanadžu pr-ce A.Hāznere (4. no kreisās) ar Sidnejas vanadzēm
DV namā, 1991.g. 12.janvārī

Polītiskie strāvojumi Latvijā nenovēršami atbalsojās arī DV
sabiedriskās norisēs. No aprūpes līdzekļiem nosūtīti $10,000 bijušo
leģionāru, kaŗa invalīdu u n represēto atbalstam Latvijā. DV AV
izkārtojumā 12. oktobrī polītiska rakstura referātu sniedza Latvijas
Pilsoņu komitejas lietvedis Andrējs Pauls-Pāvuls. Lāčplēšu dienas
ietvaros 9. novembrī par polītiskiem notikumiem runāja prof. Dr.
Jānis Priedkalns. Rotācijas kārtībā DV Sidnejas nodaļai piekrita rīkot
Latvijas valsts dibināšanas atceri. Svētku r u n u teica valodniece un
žurnāliste M ā r a Soikāne-Trapāne n o ASV. Akta koncerta daļā
piedalījās apvienotais Sidnejas Latviešu vīru koris un DV vīru
ansamblis "Dziesmu gars", Dainas Jaunbērziņas un Terēzes Dzītares
vadībā.
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1992. gadā turpinās īpašuma uzlabošanas darbi. Zālē pie sien ā m pielikti visu 60 Latvijas pilsētu vapeņi.
Nodaļa turpina atbalstīt skolas un jaunatni. Melburnas Latviešu
veco ļaužu aprūpes namam ziedoti $3,000. Rīgas pilsētas 4. slimnīcai
atvēlēti $8,000 laparaskopa iegādei. Attiecībā uz Latvijas DV abiem
nogrupējumiem, nodaļas valde ir centusies vadīties pēc DV CV un
prezidija priekšrakstiem un norādījumiem.

DV pr-ce A.Hāznere Sidnejas nod. namā Benkstaunā. N o kr.
I.Bērziņš (nod.v.pr-dis), L.Voitišķe ( n o d . v a n a d ž u vad.),
A.Hāznere, I.Nyirady (Austrālijas vanadžu vad.)

Biedru skaits 1.11.92 - 360, n o tiem 56 m ū ž a biedri. Biedru
sadale pēc vecuma: 18-25 g.v. (1.1%), 26-35 g.v. 24 (6.7%), 36-50 g.v.
18 (5%), 51-65 g.v. 91 (25.2%), virs 65 gadiem (62%). Vanadžu kopā
112 vanadzes.
Ar DV krūšu nozīmi zeltā apbalvoti viens vanags u n viena
vanadze. DV CV atzinības raksti piešķirti 2 vanagiem un 2 vanadzēm,
bet DV Austrālijas valdes atzinības raksti 12 vanadzēm.
Valdē ievēlētie darbinieki: valdes priekšsēdis Ilmārs Bērziņš
1991.-1993. g., valdē darbojās: J. Vaičulis, J. Masulāns, R. Ozoliņš, L.
Kaufmanis, A. Urlovskis, A. Andersons, Anda M e d n e 2 gadus; I.
Niradija, J. Sīlis, I. Cerciņa, E. Baumanis, Aivars Mednis, J.
Grīnberga 1 gadu.
Revīzijas komisijā: E. Vanags 2 gadi, I. Liepiņš, P. Upenieks, E.
Rozentāls 1 gadu. DV Sidnejas nodaļas 40 gadu dibināšanas un nama
15 gadu atceres sarīkojums notika 1992. g. 29. augustā.
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Vanadžu kopa
Arī šī pārskata laikā vanadžu darba smaguma punkts ir kluba
saimniecība un kafejnīca, kā arī daudzie sarīkojumi, kas notiek DV
namā. Vanadžu kopas sanāksmes notiek reizi mēnesī. Kopas vadītāja
Lidija Voitišķe, ciemojoties Latvijā, nodeva vairākām ģimenēm
vanadžu n a u d a s ziedojumus. Rīkota dzejnieka Leonīda Breikša
pēcpusdiena ar Ainas Mediķes referātu u n kamēliju izstāde. 24.
novembrī vanadzes kopā ar Latviešu preses biedrības Austrālijas
kopu rīkoja valodnieces u n žurnālistes Māras Soikānes-Trapānes
referātu: Latviešu valoda draudu zīmē.

Sidnejas nod. valde 1992.g. N o kr. l.r. R.Ozoliņš, J.Masulāns,
S.Bērziņa (vanadžu vad.), I.Bērziņš (nod.v.pr-dis), L.Kaufmanis,
V.Dzelzkalējs; 2.r. A.Uzlovsakis, J.Grīnbergs, V.Gulbis J.Vaičulis,
A.Koškēns

1992. g. sākumā nosūtīta pārtika un zāles $1,000 vērtībā
palīdzībai Latvijā. Laparaskopa iegādei 4. Rīgas pilsētas slimnīcai
atvēlēti $2,000. Atbalstīti Annas Ziedares Vasaras vidusskolas skolēni
ar stipendijām. Labi apmeklēta ir 28. marta Vēžu balle, Austrālijas
vanadžu vadītājas Ilgas Niradijas referāts 26. jūlijā par DV 7. Globālo
dienu norisi Toronto, Kanadā un par apstākļiem Latvijā. Arvien ļoti
p o p u l ā r i ir v a n a d ž u gadskārtējie sarīkojumi-kabarē. Austrālijas
vanadžu 34. salidojums notiek 1992. g. 27. decembrī Sidnejas DV
namā.
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Vanadžu skaits 1.11.92 - 112. Kopas vadītājas: Lidija Voitišķe,
1991. g., Silvija Bērziņa 1992. g. Valdē darbojas: B. Urlovska, R.
Koškēna, F. Paspārne, V. Bumbēre, H. Ekše, A. Everte, 2 gadus. A.
Matusele, A. Miķelsone, A. Agacka 1 gadu.

1992.g. 13. jūnijā, Sidnejas Mārtiņa laukumā pie Nezināmā kaŗavīra
pieminekļa, atceroties aizvestos u n noslepkavotos baltiešus.
Vaiņagu noliek (no kr.) I.Bērziņš, I.Brūders, P.Upenieks

Jaunajiem sportistiem un sportistēm nodibinot ģimenes dzīvi,
basketbola sekcija 1992. g. bija spiesta pārtraukt regulārus treniņus,
t o m ē r atrada par iespējamu piedalīties ar vienu vīriešu u n vienu
sieviešu komandu Austrālijas latviešu sporta meistarsacīkstēs, AL 42.
Kultūras dienu ietvaros Sidnejā, 1992. g. n o 28.-31. decembrim.
Sieviešu k o m a n d a izcīnīja 1992. g. basketbola meistartituli. Vīriešu
vienība ieguva A grupā 3. vietu. Anda Medne u n Andris Jaunbērziņš
saņēma LSPBP Kanadā piešķirtās Lielās nozīmes par darbu latviešu
sporta laukā.
DV Sidnejas nodaļas šaušanas sporta 1991. g. sezona noslēdzās
ar Jaundienvidvelsas (JDV) latviešu sporta apvienības sacensībām. A
klasē pavalsts meistartituli ieguva A. Bebris - 327 p., DV meistars O.
Lašaks sasniedza līdzīgu rezultātu, bet A. Bebrim bija vairāk
desmitnieku; 3. vietā E. Rozentāls - 286 p. B klasē J. Puriņš uzvarēja
bez konkurences ar 304 p. C klasē sekcijas vadītājs A. Paegle - 253 p.;
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J. Mikolajs - 241 p.; P. Zubrickas - 229 p. Dāmu klasē labākā bija
Vija Mikolaja ar 336 p., bet jauniešu klasē 10-15 g.v., Amenda
Mikolajs ar 149 p. (15 lodes guļus).
DV Globālās sacensībās piedalījās E klasē Vija Mikolaja - 457
p.; O. Lašaks - 450 p. A. Bebris 445 p. C klasē E. Rozentāls 404 p.; J.
Puriņš - 397 p.; A. Paegle - 372 p; P. Zubrickas - 319 p. Dāmu klasē
Vija Mikolaja - 352 p. Jauniešu klasē, 20 lodes guļus, Amenda
Mikolajs - 172 p. Balvas izcīnīja Vija Mikolaja, O. Lašaks, A. Bebris
un E. Rozentāls.
1992. g. pavalsts meistari šaušanā (10 šāvieni guļus un no ceļa):
A. klasē 1. v. O. Lašaks - 173 p.; 2. v. A. 166 p. B klasē Andris Galviņš
- 157 p. C klasē P. Zubrickas - 157 p.; T. Galviņš 146 p.; J. Mikolajs
124 p.; A. Paegle 121 p. Jauniešiem līdz 15 g. ar gaisa šauteni
Amenda Mikolaja sasniedz 100% rezultātu - 200 p.
DV Globālās sacensībās (20 šāvieni guļus, stāvus, no ceļa) ar 22
cal. sporta šautenēm: B klasē 1. v. O. Lašaks - 492 p.; C klasē 1. v. A.
Bebris - 424 p.; 3.v. A. Galviņš - 421 p. D klasē 1. v. A. Paegle - 398
p.; 2. v. J. Mikolajs - 397 p.; 3. v. T. Galviņš - 376 p. Jauniešu klasē
līdz 15 g. 1. v. Amenda Mikolajs - 168 p. dāmu klasē Vija Mikolaja 1.
v. ar 357 p. Komandu sacensībā ar 22 cal. starptautiskām sporta
šautenēm: 1. v. Sidneja, O. Lašaks 492 p., A. Bebris 424 p., A. Galviņš
421 p., A. Paegle 398 p., kopā 1735 p.
DV vīru ansamblis "Dziesmu gars" Terēzes Dzītares vadībā 15
gadu pastāvēšanu atzīmēja 1991. g. 21. jūlijā ar ļoti sekmīgu koncertu
Latviešu namā. Ansamblis 1992. g. piedalās nodaļas Leģiona dienas
atcerē 14. martā un 10. oktobrī DV Kanberas nodaļas 10 gadu darba
atceres sarīkojumā.
Mākslas kopa 1992.g. atskatījās uz 10 gadu darbību. Diemžēl,
dalībnieku skaits ievērojami sarucis.
Golfa sekcijas meistarību 1992. g. izcīnīja A. Strauts, DV
Sidnejas ceļojošo vairogu - G. Ozoliņš. Sekcijas valdē darbojas G.
Zoliņš, I. Apelis, O. Tenisons, J. Sproģis. 10 olimpieši piedalījās
Austrālijas latviešu sporta meistarsacīkstēs 28. u n 29. decembrī
Sidnejā.
Novusa sekcija nodibinājās 1992. g. 1. maijā. Spēles notiek katru piektdienas pēcpusdienu DV namā. Piedalās ap 20 spēlētāju, n o
tiem vairāki piedalījās vienspēlēs un dubultspēlēs Austrālijas latviešu
sporta meistarsacīkstēs 1992. g. decembrī Sidnejā. Sekciju vada E.
Rozentāls.
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Gunārs Freimanis
Latvju kaŗavīriem
Veltījums Daugavas Vanagiem Kanādas Vanagu
dibināšanas atceres dienās 1990. gadā.

Slava mātēm, kuŗas izaudzēja
Zemitāna vīrus, kalpakiešus!
Slava mātēm, kuŗas dēlos sēja
Latviskumu visos laika griežos!
Slavas dziesmai būt - par kaŗavīru!
Allaž būt! Kopš senis tā ir bijis.
Dzejniek, skaņo skaņo savu liru,
vēl nav sarētojums tautā dzijis.
Nu tas pārmantojas jaunā audzē,
sāpe nerimst, sūrst, liek cīņai celties.
Sargies, svešniek, velti tevi saudzē
kangarisma mārkā mērktie, velti!
Posta negaiss zemei pāri brāzās,
svešnieks smagi belza, dziļi cirta.
Ne jau vienam brālim zuda māsa,
ne jau viena saime tika šķirta.
Vīri sniedzās satvert kaŗa āvas,
visā tautā svelošs ienaids brieda.
Latvju kaŗavīri kājas āva,
"div dūjiņas gaisā skrēja" dziedot.
Latvju kaŗavīri dzirnās malās divi dzirnakmeņi..divas
varas...
"Daugav's malas mūžam nesadalās" svētie vārdi dvēselei klāt skaras.
Kā var brīvestībai uzlikt žņaugus?
Kā uz zieda - kājas pēdu nolikt?
kā drīkst iebrucēju saukt par draugu
Kā drīkst svešam pretī paspert soli?
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Taču liek! Un liek pat ģenerālis...
Profesors pat liek, un dažs labs skribents...
Māsa māsu nolād, brālis brāli,
aizkavējies Dieva sūtīts zibens.
Pazūd cilvēki, sāk sadilt tauta,
tomēr dārgākais, ko svešnieks laupa brīvība tiek vergu važās skauta,
lodes aizstāvjiem ne liedz, ne taupa.
Mocekļi vairs nemodīsies, dusēs.
Taču ir ko varam atkal piecelt tautas sāpi Dievam nenoklusēt,
sirdīs brīvestības alkas iecelt.
Latvju cīnītāja kaŗa ceļi! spožas drosmes mirdzums viņus rotā.
Aizsaulē, kad sapulcējās veļi,
jautājumu virkne allaž rodas.
Latvju
kāpēc
nelika
Kāpēc

vanagi viens otram taujā:
tad, kad tēvzeme bij briesmās,
mums šauteni tvert saujā?
mācīja mums kaŗa dziesmas?
Hanibals pie vārtiem! - baltais karogs
plīvo vadonības svītai rokās.
Lāčplēšus un kalpakiešus sarok
masu kapos, citus pakļauj mokām.

Pakļauj Sibirijas bargam salam,
pakļauj Kolimai un Karagandai.
Vai patiešām zobenus mēs kalām
tikai sīkai kretuliešu bandai?
Visus neapšauj, nedz taigā raida,
Praula vietā stājas Janums, Osis.
Latvju leģiona kauju gaitas
neliks tēvzemei par dēliem nosarkt.
Ja reiz latvju zemnieks šķēpu tvēris sargies svešniek! - prot viņš sirdī trāpīt.
Pārāk daudz ir sarkanīgais mēris
tautā robus cirtis, cirtums sāpīgs.
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Aizdimd kaŗš un sakauta tiek Vācija,
bumbojumi sagrauj staltos namus.
Satumst melna nakts pār latvju nāciju,
tos, kas brīvestibu sapņo - samaļ.
Ne jau visi šautenes liek plauktos.
Leģiona vīri mežos dodas.
Brīvības un tēvu zemes saukti,
svešniekus un kangarus tie soda.
Dižas tautas nodevīgi klusē.
Otro reizi Baltiju tās pārdod...
Sibīrijas tundrās nosalst puse,
daudzi nosalst tumsonības sārtā.
Izmisīgs ir ilgo gadu bridums,
purvu bridums, cīņu taku gājums
Sapņos dzirkstī brīves saules svīdums,
svešam pretī spulgo - nicinājums.
Skan par kaŗavīru mana dziesma.
Skan par leģiona varoņgaitām.
Vanagos vēl kuŗas spožās liesmas,
kuŗas dzima sāpēs, sērās, naidā.
Latvju tauta neguļ dziļu miegu,
dižās valstis guļ..un klusē salti.
Pretestības sparīgums sāk piegurt,
melnās važās balti sapņi kalti.
Paliek Dieva visspēcības stari,
paliek maza drosminieku sauja,
kuŗa cer, ka nesīs pavasari,
kuŗa kangarībai nepakļaujas.
Klusē ieroči, sāk runāt spalva, Andrejs Eglīts tautas sapņus tulko.
Balti vārdi cīnītājus balvo,
balvo tos, kas nu veļu pulkos.
Klusē ieroči, bet varoņgaru
jaunā audze iegrodo sev krūtīs.
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Tikai pabiras ar svešo sarod,
tauta zin, kas paliekošs, kas zūdīgs.
Paliekošs ir tēvu zemē smeltais,
zūdīgs - svešinieka roku sniegtais.
Paliekošs ir gadu simtiem celtais,
paliekošs ir svešinieka liegtais.
Šodien godu atdod cīnītājiem,
viņu bezbailība spēku dāvā.
Dižumā viz leģiona gājums,
nemirstīgs viz grimums purvu rāvā.
Tauta gaida dziedājumu viju,
eposus par varoņdivīzijām.
Tauta gaida varoņsimfoniju,
kuŗā drošums, bailes saplūst, mijas.
Kuŗā jauneklis par vīru pārtop,
kuŗā baile vēršas cīņas gribā.
Kuŗā brīves alka mirdz un sārto,
vēsta tēvu zemes mīlestību
Rodas vārdi, veidu iegūst teikums,
domu apdvēseļo cīnītāji.
Pāri gadiem sniedzas viņu veikums,
svētīts tas, kas kaŗa taku gājis.
Gājis savu tēvu zemi sargāt,
gājis tautai važojumu skaldīt.
Taču nav ne triumfa, ne arkas,
cīņu vietās - bērzu krusti balti.
Tomēr balta bijusi ja gaita,
gaita brīvestībai cērtot stigu,
citas paaudzes reiz sagraus spaidus,
beigsies iztaponība un migums.
Cīnītāju drošums pārmantosies,
iemiesosies jauneklīgās sirdīs.
Svešniek, steidzies! Steidzies! Mājup posies!
Gana esi dziļas brūces cirtis.
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Dieva sods kad sāks tev pāri velties,
vērsies slūžas naidam, ilgi krātam.
Ceļos nospiestajam lemts reiz celties,
nopulgotam lemts tikt godinātam.
Steidzies, svešniek! Steidzies! Steidzies
tevi neiemīlēs
pazemotais.
Latvju kaŗavīra cīņu gājums mirdzošs greznums brīvestības rotai.
1990. g.

mājup!

tie kas par tēvu zemi skumst
kas atmiņā domas silda
to vidū plosās sadilums
un veļu pavalsts strauji pildās
ir Latvija svēts viņiem tēls
tas vanagcilti satur pulkos
vai arī trimdinieka dēls
to turēs svētu bērniem tulkos?
vai tad, kad lemtā stunda nāks
kad vērsies vārti ceļam mājup
vai jaunā audze sajust sāks
ka viņai ejams viens vien gājums?
vai
vai
vai
un

asinsbalsij skaļums būs?
spēs tā modināt kas snaudis?
bērzu baltums saucējs kļūs
Staburags kas dzelmē raud viss?
Frankfurtē, 1990. g.

otro reizi trimdai vēsti vedu:
tēvzemē vēl svešinieks visu rīko...
brīvestība segta biezu ledu
vēl bez dzidruma skan jāņos "līgo"
tautas vēlmes maldiem
apdūmotas
medainumā solījumi tīti
ļaunums klaiņo nesaņēmis sodu
gaida dzimstam jaunu
spožumbrīdi...
ceļā uz Ķelni 1990.,
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Daugavas Vanagi Kanadā
1983. - 1992.
Laika posmā, ietveŗot 1983. līdz 1992. gadu darbību, Daugavas
Vanagu Kanadā darbība ir bijusi aktīva. Aprūpes un it sevišķi Ārējās
informācijas darbs ir bijis ļoti intensīvs. Aizvadītajos desmit darbības
gados, iepriekš minētajās j o m ā s , tas sasniedza kulminācijas pakāpi.
T o ļoti ietekmēja nozaŗu vadītāju pieliktās pūles un pašaiz-liedzīgais
darbs. Nenoliedzami, to ietekmēja arī valdes priekšsēža nopietnā un
plānveidīgā pieeja organizācijas vadībā.
Gandrīz visu šo laika posmu D V Kanadā zemes valdes vadība
atradās Guntara Brikmaņa rokās. Kaut gan viya stiprā puse bija
administratīvais darbs, aprūpe un ārējā informācija n o tā necieta.
Gluži pretēji, tās tika sistemātiski veidotas un savā sniegumā uzrādīja
ļoti labas sekmes.
Biedru sastāvs aizvien bija stabīls, kaut gan to caurmēra vecums
pārsniedza pusmūža gadus. T o r o n t o nodaļas biedru skaits pieauga
līdz 542 (1984. g.), kļūstot lielākā nodaļa globālā mērogā.

DV Kanadā valde un rev. kom. 1984.g.: no kr. l.r. E.Miniate,
A.Šterns, E.Pulciņa (vanadžu vad.), G.Brikmanis (DV KV pr-dis),
M.Zvejniecc, A.Kalupnieks, Z.Masīte, P.Vasariņš; 2.r. K.Gulbis,
R.Pētersons, L.Ozols, K.Rēvalds, R.Britāls, A.Kalviņš, K. Bencons,
P.Vīlols, A.Ancāns
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1992. gada 42. delegātu sapulcē, G. Brikmanim vairāk nekandidējot, par zemes valdes priekšsēdi ievēlēja Gunāru Šūbiņu. T o m ē r
praktisko D V organizācijas vadību, aizvadītajā dekādē, veica Guntars
Brikmanis un viņam piekrīt nopelni organizācijas vadībā. V i ņ u red z ē j ā m aktīvu latviešu s a b i e d r ī b ā , Latviešu n a c i o n ā l ā apvienībā
Kanadā, u.c. Viņš lielu vērību pievērsa arī kulturāli sabiedriskajam
d a r b a m . T ā ietvaros izkārtoja 3 5 un 4 0 darbības gadu atceres, ar
plašiem sarīkojumiem. D V C V uzdevumā tika izkārtotas D V 7. Globālās dienas, ar ļoti plašu sarīkojumu p r o g r a m m u , kas j o izteikti
apliecināja D V Kanadā saimes darbības daudzveidību.

DV CV un DV KV 1985.g. Toronto: no kr. sēž virsplkv. A.Silgailis,
A.Liepiņa (DV Vanadžu pr-ce), S.Lindiņš, J.Frišvalds (DV pr-ks),
archibisk. A.Lūsis, A.Spārniņš (DV ASV pr-ks), G.Brikmanis (DV
KV pr-dis), Dr. E.Upenieks (Latvijas goda kons.); 2.r. A.Kalupnieks,
E.Krūka (bij. DV KV pr-dis), M.Jonāne, I.Breikša, R.Čaks (DVM
red.), V.Plūdons (bij.DV KV pr-dis), A.Lindens, N.Pulciņa
(Kanadas vanadžu vad.), R.Britāls, A.Kursietis, f.Norvels, A.Baltiņš
( D V Austr.v.pr-dis), J.Treijs; aizmugurē E.Miniate, A.Ancāns,
L.Ozols, V.Kārkliņš, A.Puķīte, P.Vasariņš, P.Vītols. Iztr.. A.Šterns
(35.g.rīc.kom.pr-dis)

Pie zemes valdes darbojās D V teātris, D V vīru koris un Latviešu
tautas deju kopa "Daugaviņa". Kulturālās vienības darbojās arī pie
n o d a ļ ā m : D V sieviešu koris " Z ī l e " pie T o r o n t o nodaļas; vanadžu
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koris " S a s k a ņ a " un vīru ansamblis pie Hamiltonas nodaļas, tautas
deju kopa "Vainadziņš" pie Hamiltonas nodaļas un sieviešu a n s a m blis "Senatne" pie Sv. Katrines nodaļas.
D V Kanadā zemes valdes paspārnē darbojās D V G r ā m a t n ī c a s
veikals, laikraksts "Latvija A m e r i k ā " un spiestuve " A m b e r Printers &
Publishers Ltd.".

1985.g. 35.delegātu sapulces dalībnieki:: l.r.sēž K.Bencons,
R.Pētersons, virspulkv.A.Silgailis, E.Krūka (del.sap.vad.), P.Ratnieks
(del..sap.vad.vietn.), M.Zvejniece, G.Brikmanis (DV KV pr-dis),
A.Kalupnieks, Z.Masīte; otrā rindā, vidū aiz E. Krūkas A.Šterns (35
g. rīcības kom. pr-dis )

D V Kanadā vanadžu darbu, visus aizvadītos desmit gadus,
vadīja N o r a Pulciņa. Tieši vanadžu darbs organizācijas a p j o m ā , ir
bijis ļoti n o z ī m ī g s . T a s sevišķi izpaudās s a r ī k o j u m o s un aprūpes
darbā.
Jāatzīmē ka Daugavas Vanagi Kanadā darbību pēdējā
desmitgadē ievadīja V a r i m a n t s Plūdons, toreizējais zemes valdes
priekšsēdis. Pārvēlēšana notika 1983. gada delegātu sapulcē, 9. un 10.
aprīlī. Viņa pienākumus pārņēma Guntars Brikmanis, kuŗš šai darbā
atgriezās pēc sešu gadu atstarpes un varēja lietišķi izmantot savu
darba pieredzi. Viņa vadībā zemes valdes nozares turpina intensīvu
darbu, izrādot lielu iniciatīvi un saņemot valdes priekšsēža atbalstu.
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Sadarbība ar kaimiņu saimi ASV turpinās teicami. Tā izpaužas
gadskārtējās zemju valžu kopsēdēs un veicot kopējus pasākumus.
Vanadžu darbs nodaļās un zemes apmērā ir ļoti rosīgs. Kādā
no saviem ziņojumiem valdes priekšsēdis G. Brikmanis par vanadžu
darbu izteicās: "Arī mūsu darba līdzgaitnieču Kanadas vanadžu darba dziņa un prieks, centība un neatlaidība ir cēls piemērs latviešu
sievietes idejiskai pārliecībai un stājai svešas zemes ceļus staigājot.
Vanadžu izrādītā sirdsdedze un dvēseliskais mirdzums mūsu organizācijas un tautas labā, lai arī nākotnē m u m s visiem dod saulaināku
rītu un krietnāku darba klāsta cēlienu."

1985.g. delegātu sapulces starpbrīža pārrunas: no kr. A.Kalupnieks
(KV pr-sēža v.), R.Britāls (kasieris), A.Šterns (35 g. rīc.kom..pr-dis)

Arējās informācijas darba rosmes turpinās neierobežoti, varētu
pat teikt - pastiprināti. Šajā darbā laukā turpinās izveidotā sadarbība
ar LNAK Polītisko nozari, c i t ā m latviešu o r g a n i z ā c i j ā m un arī
Baltiešu organizācijām. Aprūpes darbs turpinās intensīvi un jūtami
pieaug tautiešu atsaucība. Kā to rādīs vēlāk minētie skaitļi, tieši šinī
laikā aprūpē izlietotas ievērojamas summas.
D V Kanadā zemes valdes priekšsēdim G. B r i k m a n i m ir liela
sabiedriskā darba pieredze. V i ņ a m j o tuvs ir jaunatnes darbs. Viņš
daudz devis skautu organizācijai un tāpat arī Latviešu nacionālās jaunatnes apvienības Kanadā dibināšanā un izveidošanā. Iesāktais D V
Kanadā vadības darba posms, patiesībā, būtu apzīmējams par divu
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iepriekšējo darba posmu turpinājumu, j o veicamo darbu priekšrocību nosaka iepriekšējos posmos noteiktie un izveidotie plāni. Valdes
sastāvā bija notikušas maz pārmaiņu, kas darbiniekiem deva iespējas
savu darba pieredzi izlietot D V organizācijas mērķu sekmēšanai
racionālā secībā. Ar gandarījumu varam atzīt, ka vanagi un vanadzes
ir uzticīgi kalpojuši Daugavas Vanagu organizācijas m ē r ķ i e m Latvijas valsts un latviešu tautas rītausmai, ko, vismaz daļēji, šai gadu
desmitā arī ir izdevies realizēt.

1987. Gada delegātu sapulces dalībnieki: no kr. 1. r. J.Ķere,
R.Pētersons, virsplkv. A.Silgailis, P.Ratnieks (del.sap.vad.), G.Šūbiņš
(sap.vad.v.), G.Brikmanis (DV KV pr-dis), A.SpārniņS (DV ASV prks), A.Šterns, A.Kalupnieks

Zemes valdes priekšsēži mainās 1992. gadā, kad 42. delegātu sapulcē šai amatā ievēlēja Gunāru Šūbiņu, aktīvu LNAK valdes darbinieku, Kičeneras - Vaterlū nod. valdes pr-di un D V KV locekli.
Kā jau iepriekš atzīmēts, valdes locekļu sastāvā pārmaiņas bija
minimālas. Visus desmit gadus, priekšsēža vietnieka un D V Centrālās
valdes locekļa pienākumus veica A. Kalupnieks. Otrā vice-priekšsēža
pienākumus septiņus gadus veica A. Šterns un pēc tam pārmaiņus T.
Kronbergs un B. Logins. Sekretāra pienākumus veica R. Alksnis -
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vienu gadu, R. Pētersons - septiņus gadus un M . Lejiņa - divus gadus. Kasiera un Finanču nozares darbu veica R. Britāls - p i r m o s
četrus gadus, pēc t a m n e p ā r t r a u k t i B. Logins. V . Kārkliņš bija
biedrzinis u n D V Kartotēkas pārzinis p i r m o s trīs gadus, pēc tam
nepārtraukti J. Treimanis. Ārējās informācijas nozari vadīja: pirmos
četrus gadus P. Vasariņš un pēc t a m E. Miniate. 1990. gadā šo nozari
apvienoja ar Iekšējās informācijas nozari, pārdēvējot par I n f o r m ā cijas nozari. Pirms šīs pārmaiņas Iekšējās informācijas nozari vadīja
L. Ozols. Ar 1990. gadu viņš pārņēma Saimnieciskās nozares vadību.
Šo nozari, p i r m s viņa vadīja: 1 gadu A. Ancāns, bet 6 gadus - A.
Šterns. Aprūpes nozari vadīja: Z. Masīte - 4 gadus un S. Leimanis - 6
gadus. Kultūras nozari visus desmit gadus vadīja M. Zvejniece. Jaunatnes nozari vadīja: K. Gulbis, S. Siksna, M . Lejiņa, T . Kronbergs
un p ē d ē j o s t r ī s gadus A. Briede. P l ā n o š a n a s nozari v a d ī j a : E.
Miniate, Z. Akots, G. Brikmanis, G. Šūbiņš un T . Kronbergs, pārmaiņus pa gadiem. Administrācijas nozares vadību veica: A. Kalupnieks,
A. Ancāns. Z. Akots un Ž. Bukovskis. Sporta nozari visus gadus
vadīja J. Treijs. Vanadžu vadītājas, pienākumus visus desmit gadus
veica Nora Pulciņa; viņas vietnieces un kasieres pienākumus pirmos
3 gadus veica Margareta D u m p e , bet pēdējos 7 - Elga D ā b o l i ņ a ;
sekretāres p i e n ā k u m u s veica: p i r m o s 5 gadus p ā r m a i ņ u s Ārija
F r e i m a n e , un Elga Dāboliņa, bet pēdējos gadus Astrīde Jākobsone.
Revīzijas k o m i s i j ā nepārtraukti darbojās: priekšsēdis A. Kalviņš,
sekretārs K. Rēvalds un rev. k o m . loceklis. P. Vītols. Goda tiesas
priekšsēdis 2 gadus bija E. Robežgruntnieks, 2 gadus A. Putniņš, 5
gadus V . P l ū d o n s , 1 gadu J. G r o d n i s . G o d a tiesas sekretāra
pienākumus veica: 2 gadus J. Gailītis, 6 gadus E. Pulciņš, 1 gadu R.
Alksnis un 1 gadu M . Lorbergs; tiesas locekļi bijuši: O. Ieviņš 2
gadus, I. Zamlovskis 5 gadus, R. Alksnis, E. Pulciņš un A. Kalniņš katrs vienu gadu.
Z e m e s valdes n o z a r e s d a r b o j ā s ierastajā snieguma l ī m e n i ,
sabiedriskajā darbā pieredzējušu darbinieku vadībā. Apstākļi noteikuši atsevišķu nozaŗu darbību.
Polītiskie apstākļi sevišķu uzmanību pievērsa Ārējās informācijas nozares darbam. Aktīva ir nozares darba grupa, kas kārtēji sanāca
pārrunām un darba plānošanai. Sevišķi sekmīgi darbojas izveidotais
Ārējās informācijas darbinieku tīkls, kas nosedza visas nodaļas. Tas
veicina ātru informācijas izplatīšanu un koordinētas darbības izveidošanu. Par nozares darbību ir sagatavots atsevišķs apraksts, kādēļ
pie tās darbības šajā apskatā nekavēšos.
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Nākošais, un ne mazāk svarīgs, ir bijis aprūpes darbs. Ar
gandarījumu jāpiemin, ka saime ar apm. 1500 biedriem, aizvadītajā
desmitgadē ir veikusi patiesi lielu darbu. T o pierāda p a l ī d z ī b a s
darbam izdotās naudas summas. Aprūpes darba ietvaros ir izdots:
invalīdiem - $ 3 7 , 5 1 2 . - ; veciem un slimiem - $ 4 8 , 8 1 1 . - ; Palīdzības
darbam Latvijā - $ 8 3 , 8 6 0 , - ; Jaunatnes audzināšanas darba atbalstam,
ieskaitot skolas, stipendijas un sporta n o d a r b ī b a s - $ 1 9 4 , 9 7 3 . - ;
Palīdzības darbam uz vietas Kanadā - $ 4 2 , 9 7 5 . - ; Dažādi izdevumi
aprūpei n o brīviem līdzekļiem - $ 5 , 1 1 6 . - , pavisam kopā izdoti $
4 1 3 , 3 1 7 . - . Vēl klāt nāk organizācijas darbinieku dalība tiešajā darbā,
kas nav atsevišķi novērtējams. D V saime Kanadā var pamatoti būt
lepna uz aprūpes laukā paveikto. Vienlaicīgi ir jāatzīmē tautiešu lielā
atsaucība D V ziedojumu akcijām.
Arī pārējās D V K V nozares savas darbības ietvaros ir bijušas
aktīvas un uzrādījušas ļoti sekmīgu darbību. Ņ e m o t vērā arī citu
latviešu organizāciju līdzīgu darbību, to aktivitātes, sadarbības ietvaros, ir uzrādījušas saskaņota darba rezultātus.
Pie D V Kanadā zemes valdes, tās p ā r r a u d z ī b ā un aizbildniecībā darbojas D V teātris, D V vīru koris un latviešu tautas deju
kopa " D a u g a v i ņ a " . D V teātŗa priekšnieki bijuši V . M a r t i n s o n s , I.
Lapiņš u n S. C i f e r s o n e , bet režisora p i e n ā k u m u s veikuši: G.
Verenieks un Dz. Pūpēdis. Ikgadus ir iestudētas jaunas lugas, kas
izrādītas T o r o n t o un citur. D V vīru k o ŗ a K a n a d ā priekšnieka
pienākumus veica: E. Krūka, A. Māliņš, I. Lapiņš un H. Jakobsons,
bet koŗa diriģenta - visus desmit gadus A. Pērkons. Koŗa repertuārā ir
kaŗavīru dziesmas un iestudējumi. Ir rīkoti koncerti un kuplināti
s a r ī k o j u m i T o r o n t o un citur. Tautas deju k o p a " D a u g a v i ņ a " , E.
Kalviņa vadībā, desmitgades sākumā darbojās pie T o r o n t o nodaļas,
bet pēc tam pārgāja zemes valdes pārziņā.
D V Kanadā pieder vairākuma akcijas A/S laikraksta "Latvija
Amerikā" un spiestuves " A m b e r Printers& Publishers Ltd." Šo uzņēm u m u d a r b ī b u pārzina k o p ē j a valde, kuŗas d a r b ī b u aizvadītajā
desmitgadē vadīja E. Treilons, A. Šterns un P. Ratnieks. Laikraksta
"Latvija Amerikā" atbildīgais redaktors visu šo laiku bija A. Kundrāts.
Pie zemes valdes pastāv bijušo kaŗavīru piemiņas lietu krātuve,
kuŗu pārzināja K. Blumbergs, A. Šterns un E. Brencis.
A t z ī m ē j a m a arī saimnieciskā u z ņ ē m u m a - D V G r ā m a t n ī c a s
darbība. Darbojas divi veikali: galvenais veikals Latviešu n a m ā -
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P. Ratnieka un S. Tēraudas vadībā un " S a l o n s " Latviešu centra telpās- Z. Dreifeldes un V . Kraujiņas vadībā. Šie veikali no savas peļņas
j ū t a m i atbalstīja D V Kanadā organizācijas darbību.
Ik pa pieciem gadiem atzīmēja D V Kanadā darbības atceres.
Šos sarīkojumus organizēja un vadīja īpašas rīcības komitejas.

Svētbrīdī pie Kritušo kaŗavīru pieminekļa Saulainē, 1985.g. 1 .maijā,
35 darbības gadu atceres ietvaros: no kr. A.Kalupnieks, S.Lindiņš,
R.Čaks, A.Baltiņš, L.Ozols, E.Pulciņš, J.Frišvalds (DV pr-ks),
archibiskaps A.Lūsis, māc. A.Celms, A.Selga, A.Liepiņa, A.Briede,
vplkv. A.Silgailis, aizmugurē A.Lindens

T r ī s d e s m i t piecu darbības gadu atcere bija 1985. g. n o 2 6 .
aprīļa līdz 5. maijam. R ī c ī b a s komitejā darbojās 20 locekļi; to vadīja
priekšsēdis A. Šterns. Izdeva sevišķu svētku "Vadoni", kuru rediģēja
R. Norītis. Svētku ietvaros notika D V Kanadā 35. delegātu sapulce un
D V C V sēde. Svētku s a r ī k o j u m u s ievadīja D V vīru k o ŗ a Kanadā
s a r ī k o j u m s " K a d pārnāksi, b ā l e l i ņ " . S e k o j a t a u t a s deju k o p a s
" D a u g a v i ņ a " sarīkojums, Svētku atklāšanas dievkalpojums bija Sv.
Jāņa ev. lut. draudzes baznīcā. Dievkalpojumu vadīja archibīskaps A.
Lūsis, ar d z i e s m ā m piedalījās Sv. K a t r i n e s n o d . vanadžu k o r i s
" S e n a t n e " diriģentes. A. Skudras-Kārkliņas vadībā. D V teātris uzveda
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lugu " T i k u m ī g a i s uzdzīvotājs" - rež. G. Vērenieks. Pie k r i t u š o
kaŗavīru pieminekļa "Saulainē" noturēja svētbrīdi, k o vadīja mācītājs
A. Celms. D r a u d z ī b a s vakars D V n a m ā pulcināja daudz viesu.
Rakstnieku cēlienu " A r zilo lakatiņu - no Rīgas līdz T o r o n t o " vadīja
M . Lorbergs. Svētku balle notika Latviešu n a m a telpās. Svētku laikā
n o t i k a arī gleznu izstāde, r o k d a r b u skate un filatēlistu izstāde.
Svētkus noslēdza ar svinīgu aktu un koncertu. Viesus uzrunāja D V
priekšnieks J. Frišvalds. Koncertā piedalījās D V T o r o n t o sieviešu
koris " Z ī l e " , dir. A. Purva vadībā un D V vīru koris, dir. A. Pērkona
vadībā; solo dziedāja Dz. Egle, S. Leja un Z. Vītola.

DV Kanadā valde 1988.g.: no kr. Sēž M.Lejiņa, M.Zvejniece,
G.Brikmanis (DV KV pr-dis), N.Pulciņa (vanadžu vad.), A.Šterns,
A.Kalupnieks; aizmugurē B.Logins, J.Treimanis, A.Selga, L.Ozols,
Z.Masīte, J.Treijs, A. Kalviņš, R.Pētersons, S.Leimanis, Z.Akots

4 0 darbības gadu atceri rīkoja 1990. gadā, no 5. līdz 13. maij a m ; arī ar plašu sarīkojumu. Rīcības komitejā darbojās 31 dalībnieks
un to vadīja pr-dis A. Kalupnieks. Atceri ievadīja ar D V Kanadā 40.
delegātu s a p u l c i . S p o r t a n o z a r e b i j a r ū p ē j u s i e s par s p o r t a
sacensībām. Pateicības dievkalpojumu vadīja archibīskaps A. Lūsis
un m ā c . F. T . Kristbergs; ar dziesmām to kuplināja D V T o r o n t o
sieviešu koris " Z ī l e " , dir. A. Purva vadībā. A. Golts n o ASV sniedza
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slīdīšu izrādi " B r ā ļ u kapi Katskiļos skatos u n skaņās". Pie kritušo
kaŗavīru pieminekļa " S a u l a i n ē " notika svētbrīdis. D V priekšnieks J.
Frišvalds, pēc uzrunas, nolika vaiņagu - kopīgi no D V C V un D V KV.
Dziedāja D V vīru koris. Draudzības vakars D V n a m ā " K ā kādreiz
V o l c h o v ā " pulcināja lielu apmeklētāju skaitu. Sekoja D V Centrālās
valdes sēde. R a k s t n i e k u cēlienu " L a t v i j a s n ā k o t n e " v a d ī j a M .
Lorbergs. D V teātris Kanadā, G. Vērenieka režijā, uzveda Anšlava.
Eglīša "Bezkaunīgie veči". Svētku balle ar vakariņām notika Latviešu
centra telpās. Sarīkojumus noslēdza ar svētku aktu - koncertu.
Svētku aktu ievadīja Daugavas Vanagu s o l ī j u m s , ko teica A.
Māliņš. V a r o ņ u piemiņu vadīja archibīskaps A. Lūsis. Sekoja D V K V
priekšsēža G. Brikmaņa uzruna. Svētku runu teica D V priekšnieks J.
Frišvalds. Koncerta programmu izpildīja D V T o r o n t o sieviešu koris
" Z ī l e " , Hamiltonas nodaļas vanadžu koris "Saskaņa", Sv. Katarines
n o d a ļ a s vanadžu a n s a m b l i s " S e n a t n e " un D V vīru koris. S o l o
dziesmas dziedāja Skaidrīte Leja, klavieŗu pavadījumi Pēteŗa Zariņa.
Diriģēja A. Purvs un A. Pērkons. Svētku laikā notika veco ļaužu
godināšana, veltot tiem saietu ar priekšnesumiem un vakariņām.
Svētku "Vadoni" rediģēja Rūdolfs Norītis.

DV ASV un DV Kanadā zemju valžu kopsēde Sidrabenē, 1991.g.:
no kr. 1.rindā 7.-R.Kaugura (ASV vanadžu pr-ce), 8.-G.Brikmanis
(KV pr-dis), 9.-A.Hāznere (DV Vanadžu pr-ce), 10,-A.Spārniņš
(DV ASV pr-ks), 12.-N.Pulciņa (Kanadas vanadžu vad.)
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Daugavas Vanagu centrālās valdes uzdevumā, D V saimei Kanadā piekrita uzdevums sarīkot D V 7. Globālās dienas 1992. gadā. R ī c ī bas k o m i t e j a , 3 5 locekļu sastāvā, darbību uzsāka j a u 1990. gadā,
priekšsēža A. Kalupnieka vadībā. Goda prezidija sastāvā izraudzīja
D V priekšnieku ]. Frišvaldu, D V Vanadžu priekšnieci Anitu Hāzneri,
D V V a n a d ž u G o d a priekšnieci M a r i j u Ķeņģi, D V G o d a biedrus:
archibīskapu A. Lūsi, Andreju Eglīti un prelātu Dr. K. Ruču; kā goda
viesus ielūdza: PBLA valdes pr-di G. Meierovicu, Latvijas ģenerālkonsulu Kanadā Dr. G. Siliņu, LNAK valdes pr-di V. Zariņu, LNAK
padomes pr-di J. Mežaku, ALA valdes pr-sēža v.i. K. Ķuzuli, D V bij.
vanadžu priekšnieci Austru L i e p i ņ u , D V ģenerālsekretāru A. J.
Bērziņu, D V ASV p r - k u A. Spārniņu, D V V ā c i j ā valdes pr-di O.
Mazarkevicu, D V F Anglijā valdes pr-di Dr. L. R u m b u , D V Austrālijā
valdes pr-di J. Saldumu, D V Zviedrijā valdes pr-di Z. Dzelmi, D V
Kanadā valdes pr-di G. Brikmani, D V ASV vanadžu pr-ci R. Kauguru, D V F Anglijā vanadžu vad. E. Sarkanbārdi, D V Austrālijā vanadžu
vad. I. Nyirady, D V Zviedrijā vanadžu valdes ref. A. Teriņu. D V Vācijā vanadžu vad. I. Nolli-Blūmfeldi, D V Kanadā vanadžu vad. N.
Pulciņu, D V C V locekļus un D V C V prezidija locekļus A. Lindenu
un J. P o č u , D V C V loc. no Austrālijas A. Ziedaru, D V C V loc. M .
Graudiņu un virspulkvedi A. Silgaili.
D V 7. G l o b ā l o dienu programmu plānoja laikam n o 15. līdz
24. m a i j a m , tajā ietveŗot D V C V semināru: "Daugavas Vanagu organizācijas turpmākās darbības stratēģija", D V C V gadskārtējo darba
sēdi un D V Kanadā 42. delegātu sapulci.
G l o b ā l o dienu n o t i k u m u s ievadīja D V Kanadā 4 2 . delegātu
sapulce, a r atsevišķu aktu. Atklāšanas uzrunā D V K V p r - d i s G .
Brikmanis aicināja k o p ē j a m u n vienotam d a r b a m , kas stiprinātu
mūsu pārliecību un D V organizācijas ideālu un mērķu sekmēšanu.
Lielais dalībnieku skaits liecināja par organizāciju un biedru interesi,
kas, it sevišķi pēc notikumiem Latvijā, sagaidīja noteiktas vadlīnijas
nākotnē veicamajam darbam. Sirsnīgi un mudinoši bija apsveikumi,
kas radīja pārdomas un rūpes par latviešu tautu un Latviju.
Svētdienas, 17. m a i j a r ī t ā , pārpildītajā Sv. J ā ņ a draudzes
b a z n ī c ā , n o t i k a G l o b ā l o d i e n u atklāšanas d i e v k a l p o j u m s . T a j ā
piedalījās D V G o d a biedri: archibīskaps A. Lūsis un prelāts D r . K.
Ručs un Sv. Jāņa draudzes māc. F. T. Kristbergs. Svinīga bija karogu
ienešana un D V vadošo darbinieku gājiens.
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Pēcpusdienā notika Atklāšanas akts ar karogu parādi. Aktu vadīja V . Dāboliņš, bet karogu parādi S. Leimanis. Daugavas Vanagu
solījumu lasīja A. Māliņš. Sekoja svinīgā Leģiona standarta nodošana
D V K a n a d ā saimei. Standartu nodeva iepriekšējo G l o b ā l o dienu
rīkotājas zemes, D V ASV pr-ks A. Spārniņš. T o saņēma D V K V pr-dis
G . Brikmanis, kas to nodeva jaunievēlētajam D V K V p r - d i m G.
Š ū b i ņ a m . D V priekšnieks J. Frišvalds teica svētku r u n u . Svinīgi
izskanēja, D V K a n a d ā vīru koŗa dziedātā " L i e l ā junda". Sekoja
Detroitas vanadžu ansambļa " D z i e s m a " , Astras Kalniņas vadībā,
sniegtais koncerts.
Pirmdienas, 18. maija rītā, notika D V Centrālās valdes sēdes
atklāšanas akts. T a m sekoja D V C V seminārs "Daugavas Vanagu
organizācijas turpmākās darbības stratēģija". Semināra sagatavošanas
darbus bija veicis I. Balodis, kuŗš, sava dēla traģiskās nāves dēļ,
nevarēja piedalīties. V i ņ a vietā semināra darbu vadīja D V Vācijā
valdes pr-dis O . Mazarkevics.Vakarā notika kuģīša brauciens pa
Ontario ezeru. Otrdien, 19. maijā D V C V sēdes turpinājums Latviešu
centra telpās. Pēc sēdes noslēguma, kuŗā piedalījās arī Latvijas DV
abu n o g r u p ē j u m u valžu priekšsēži: H . Cābelis u n R. Kovtuņenko,
n o t i k a a p s p r i e d e , l a i r a s t u p a m a t u š o a b u nogrupējumu
apvienošanai. Apspriedē, bez jau iepriekš minētajiem, piedalījās DV
pr-ks J. Frišvalds un D V ASV pr-ks A. Spārniņš. T ā noslēdzās ar
paziņojumu, ka ir panākta vienošanās par komisiju izveidošanu, kas
savukārt strādās p i e n o g r u p ē j u m u apvienošanās iedzīvināšanas.
Parallēli D V C V sēdei notika D V Kanadā 40. vanadžu salidojums,
k u ŗ a t u r p i n ā j u m ā n o t i k a G l o b ā l a i s vanadžu s a l i d o j u m s , Kates
Lapiņas vadībā. T r e š d i e n , 20. m a i j ā D V C V sēde turpinājās DV
n a m ā . V a k a r ā notika 2 0 . gadskārtējais D V T o r o n t o sieviešu koŗa
" Z ī l e " k o n c e r t s , d i r . A . P u r v a v a d ī b ā . Šis k o n c e r t s b i j a koŗa
ziedojums D V 7. globālām dienām. Ceturtdien, 21. maijā piemiņas
svētbrīdis pie Kritušo kaŗavīru pieminekļa "Saulainē", ko vadīja m ā c .
A. C e l m s , dziedāja D V vīru koris. D V p r - k s J. Frišvalds nolika
vaiņagu D V C V u n D V K V vārdā. Pēcpusdienā D V n a m ā bija
Informācijas nozares sanāksme E. Miniates vadībā. Referātus lasīja
A. Lindens un P. Vasariņš. Paneļdiskusijās: "Tilti un ceļi" piedalījās
A. Sprūdža, I. P u l c i ņ a , J. P o č s , B. P i n n e u n R . Parrisa. Vakarā
sarīkojumu "Vakars ar nopietni jautriem priekšnesumiem" vadīja H.
M i ķ e l s o n s . Piektdien, 2 2 . m a i j ā atklāja Mākslas izstādi Latviešu
c e n t r ā . Izstādi izkārtoja I . M a g o n s . Pēcpusdienā viesi pulcējās
Latviešu namā uz Patriotisko dzeju konkursa noslēguma sarīkojumu,
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k u ŗ u v a d ī j a D V C V K u l t ū r a s noz. r e f e r e n t e I n t a Purva. D V
priekšnieks teica uzrunu un pasniedza balvu pirmās vietas ieguvējam
Aleksandram Pelēcim. Vakara sarīkojumā "Seneca College", Minkler
auditorijā, bija uzvedums J. Raiņa "Zelta zirgs" Edvīna Kalviņa
choreogrāfijā, kur piedalījās latviešu tautas deju kopu dalībnieki.
Režiju vadīja Jolanta Linde, mūzikālo daļu - M a i j a V i m b u l e . Šis
p i r m u z v e d u m s bija ļoti labi apmeklēts. Rakstnieku cēlienu " A r
z o b e n u un v ā r d u " , sestdien 23. m a i j ā , vadītāja Ingrīda V ī k s n a ,
piedalījās Māra Soikāne-Trapāne - referāts, Aleksandrs Pelēcis, Irma
Grebzde, G u n ā r s F r e i m a n i s , Indra G u b i ņ a , Lolita G u l b e , G u n a
I k o n a , O j ā r s Jēgens un Krišs Ķepals - ar savu darbu l a s ī j u m i e m .
Pēcpusdienā Latviešu centra s a r ī k o j u m u zālē, D V Kanadā teātŗa
izpildījumā, luga "Pensionāri"; rež. G. Vērenieks. Vakarā notika D V
Kanadā v ī r u k o ŗ a uzvedums - skices ar dziesmām; diriģenti A.
P ē r k o n s un Irisa Purene. Sekoja svētku balle. Svētku n o s l ē g u m ā
" R o s e d a l e " v i d u s s k o l a s a u d i t o r i j ā Svētku k o n c e r t s ar plašu
p r o g r a m m u , piedaloties D V T o r o n t o sieviešu k o r i m " Z ī l e " - dir. A.
Purvs, D V Kanadā vīru korim - dir. A. Pērkons, Hamiltonas vanadžu
korim " S a k a ņ a " - dir. S. Darkevica un Detroitas vanadžu ansamblim
" D z i e s m a " - vad. A. Kalniņa. Solisti: Dzidra Egle, D a c e Kārkliņa,
Skaidrīte Leja, Ariāna Liepiņa un Alberts Vītols.
Aizvadīto desmit darbības gadu noslēgumā D V Kanadā organizācijā d a r b o j ā s sešpadsmit nodaļas un D V Kanadā zemes valdes
biedru k o p a ; t o sākuma bija astoņpadsmit nodaļas. N o d a ļ u / k o p u
darbība izpaudās aktivitātēs uz vietām, apvienojot interešu grupas un
sadarbojoties ar zemes valdi, sevišķi informācijas laukā.
Albertas nodaļas darbību vadīja valdes priekšsēdis V . K o r n s , bet
vanadžu kopas darbību Violeta Korna visus desmit gadus. Vēl valdē
darbojās V.Skrastiņš, E.Boreiko, M.Boreiko kundze, E.Kokts-Porietis
un revizijas k o m i s i j a s pr-dis A.Straubergs. Nodaļas biedri dzīvo
Kalgārijā un Red Deer'ā un apkārtnē, kautgan pēdējos gados skaits ir
samazinājies.
Nodaļas valde izved kārtējās ziedojumu vākšanas akcijas Ziemsvētkos un 14.jūnijā. I n f o r m ā c i j a s darbu veic sekretārs E . B o r e i k o ,
sadarbībā ar D V K V I n f o r m ā c i j a s nozari. Regulāri tiek i n f o r m ē t i
vietējie parlamenta locekļi, par aktuālajiem n o t i k u m i e m Latvijā un
latviešu tautas dzīvē. Nodaļa ir atbalstījusi arī LNF Zviedrijā.
Sarīkojumi, kā Latvijas valsts svētku atceres un līdzīgi, tiek rīkoti kopīgi ar vietējo Latviešu biedrību "Daugava" un Ev.lut. draudzi.
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Atsevišķus sarīkojumus nodaļa izkārtojusi pati. Viens no tādiem bija
Andas Sprūdžas koncerts 1988.gadā, kas pulcināja kuplu apmeklētāju
pulku.
Delegātu sapulcēs nodaļu pārstāvēja Varimants Plūdons.
Bramptonas nodaļas darbību vadīja valdes pr-dis J. Ronis, vanadžu kopu Sofija Roze, līdz tā savu darbību izbeidza 1988. gadā.
P i e nodaļas darbojas Mednieku - makšķernieku sekcija, kas
savā darbībā izrādījusi lielu aktivitāti. Ikgadus izkārtotas makšķerēšanas sacensības ar Kesvikas nodaļas makšķerniekiem. Agrākos gados,
kad vēl pastāvēja Druvas nodaļa, ik gadus tika izkārtotas šaušanas
sacensības starp abām nodaļām.
Ikgadus izkārtota Ziemsvētku un 14. jūnija ziedojumu vākšanas
akcija, D V K V uzdevumā. Atbalstīts Patiesības Fonds
Nodaļas vanadzes ļoti aktīvi darbojas "Kristus Dārza" palīdzības darbā.
Aizvadītajā desmitgadē nodaļa atzīmēja 30-to un 35-to darbības
gadu, ar piemērotiem sarīkojumiem.
Nodaļas darbu financiāli j ū t a m i atbalstijis Dr.J.Lūsis, kas arī
ļoti aktīvi līdzi darbojas Latviešu veco ļaužu namā "Kristus Dārzs".
Britu K o l u m b i j a s nodaļas darbību p i r m o s divus gadus vadīja
valdes pr-dis N. Driķītis, bet ar 1985. gadu E. Pelēns. Vanadžu kopas
vadītāja no 1983. g. līdz 1984. g. Lūcija Kajaka, 1985. g. Vija Pelēna,
no 1986. g. līdz 1991. g. Lūcija Kajaka un 1992. g. Māra Vēvere-Sīle.
Valdē vēl darbojās: K.Pelēns, A.Pūpols, V.Kajaks, P.Rožlapa, N.Driķītis, J . R u š k o , bet rev. komisijā: A.K.Dicmanis, A.Vēveris, E.Feldmanis.
1985.gadā nodaļa aktīvi piedalījās Rietumkrasta latviešu dziesm u svētku organizēšanā. Nodaļa izkārtoja D V saietu dziesmu svētku
laikā, kas p u l c i n ā j a ap simts apmeklētāju. T o skaitā archibiskaps
A.Lūsis, D V ASV priekšnieks A.Spārniņš, D V Kanadā vanadžu vad.
N.Pulciņa, kas pārstāvēja arī D V K V , D V F Anglijā valdes pr-dis Dr.
L. R u m b a un PBLA valdes vice-priekšsēdis V.Pavlovskis. Nodaļa arī
palīdzēja jauniešiem izkārtot Tiesību dienas informācijas sanāksmi.
Daudz darba ielikts lai sagādātu līdzekļus latviešu skolas darba
atbalstam, aprūpei Latvijā; lai palīdzētu bāriņu namiem, daudzbērnu
ģ i m e n ē m u n invalīdiem-leģionāriem. Materiāli n o d a ļ a atbalstīja:
B A T U N , LKIA, Latvijas A N O , LNAK, M L Ģ un Rietumkrasta vasaras
vidusskolu " K u r s a " . T ā p a t , ar V.Pavlovska starpniecību, palīdzēts
Latvijas aizsardzības spēkiem. Sagādāta med. aparatūra, braucamie
krēsli un izkārtota to pārsūtīšana.
636

Sadarbībā ar citām organizācijām rīkoti 18.novembŗa atceres
s a r ī k o j u m i , 14.jūnija atcere, Līgo svētki u.c. Nodaļa piedalījusies
Melnās lentas u.c. demonstrācijās.
Izkārtotas Ziemsvētku un 14.jūnija ziedojumu vākšanas akcijas.
Sevišķi liela u z m a n ī b a pievērsta informācijas d a r b a m , uzturot j o
ciešu sadarbību ar D V K V Informācijas nozari.
Nodaļa atbalstīja V.Plūdoņa kopoto rakstu izdošanu.
Druvas nodaļas d a r b ī b u v a d ī j a valdes p r - d i s A . Kalniņš,
vanadžu kopu Marija Kalniņa. Valdē darbojās: V.Jēgeris, A.Eddejs,
I.Purva, R.Purvs, J.Peniķis,, A.Jenkinsona; revizijas komisijā: M.Kalniņš, R.Purvs, E.Love, V.Danga, I . D u m p e .

Druvas nodaļas valde, 1992.g.: No kr. l.r. A.Eddejs; 2.r. R.Purvs,
I.Purva, I.Dumpe, E.Love; 3.r. M.Kalniņš, M.Kalniņa (vanadžu
vad.), A.Kalniņš (nod. valdes pr-dis)

1992. gadā Druvas nodaļai apritēja 3 0 gadi kopš darbības uzsākšanas. Par pirmajiem 2 0 gadiem apraksts ievietots "Laiks, T e l p a ,
Ļaudis" 4. grāmatā, kādēļ šeit tikai papildinām par pēdējo desmit
gadu d a r b ī b u . Gadu tecējumā Druvas nodaļa ar savu vispusīgo
darbību sekmīgi ierindojusies D V Kanadā nodaļu saimē. Sarīkojumi
un saieti pulcinājuši tautiešus no tuvienes un tālienes, sniedzot tiem
ne tikai garīgu stiprinājumu, bet dodot arī iespēju palīdzēt līdzekļu
637

sagādei palīdzības d a r b a m Latvijā. Ilgus gadus sarīkojumi notika,
galvenokārt, lauku saimniecībā, bet vēlākos gados Intas un Rūdolfa
Purvu ī p a š u m ā " P u r v a i n ē " . Ikgadus, n o d a ļ a s pastāvēšanas laikā,
rīkoja " D ā r z a svētkus", ar priekšnesumiem, kas parasti bija apvienoti
ar D V Kanadā zemes valdes sēdēm. Nodaļas izkārtojumā noturēja
literārus vakarus un varoņu piemiņas sarīkojumus Agrākajos gados
arī n o t i k a šaušanas sacensības ar Bramptonas nodaļas biedriem.
Nodaļas biedri arī ņēmuši dalību D V K V sarīkojumu rīcības
komitejās.
I z k ā r t o t a s u n atbalstītas D V K V Ziemsvētku u n 14.jūnija
ziedojumu vākšanas akcijas. Nodaļa no saviem līdzekļiem ziedojusi
nacionālpolītiskiem mērķiem un kritušo varoņu piemineklim, Latvij a s h i m n a s autora K . B a u m a ņ a piemineklim L i m b a ž o s , Patiesības
F o n d a m , M e l n ā s lentas dienas akcijai un citiem m ē r ķ i e m latviešu
tautas un Latvijas interesēs.
E d m o n t o n a s nodaļas d a r b ī b u v a d ī j a valdes priekšsēži: A.
Stepermanis līdz 1988. gadam, A. Štāls no 1989. g. līdz 1991. gadam,
V. Brūzis 1992. g. Vanadžu kopu Zenta Stepermane līdz 1990. gadam,
p ē c t a m I n g e b o r g a J ē k a b s o n e . V a l d ē vēl d a r b o j u š i e s : R.Vilks,
A.Štāls,I.Jēkabsone, J.Šnepsts; vanadžu valdē: E.Brūze u n Dz.Štāle.
Mednieku-makšķernieku sekcijas aktīvo darbu vadīja Harijs Skrastiņš.
Latvijas valsts svētkus rīkoja kopīgi ar citām latviešu organizāc i j ā m . Izkārtoja M e l n ā s lentas demonstrāciju, kas bija vērsta pret
Molotova-Ribentropa paktu.
1986. gadā nodaļu a p c i e m o j a D V Kanadā valdes priekšsēdis
G . B r i k m a n i s ar kundzi, kas n o d a ļ a s dzīvē bija liels u n patīkams
notikums.
Nodaļa atbalsta D V K V Ziemsvētku u n 14.jūnija ziedojumu
akcijas.
Hamiltonas nodaļas darbību visus gadus vadīja valdes pr-dis V.
D ā b o l i ņ š u n vanadžu kopu Kate Lapiņa. Aizvadītajā desmitgadē
valdē vēl darbojušies: K.Lapiņš, M.Alksnis, J.Kravalis, G.Auniņš, J.
Gailītis, V . I m m u r a , N.Pulciņa, U.Skrīns, I.Krūziņš, E.Jēgeris, A.Linē,
R.Kuncāne, R.Remkina, A.Grlnbergs, O.Grīnbergs, R.Sīle, I.Jurenovska. Revīzijas komisijā darbojušies: J.Dubinskis, E.Remkins, E.ŠmitsKalējs, E . P u l c i ņ š , O.Ieviņš. Bez t a m D V K V darbojās: N.Pulciņa
( D V K a n a d ā vanadžu vadītāja), E.Miniate (Informācijas noz. vad.),
V . D ā b o l i ņ š (sekretārs), A.Kalupnieks ( D V K V pr-sēža vietn. un DV
C V Kultūras n o z . vad.). D V K V G o d a tiesā: E.Robežgruntnieks,
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J.Gailītis, O.Ieviņš, E.Pulciņš. D V Kanadā vanadžu valde: Elga
Dāboliņa.

Hamiltonas vanadžu koris "Saskaņa", dir. Skaidrītes Darkevicas
vadībā, dzied Tautas deju kopas "Vainadziņš" sarīkojumā

Pie nodaļas darbojas Tautas deju kopa " V a i n a d z i ņ š " Baibas
Bredovskas vadībā. Deju kopa sadalīta divās grupās - Lielais "Vainadziņš" un Mazais "Vainadziņš".Pirmo vada B.Bredovska ar palīdzi
Ilzi W i l l i a m s o n i , bet o t r o vada Andrija O z o l a ar palīdzi Cori
Williamsoni. Tautas deju kopa dejo sarīkojumos, gan pašu rīkotajos,
gan arī citu. Vasaras m ē n e š o s deju kopa veic arī " l a b o s " darbus,
palīdzot apkopt draudzes b a z n ī c u un vietējo latviešu biedrības
namu.
Vēl pie nodaļas darbojas arī Sporta kopa "Sparta" - vad. I.Leja.
Patlaban aktīva ir Novusa nozare, kuŗu vada Modris Žulps. Gadā n o tiek divi turnīri un divas gadskārtējas sacensības ar T o r o n t o Novusa
D V klubu. Labākie novusa spēlē ir jaunās paaudzes dalībnieki: Ivars
Jēgeris un Ronalds Jēgeris. Kopas vienība sacensībās guva izcilus
panākumus.
D z i e s m u vienības: V a n a d ž u k o r i s " S a s k a ņ a " u n D V vīru
ansamblis darbojas diriģentes Skaidrītes Darkevicas vadībā. Abas vien ī b a s ar savām dziesmām kuplina gan pašu sarīkojumus, gan arī
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apkārtējo nodaļu sarīkojumus, dažreiz pat mērojot arī tālāku ceļu, lai
iepriecinātu latviešu sabiedrību. Svētku laikā, kā arī plašāka rakstura
s a r ī k o j u m o s , šo vienību dziedātāji iet " p a l ī g ā " vietējās draudzes
korim. Viņu dalība arī neiztrūkst Latviešu Dziesmu Svētkos.
Teātra kopu vada Maija Upīte un Ziedonis Upīte. Viņu vadībā
kopa iestudējusi vairākus darbus, ar kuŗiem reizi gadā iepriecina
māju ļaudis. Arī apkārtnes nodaļas par viņu uzvedumiem priecājas.

Hamiltonas nodaļas vīru ansamblis. No kr. A.Grībergs, K.Lapiņš,
J.Kravalis, A.Cers, E. Pulciņi, V. Dāboliņš, T.Jurenovskis

Nodaļa gadskārtā noorganizē deviņus sarīkojumus: gada sākumā notiek Ziemsvētku eglītes vakars; pēc mēneša notur biedru pilnsapulci a r sekojošu biedru vakaru; aprīļa m ē n e s ī vanadzes rīko
" P ū p o l u tirgu" (bazāru); maijā atcerās Kurzemes cietokšņa varoņus;
14.jūnijā aizvesto piemiņas dievkalpojumā piedalās ar karogu; oktobris pieder nodaļas gada svētkiem. 18.novembŗa atceres sarīkojums ir
kopīgs ar p ā r ē j ā m Hamiltonas latviešu organizācijām. Bez minētajiem, organizē vasaras izbraukumus.
Nodaļas biedri ir atsaucīgi D V K V organizētajām akcijām un
demonstrācijām, ieskaitot lasītāju un protesta vēstuļu akcijas.
N o d a ļ a izved Ziemsvētku u n 14.jūnija z i e d o j u m u vākšanas
akcijas, D V K V uzdevumā. Materiāli atbalsta Latviešu skolu Hamilt o n ā , gaidas u n skautus, B A T U N , L N A K , b a z n ī c u atjaunošanu
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Latvijā, piešķir atsevišķas stipendijas latviskās izglītības papildināšanai. Kopīgi ar citām latviešu org. Izdod "Hamiltonas Ziņas". Pēdējos
gados ir pastiprinājies palīdzības darbs Latvijā, gan sūtot pakas, gan
arī izkārtojot mantu nosūtīšanu.
Nodaļas pārstāvji piedalās Baltiešu veterāņu sanāksmēs, gan arī
SEEN org. sapulcēs.
Kesvikas nodaļas darbību visus gadus vadīja valdes pr-dis J.
Melderis. Vanadžu kopu līdz 1990. gadam Smaida Meldere un pēc
tam - Gunta Reynolde. Nodaļa ir visjaunākā D V vienība Kanadā, taču savā darba veiksmē ir cienīga stāvēt blakus vecākajām un pat
lielākajām. Sevišķi izcili panākumi ar jaunatnes iesaistīšanu organizācijas dzīvē un darbā. Tur nopelni jauniešiem pašiem un kopas vadītājai Nikolai Skujai. Lielākās aktivitātes izpaužas sportā. Gadskārtēji
tiek rīkotas sacensības volejbolā, kā arī basketbolā. Jaunieši piedalās
sporta aktivitātēs arī ārpus Kanadas.
Nodaļas galvenie uzdevumi veikti aprūpes laukā, kā arī daudz
darba veltīts latviešu tautas un Latvijas interešu aizstāvēšanā. T a s
saistīts ar i n f o r m ā c i j a s darbu, kur ir laba sadarbība ar D V K V u n
citām nodaļām.
Nodaļa rīkojusi Ziemsvētku eglītes vakarus, nodaļas gada svētkus, sporta sacensības ar kaimiņu nodaļām, biedru vakarus, kā arī
iesaistījusies darbos kopīgi ar citām D V vienībām.
Izkārtotas Ziemsvētku un 14.jūnija ziedojumu vākšanas akcijas.
Materiāli atbalstīti: Pieminekļa celšana - D r . K . U l m a ņ a piemņai, LSAK Baltiešu " B r ī v ā s Olimpiādes" rīkošana, Gaismas akcija,
T o r o n t o latviešu ģimnāzija, Patiesības fonds, samaksāta bērniem dalības maksa vasaras n o m e t n ē , atbalstītas sporta rosmes. Tāpat, gan
materiāli, gan arī ar palīdzīgas rokas pielikšanu atbalstīta " K r i s t u s
D ā r z a " d a r b ī b a veco ļaužu aprūpē. Visos p a s ā k u m o s vanadzes
bijušas darba darītāju priekšgalā, par ko viņām sirsnīga pateicība.
Kičeneras-VVaterloo nodaļu 1983. gadā vadīja valdes pr-dis A.
Lūsis, bet pēc tam līdz 1992. gadam Dr. G. Šūbiņš. Pēc G. Š ū b i ņ a
ievēlēšanas D V K V priekšsēža amatā nodaļas vadību p ā r ņ ē m a B.
Bramanis. Vanadžu kopu vadīja: 1983. gadā Daina Daugaviete, 1984.
gadā Valija Simsone, 1985. gadā Daina Daugaviete un kopš 1986.
gada Dzidra Taube.
Izkārtotas Ziemsvētku un 14.jūnija ziedojumu vākšanas akcijas.
Materiāli atbalstītas: Gaismas akcija, Patiesības fonds, M L Ģ . A p m e k lēti slimie un vecie cilvēki.
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Sarīkoti: 18.novembŗa atcere, kopīgi ar citām vietējām latviešu
organizācijām, Mārtiņu vakars, referātu vakari, atsevišķi koncerti,
M e l n ā s lentas d e m o n s t r ā c i j a s . I n f o r m ā c i j a s darbu vadīja A l ī d e
Forstmane; sniedza pārskatu vietējā televīzijā.
Valdē darbojušies: G.Šūbiņš, B.Bramanis, A.Taube, A.Bērziņš,
M.Bērziņa, Dz.Taube, A.Forstmane, P.Daugavietis, A.Lūsis, D . D a u gaviete, V.Simsone.
Londonas nodaļu vadīja valdes priekšsēži: 1983. un 1984. g. Z.
Petrovskis, pēc tam R. Alksnis. Vanadžu kopu: 1983. un 1984. g. Ilga
Bērziņa, 1985. un 1986. g. Marta Brikmane, pēc tam Dzidra Stirāja.
Aizvadītajā pārskata desmitgadē nodaļas valdē, bez jau iepriekš
pieminētajiem, darbojušies: J.Kalniņš, Dz.Stirāja, O.Žers, V.Alksne,
A.Šarmane, Gaida Bite, J.Bojārs, R.Epneris, O.Rēzebergs, A.Beitāns,
M . B r i k m a n e , A.Krebbe, V.Jansons, Z.Petrovskis. Revīzijas komisijā
darbojušies: O.Rēzebergs, M.Brikmane, J.Rikters, Z.Krēsliņš,
R.Leitāns. Vanadžu valdē darbojušās, bez jau iepriekš m i n ē t a j ā m
vadītājām: I.Bērziņa, Gaida Bite, A.Šarmane, M . B r i k m a n e . Nodaļas
darbības nozares vadīja: Mednieku - makšķernieku sekciju vadīja
A.Beitāns, Šaušanas sporta sekciju vadīja V.Miķelsons, bet Londonas
jauktā koŗa administrātors bija E.Bite. Ārējās informācijas darbus
nodaļā vadīja R.Epneris. Patiesības Fonda lietas kārtoja J.Bojārs. Par
biedru izvadīšanu pēdējā gaitā rūpējās O.Rēzebergs. Nodaļas darbs
ritēja saskaņoti un labā sadarbībā ar pārējām latviešu organizācijām.
D V K V uzdevumā izkārtotas Ziemsvētku un 14.jūnija ziedojum u vākšanas akcijas. Materiāli atbalstīts latviešu skolu darbs, bērnu
vasaras nometnes, ieskaitot arī dalības maksa bērniem. Pastiprināti
veikts palīdzības darbs uz Latviju - daudzbērnu ģ i m e n ē m , invalīdiem-leģionāriem, trūkumā esošajiem. Atbalstītas sporta aktivitātes
un "Brīvā Olimpiāde".
Nodaļa rīkojusi atceres sarīkojumus, kā Leģiona dienu, Kurzemes cietokšņa, nodaļas darbības, Lāčplēšu dienas un Latvijas valsts
svētku dienas atceres. Rīkoti arī biedru vakari.
Nodaļa devusi darbiniekus D V Kanadā zemes valdei - D V K V
priekšsēdi G.Brikmani un D V K V locekli un Goda tiesas darbinieku
R.Alksni.
Informācijas laukā daudz darīts. Valdības pārstāvji informēti
par latviešiem un Latviju. Aktīva dalība ņemta demonstrācijās pret
okupantu varasdarbiem Latvijā, kā arī vēstuļu akcijās.
Nodaļas sporta šaušanas komanda 1985. gadā ieguva trešo vietu
D V globālās šaušanas sacensībās. Ļoti aktīva bija arī M e d n i e k u makšķernieku sekcija.
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Neatsverams ir nodaļas vanadžu pieliktais darbs.
M a n i t o b a s nodaļu visus gadus vadīja valdes pr-dis J. Jandavs,
vanadžu kopu Aina Jandava.
Daudz kas ir padarīts aizvadītajos 4 0 gados, to rāda arī pēdējie
desmit gadi - no 1983. līdz 1992. g.

Manitobas nod. valde, un vanadzes, 1989.g.: No kr. l.r. L.Smoļinska, J.Jandavs (nod. valdes pr-dis), A.Jandava (vanadžu k. vad.),
V.Preimane; 2.r. V.Jandavs, A.Kēlers, D.Jandava, L.Kēlere,
L.Berngards, J.Preimanis

Nodaļas valdes sastāvs nav mainījies visus šos desmit gadus.
Valdes sastāvs: priekšsēdis ir J. Jandavs, viņa vietnieks un i n f o r m ā cijas vad. A. Kēlers, sekretārs J. Preimanis, biedrzinis L. Berngards,
sporta sekcijas vadītājs M. Jandavs un kasieris V. Jandavs; vanadžu
kopas vadītāja ir Aina Jandava, viņas vietniece Lilija Kēlere; revīzijas
komisijā: priekšsēdis A. Pastars, sekretāre Lilija Kēlere un loceklis L.
Smolinskis. M a n i t o b a s nodaļu D V Kanadā delegātu sapulcēs jau
ilgus gadus pārstāv P. Ratnieks. Nodaļā ir divi mūža biedri; Jānis un
Valija Preimaņi. Kopš 1982. gada biedru skaits samazinājies no 43 uz
37. Daudzi aiziet mūžībā, vairāki pāriet uz dzīvi citur.
Vanagu un vanadžu skaits nodaļā ir gandrīz vienāds: 19 vanagi
un 18 vanadzes. M a n i t o b a s nodaļas rosības organizācijā rāda pie-
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šķirtie apbalvojumi: ar D V nozīmi zeltā apbalvoti 8 biedri, ar D V C V
atzinības rakstu 15, ar D V K V atzinības rakstu - 29. A. Kēlers saņēma
D V K V atzinības vairogu 1988. gadā, par darbu ārējās informācijas
darbā.

1988 g.18.nov.: No kr. l.r. L.Smoļinska, E.Miniate (DV KV Inf. noz.
vad.), A.Jandava, V.Preimane; 2.r. E.Sniķere, V.Andersone,
L.Kēlere, J.Preimanis; 3.r. V.Jandavs, H.Andersons, A.Kēlers,
L.Berngards, J.Jandavs

M a n i t o b a s nodaļa palīdzības darbam rīko ziedojumu akcijas:
14. jūnijā ārējai informācijai un Ziemassvētkos - palīdzības darbam.
Katru gadu nodaļa nosūta Minsteres Latviešu ģimnāzijai $100.- plkv.
V . J a n u m a f o n d a m - $ 5 0 , LNF Zviedrijā $ 1 0 0 . - ; vietējai aprūpei palīdzībai nodod $ 2 6 5 un Patiesības fondam - $100.-; kopā $615.- Šo
summu nodaļa samaksā no savā kasē uzkrātiem līdzekļiem . Sevišķos
ziedojumus n o d o d D V K V vai D V K vanadžu vadībai palīdzības
darbam Latvijā. 1992. gadā šādiem mērķiem n o d o t s $ 1 5 2 3 . - . Kopā
visu pēdējo desmit gadu laikā n o d o t s pāri par $ 1 4 . 0 0 0 . - Ārējās
i n f o r m ā c i j a s vadītājs A. Kēlers n o d i b i n ā j i s sakarus ar Vinipegas
pilsētas valdi un Kanadas p a r l a m e n t a l o c e k ļ i e m , kas ir sevišķi
izpalīdzīgi baltiešu interešu aizstāvēšanā. Šajā sakarībā p i e m i n a m s
parlamenta loceklis Bills Blēks (Blake), kas bija viens no pirmajiem,
kufš uzsāka - krīzes laikā 1991. gada janvārī, kad Melnās beretes
uzbruka lietuviešiem un latviešiem - debates Kanadas parlamentā.
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Brutālos u z b r u k u m u s parlaments kritizēja u n atsauca palīdzību
Krievijai. Galveno ārējās informācijas darbu Manitobā veic tieši DVK
nodaļa. Bija jāpārtrauc radio raidījumi, j o pārējās latviešu organizāc i j a s atsauca savu atbalstu 1992. g. r u d e n ī . M a n i t o b a s nodaļa
atbalstīja 3 latviešus 110 Zemkopības ministrijas Latvijā, kas 5 nedēļas
apmeklēja sevišķus kursus Brandonas universitātē. Nodaļa palīdzēja
v i ņ i e m materiāli u n izkārtoja a r ī a p m e k l ē j u m u p i e M a n i t o b a s
apgabala ministru prezidenta vietnieka un M a n i t o b a s provinces
zemkopības ministra, kas apsolīja palīdzēt Latvijai un arī Igaunijai

1992.g. Ziemsvētku eglītes vakarā ar Ziemsvētku vecīti A.Larionovu. Aizmugurē no kr. J.Jandavs (v. pr-dis), māc. prof. EGrīslis

un Lietuvai. M a n i t o b ā ir daudz iespēju vietējo sabiedrību informēt
par Latviju un vispār Baltijas valstīm, bet trūkst informācijas angļu
valodā vai arī to saņem ar nokavēšanos. Manitobas nodaļa kopā ar
citiem baltiešiem piedalās demonstrācijās Melnās lentes dienā un
citās. Kopā ar Vinipegas latviešu biedrību rīko plkv. Oskara Kalpaka
un Leģiona dienas atceri un 18. n o v e m b ŗ a svinības. Šajos sarīkoj u m o s nodaļa piedalās ar karoga sardzi. Leģionāru dienā noliek
ziedus uz mirušo biedru kapiem. Kultūras pasākumos aktīva ir vanadze Lilija Kēlere, gleznotāja, kas piedalās ar saviem darbiem ne tikai
vietējās, bet arī T o r o n t o un Vankuveras mākslas izstādēs dziesmu
svētku laikā. Viņa ziedo savas gleznas līdzekļu iegūšanai palīdzības
d a r b a m , pārdod tās bazāros un citos sarīkojumos. Vairākas viņas
gleznas atrodas Manitobas valdības telpās. Četras gleznas iegādājās
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Japānas konsulāts iecerētam M a n i t o b a s m u z e j a m T o k i o . Lielākus
s a r ī k o j u m u s , darba roku t r ū k u m a dēļ, nodaļa vairs nerīko. Notiek
vakarēšanas apm. 3 reiz gadā un vasarā izbraukums uz biedru lauku
ī p a š u m i e m : V o l d e m ā r a un Ainas Jandavu, A r m a n d a un Lilijas
Kēleru. Ingus un Silvijas Stasus lielajā lauku ī p a š u m ā ik augusta
m ē n e s i r ī k o D V dienas ar šaušanas s a c e n s ī b ā m . Nodaļas biedri
piedalās vietējās "Mednieku-makšķernieku kluba" sacensībās, gūstot
labus panākumus un balvas. Rīkotas arī video filmu izrādes, bet ir
g f ū t ī b a s sadabūt attiecīgās video lentes par n o t i k u m i e m Latvijā, j o
centrs T o r o n t o ir stipri tālu. Vanadžu kopa savus iegūtos līdzekļus
izlieto, galvenam kārtām, aprūpes un palīdzības darbam, k u f u veic
ar lielu sirsnību un pašuzupurēšanos. Daudz pūļu un laika nodaļas
biedri ziedoja Latvijas pilsoņu reģistrēšanas un Latvijas 5. Saeimas
vēlēšanu laikā, j o latvieši šajā Kanadas daļā dzīvo stipri izklaidēti.
" M ū s u d o m a s un darbi lai paveļ: ceļu visā pasaulē izklaidētiem un uz
Sibiriju izsūtītajiem latviešiem uz brīvu laimīgu Latviju!" sava pārskata beigās raksta nodaļas valdes loceklis J. Preimanis.

Lilija Kelere sava gleznu izstāde, 1984.g.

Montreālas nodaļu visus gadus vadīja valdes pr-dis J. Norvels,
vanadžu kopu Ērika Vītiņa. Vēl tajā laika posmā valdē darbojās:
E.Reveliņš, I.Skrastiņš, K.Čaks, P.Časno, V . H ū n s , O.Rozentāls, J.Belinskis, P.Kupcis, L.Dēdelis, J.Valters, V.Frīde, Z.Bērziņš, A.Mālderis, J.Zivkalns, O.Strautiņš, P.Agrums, Rita Zeltiņa. Revizijas komisijā darbojās: A.Zariņš, V.Paegle, I.Laimīte, A.Krievs.
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Nodaļas darba lauks gadu tecējumā ir paplašinājies. Ja aizvadītās dekādes sākumā lielākais uzsvars bija latviešu tautas un Latvijas
gfūtā likteņa apgaismošana patvēruma zemju tautām un polītiķiem,
tad jau beidzamajos prasīja praktisku iesaistīšanos palīdzības darbā
tieši uz Latviju. Montreālas saime ir bijusi viena no aktīvākām tieši
palīdzības noorganizēšanā un nosūtīšanā. Bet tas nebūt n e n o z ī m ē j a ,
ka informācijas darbs tiktu samazināts - j o n o m o d ā ir jābūt vienmēr
un visu laiku. Šai virzienā Gundars Valdmanis veicis teicamu darbu.
Montreālas latviešu saime ir bijusi ļoti atsaucīga D V Kanadā
Ziemsvētku un 14. jūnija ziedojumu vākšanas akcijām, ziedojot ievēr o j a m a s summas. Tas ir ļāvis daudz palīdzēt mūsu tautas piederīgiem Latvijā, kā arī šeit veikt svarīgu informācijas darbu. Ļoti labu atlikumu deva arī Patiesības fonda loterija.
Nodaļa ir nodevusi grāmatu " T h e s e Names A c c u s e " M c G i l l ,
C o n c o r d i a u n M o n t r e ā l a s universitātēm. V . Z a r i ņ š u n J.Skrastiņš
daudz rakstījuši vietējā presē, tādejādi latviešu un Latvijas vārdu uzturot pārdomu un pārrunu apvārksnī. Vietējām draudzēm ir piesūtīta
grāmata " T h e s e ruins accuse", ilustrējot Latvijas baznīcu likteni zem
k o m ū n i s t u varas. U z t o saņemtas vēstules ar palīdzības piedāvājumiem Latvijas baznīcu atjaunošanai.
Nodaļas lauku īpašums "Dzintari" pēdējā laikā vairs netiek tik
intensīvi izmantots, kaut arī apkārtne iekārtota dievkalpojumu vajadzībām. Tiek vestas pārrunas par lietderību to uzturēt. Vēlākos
gados arī izšķīrās to pārdot.
Nodaļas sarīkojumi parasti ir labi apmeklēti. Nodaļa rīko gada
svētkus, k a s apvienoti ar Lāčplēša dienas atceri. V ē l r ī k o plkv.
O.Kalpaka atceri, Latviešu leģiona dienu, Kurzemes cietokšņa atceri,
Latvijas atbrīvošanas atceri augustā ar dievkalpojumu " D z i n t a r o s " .
14.jūnijā aizvesto piemiņas sarīkojumu rīko kopīgi ar igauņiem un
lietuvie-šiem. 3 5 darbības gadus atzīmēja ar D V Kanadā vīru koŗa
koncertu. Vēl papildus izkārtoja R.Silaraupa referāta vakaru,
E . R o z e n š t r a u c h a k o n c e r t u u n G u n ā r a F r e i m a ņ a dzeju lasījuma
pēcpusdienu.
Materiāli tika atbalstīti: Latviešu skola Montreālā, Tērvetes bērn u vasaras n o m e t n e , Brīvības fonds (iegādāta viena dalības z ī m e ) ,
LNF Zviedrijā, Gunāra Astras piemiņas fonds, D V K V "Brīvība 8 8 "
konts, Nacionālā sardze, Gaismas akcija, Latviešu jaunatnes dziesmu
svētku rīcības komitejas darbs, Rīgas airētāju komanda. Vislielāko
darbu ir prasījusi humanitārā palīdzība Latvijā. Izkārtota arī nodaļas
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bibliotēkas grāmatu nosūtīšana D V Smiltenes nodaļai Latvijā. Ir jau
vēl daudzi citi sīki darbi un darbiņi, kas paši nedarās un kur roka
jāpieliek.
Noslēgumā nevar nepieminēt nodaļas vanadžu lielo darbu, ko
viņas veikušas un veic Ērikas Vītiņas un Spīdolas Zariņas vadībā.
Niagara Fails nodaļu vadīja valdes pr-dis R. Kalniņš, vanadžu
k o p u Aida Pļavinska. Nodaļa darbību izbeidza 1990. gada beigās,
pievienojoties Sv. Katarines nodaļai. Nodaļas pastāvēšanas laikā valdē, bez iepriekš minētajiem, vēl darbojās: F.Barkāns - valdes pr-sēža
vietnieks, V.Bērziņš - sekretārs, J.Šteinbachs - kasieris, A.Bukults
biedrzinis u n mantzinis, A.Šteinbachs - nodaļas delegāts un ārējās
inf. noz. vadītājs. Revizijas komisijā darbojās J.Pļavinskis, D.Ligurs,
R.Iesalnieks, Fr.Sirmais, P.Treijers.
Nodaļa kārtojusi Ziemsvētku u n 14.jūnija ziedojumu vākšanas
akcijas. Lielākus sarīkojumus nodaļa atsevišķi nerīkoja, bet piedalījās
Sv.Katerīnas nodaļas rīkotajos. Nodaļa atsevišķi rīkoja Ziemsvētku
eglīti un 35 gadu darbības atceri.
Norandas nodaļas u n pēc t a m kopas darbību vadīja valdes
priekšsēdis A . Reiss līdz 1986. gadam. Pēc t a m R . Grāvītis līdz
darbības izbeigšanai 1991. gadā. Valdē darbojās A.Reiss, R.Grāvītis,
O.Urdziņš, R.Gūtmanis un B.Voznijs.
G a d u t e c ē j u m ā , pensijas gadiem pienākot, biedri Norandu
atstāja. Biedri t o m ē r izkārtoja savstarpēju sakaru uzturēšanu un n o organizēja samērā sekmīgu nodaļas darbību. Tika izkārtotas Ziemsvētku un 14. jūnija ziedojumu vākšanas akcijas. Ienākušās summas
papildināja n o nodaļas līdzekļiem un nosūtīja zemes valdei.
1985. gadā nodaļa atzīmēja savu 35-to darbības gadu.
Aizvadītajos gados nodaļa ar naudas piešķīrumiem atbalstīja:
K a ŗ a invalīdu n a m u " B ē r z a i n e " V ā c i j ā , Latvijas Brīvības F o n d u ,
Patiesības Fondu, Minsteres latviešu ģimnāziju, Latviešu skolu Kičen e r ā , "Brīvība 8 8 " Fondu, Latviešu atpūtas n a m u "Kristus Dārzs" un
Latvijas valsts prezidenta D r . K . U l m a ņ a p i e m i ņ a s fondu grāmatas
" D e g s m e " izdošanai. Papildus līdzekļi nosūtīti D V K V vispārējai
aprūpei.
Sakarā ar Latvijas neatkarības atgūšanu, kur valsts atjaunošana
prasīs daudz laika un līdzekļu, nolēma ziedot $ 7,000.- atjaunošanas
m ē r ķ i m . Š o s u m m u iemaksāja Latvijas brīvības fondā, līdz ar to
Norandas nodaļai kļūstot par fonda dalībnieci.
Otavas nodaļas darbību līdz 1988. gadam vadīja valdes pr-dis
K . Millers un pēc tam valdes pr-dis J. Galdiņš. Vanadžu kopu visus
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10 gadus v a d ī j a V i j a Millere. V a l d ē vēl d a r b o j u š i e s A.Ķesteris,
A.Millers, V.Šķidra, u. c., bet revīzijas komisijā A.Ozols, A.Sprūdžs,
K.Znotiņš.
Nodaļa izkārtojusi Ziemsvētku un 14.jūnija ziedojumu vākšanas akcijas, kuŗām no vietējiem tautiešiem bija ļoti labs atbalsts. Aprūpes darba ietvaros atbalstīti: Kaŗa invalīdu apvienība Kanadā, Beverīnas vasaras vidusskola, Minsteres latviešu ģimnāzija, LNF Zviedrijā, Patiesības Fonds, Latviešu skola Otavā, Otavas Miera draudze,
Latviešu atpūtas nams "Kristus Dārzs" un izdarīti arī tieši vietējie palīdzības piešķīrumi, kā arī palīdzības sūtījumi uz Latviju.
S a r ī k o j u m u s organizē, galvenokārt, kopīgi ar c i t ā m vietējo
latviešu organizācijām, kā piem. 18.novembŗa atceres un 14.jūnijā
aizvesto piemiņas sarīkojumi. 1991.g. 8. maijā nodaļa kopīgi ar Otavas latviešu biedrību rīkoja Leģiona atceres sarīkojumu. Šis laikam
bija pirmais šāda veida sarīkojums Otavā. Kanadiešu armijas pulkvedis Sigurds A n d e r s o n s l a s ī j a referātu: " L e ģ i o n s u n Kurzemes
cietoksnis", bet Jānis Galdiņš īsumā pastāstija par Leģiona vēsturi.
Sarīkojumu vadīja Dagnija Staško un to ar dzejoļu lasījumiem kuplināja Dzidra Sprūdža un Ligita Galdiņa. Bijušie leģionāri vēl pastāstīj a par saviem kaŗa piedzīvojumiem. Sarīkojuma atlikumu nodeva
leģionāru un viņu piederīgo atbalstam Latvijā.
Otavas nodaļas valde un biedri, atsevišķi vai arī kā grupa, kopā
ar citām Otavas latviešu organizācijām aktīvi piedalās vietējā latviešu
sabiedrībā. Kā jau valsts galvas pilsētas vienībai, nodaļai bieži piekrīt
organizātores loma, kad jāizkārto protesta demonstrācijas, kā tas bija
pēc 1991.gada janvāra n o t i k u m i e m Latvijā u n Lietuvā. Lietuvieši
demonstrēja pie krievu sūtniecības, bet latviešiem bija gājiens n o
" M ū ž ī g ā s liesmas" pie Kanadas parlamenta ēkām uz Otavas Miera
draudzes baznīcu. Gājienu C T V pārraidīja pa visu Kanadu. Nodaļas
biedri piedalījās lielā skaitā abās manifestācijās. Arī citos gadījumos,
kad nepieciešams, biedri piedalās visās demonstrācijās, lai pievērstu
vietējo iedzīvotāju un polītiķu uzmanību latviešu tautas un Latvijas
gŗūtajam liktenim. Parasti vietējo biedru līdzdalību papildina tautieši un D V biedri n o Montreālas, T o r o n t o , Hamiltona, L o n d o n a s un
arī citām vietām. Ir pamatoti teikt, ka Otavas nodaļa ir polītisko
notikumu centrā.
1986. gadā nodaļa atzīmēja 20-to darbības gadu ar piemērotu
svētku p r o g r a m m u , kuŗu kuplināja D V Kanadā vīru koris. Šajā sarī-
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kojumā piedalījās arī D V K V priekšsēdis G.Brikmanis un D V Kanadā
vanadžu vadītāja N.Pulciņa.
Atsaucoties D V C V a i c i n ā j u m a m , O t a v a s n o d a ļ a n o l ē m a
uzņemties "krusttēva" l o m u iepretī Latvijas D V Tālavas nodaļai un
ievadīja tuvāku sakaru uzņemšanu.
Sadberijas nodaļu līdz 1985. gadam vadīja valdes pr-dis R.
Dumpis, pēc tam līdz 1989. gadam valdes pr-dis K. Jansons, tad atkal
valdes pr-dis R. Dumpis. Nodaļas vanadžu kopu visus gadus - Aina
Janitēna. Valdes sastāvā viena maiņa - L.Grasim vairāk nekandidējot,
viņa vietā nāca P.Golde.
Nodaļas darba rutīna gājusi n o gada uz gadu, bez lielām pārm a i ņ ā m , izņemot atsevišķus speciālus notikumus vai pienākumus. Ik
gadus nodaļa izved Ziemsvētku un 14. j ū n i j a ziedojumu vākšanas
akcijas, k o veic zemes valdes uzdevumā. D a ļ a n o ziedojumiem
paliek nodaļā, darba veikšanai uz vietas. Nodaļa nosūta līdzekļus
palīdzībai arī citur, to kārtojot ar zemes valdes starpniecību.
Ikgadus tiek rīkoti s a r ī k o j u m i , lai atzīmētu plkv. O.Kalpaka
piemiņu, Latviešu leģiona atceres dienu, Nodaļas gada svētkus, 18.
novembŗa svētkus, kuŗus rīko kopīgi ar draudzi. 14. jūnijā aizvesto
piemiņas dievkalpojumu rīko kopīgi ar igauņiem un lietuviešiem.
1983. gadā Sadberijas pilsēta atzīmēja savu simtgadi. Šajos
n o t i k u m o s šeit dzīvojošos latviešus pārstāvēja D V nodaļa kopīgi ar
latviešu draudzi. K o p ī g i n o o r g a n i z ē j a plašu mākslas izstādi, ko
atzinīgi novērtēja daudzie apmeklētāji un vietējā prese. 14. jūnijā
aizvesto piemiņai veltītajā sarīkojumā un dievkalpojumā bez latviešiem piedalījās arī igauņi, lietuvieši, ukraiņi, poļi un arī vietējo kanadiešu pārstāvji. Abi Sadberijas laikraksti publicēja lasītāju vēstules,
aprakstus un f o t o u z ņ ē m u m u s par 14. jūnija notikumiem un piemiņas sarīkojumu.
S a d a r b ī b a s u n draudzības z ī m ē , m ū s u likteņbiedri igauņi,
lietuvieši u n ukraiņi ar Latvijas karogu sveikti viņu nacionālajos
svētkos. Pašu, 18.novembŗa sarīkojuma programmu kuplināja A.Liepiņas koklētāju grupa.
1984. gada 14. jūnijā aizvesto piemiņas sarīkojums izvērtās par
sevišķi iespaidīgu un apspiesto tautu piederīgo vienojošu notikumu.
R e d z ē j ā m Kanadas, Baltijas valstu, Ukrainas (piecus) un Ungārijas
karogus. Piedalījās arī poļi, kroāti un citu tautību pārstāvji, ieskaitot
kanadiešus. Par 1941. gada 14. j ū n i j a noziegumiem rakstīja vietējā
prese, kas bez aprakstiem publicēja arī kanadiešu skolotājas Džūlijas
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(Julia) M c L e a n poēmu " R e m e m b e r the Baltic Martyrs" un igauņu,
latviešu un lietuviešu pārstāvju parakstītu lasītāju vēstuli: " C e r e m o n y
R e m e m b e r s Deportations", Līdzīgu uzmanību ieguva arī 1985. gada
14. j ū n i j a piemiņas sarīkojums, kad Vidus Kanadas (Mid-Canada)
televīzijas divreiz pārraidīja latviešu pārstāvja interviju par 14. jūnija
notikumiem.
Nodaļas 35 gadu jubileju atzīmēja 1987. gadā. Viesojās D V KV
pr-sēža vietnieks A.Kalupnieks ar svētku runu. Sarīkojums bija ļoti
labi apmeklēts, netikvien n o biedriem, bet arī n o labvēļiem. Valsts
svētku sarīkojumā, kuŗu rīkoja visas latviešu organizācijas, svētku
runu teica D V Kanadā vanadžu vadītāja Nora Pulciņa, bet programmu kuplināja D V Hamiltonā vīru ansamblis. 1988. gada valsts svētkos
svētku runu teica LNAK valdes priekšsēdis Dr. G.Siliņš.
1990. gadā nodaļu, gada svētkos apciemoja D V K V priekšsēdis.
Kā paši nodaļas darbinieki teica: "Gada svētkos redzējām ilgi gaidītu
viesi - D V Kanadā valdes priekšsēdi Guntaru B r i k m a n i . " T ā paša
gada valsts svētku sarīkojumā Sadberijas latviešus iepriecināja Anda
Sprūdža.
Sv. Katerines (St.Catharines) nodaļu līdz 1985. gadam vadīja
valdes pr-dis J. Eglītis, pēc tam līdz 1987. gadam valdes pr-dis J.
Ķere, kad to p ā r ņ ē m a valdes pr-dis A. Pētersons. Vanadžu kopu
visus gadus - Milija Zvejniece. Aizvadītajā desmitgadē nodaļas valdē
darbojās: J.Eglītis, J.Strautmanis, J.Vērdiņš, P.Vītols, J.Ķere, H.Šternbergs, P.Vasariņš, Marta Dālberga, J.Brigzna, K.Priednieks, Zigrida
Masīte, A.Pētersons, J.Sīrons, P.Lapiņš, Z.Krūmiņš, Ārija F r e i m a n e ,
M . P ē t e r s o n e , R.Zālamans un I.Ķipis. Revizijas komisijā darbojās:
I.Dālbergs, J.Grīslis, Velta Pavlova, P.Vītols, A.Vīksne un V.Veide.
Desmitgadi ievadīja nodaļas valde priekšsēža J.Eglīša vadībā.
V i ņ š nāk n o j a u n ā s paaudzes, k a m sirdsdedze ir par savas tautas,
latviešu tautas, un tēvu zemes Latvijas nākotni. 1983.gada darbības
pārskatā viņš raksta: "Nākotnes mērķis ir rast jaunus veidus, kā piesaistīt trimdas latviešus mūsu darbam, kā arī pāriet no informātīva uz
pozitīvu prasību polītiskā laukā. Valdības ierēdņi ir diezgan labi
informēti par Latvijas stāvokli, pateicoties D V K V Ārējās informācijas
nozarei u n LNAK Polītiskai nozarei. Ir pienācis laiks uzstādīt
īstenojamas prasības par mūsu dzimtenes nākotni."
Nodaļa izveda Ziemsvētku un 14. j ū n i j a ziedojumu vākšanas
akcijas; līdzekļu sagādes darbs, k o veic z e m e s valdes uzdevumā.
Tautiešu atsauksme arvienu bijusi laba. T a s zemes valdei un arī
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nodaļai deva iespēju veikt iespaidīgu palīdzības darbu. Palīdzības
darbu ārpus nodaļas veica ar D V K V starpniecību. Vietēji atbalstīja
latviešu s k o l u , j a u n i e š u nodarbības-aktivitātes, b ē r n u nometnes,
Dr.K.Ulma-ņa piemiņas fondu
Līdzekļu sagādei tika rīkoti sarīkojumi. Ilgus gadus nodaļa
rīkoja Jaunā Gada sagaidīšanas balli, kas bija kļuvusi ļoti populāra
plašā apkārtnē. Tika rīkota darbības jubileja gadu atzīmēšana, tāpat
a t z ī m ē j a n o z ī m ī g o notikumu atceres, kā Kalpaka. Leģiona, valsts
svētku u.c. Vanadzes gadskārtēji rīkoja Dārza svētkus un Ziemsvētku
tirdziņu. Tika rīkoti koncerti un arī referātu lasījumu sarīkojumi.
Nozīmīgs bija sarīkojums Kronvalda Ata piemiņai, kad referātu par
viņa dzīvi un darbiem lasīja T o n i j a Krūka.
Pie nodaļas darbojās: Sieviešu koris "Senatne" Ārijas Freimanes
vadībā, Vakarētāju-rokdarbu grupa Lilijas Miķelsones vadībā, Drām a s pulciņš E m m a s Krūmiņas vadībā, Tautas deju kopa " J a n d ā l s "
H.Šternberga vadībā, Novusa sekcija M.Dālberga vadībā.
I n f o r m ā c i j a s l a u k ā ļoti n o z ī m ī g u d a r b u veica P.Vasariņš,
izveidojot labu sadarbību ar vietējiem polītiķiem un presi. Viņa rakstus par latviešiem un Latviju, bieži lasījām vietējā presē.
Sault Ste M a r i e nodaļu visus gadus vadīja E. Krūmiņš. Nodaļa
viena no mazākām vienībām D V Kanadā saimē. Turpina uzturēt savstarpējus sakarus uz vietas; noturbiedru vakarus-saietus. Tiek darīts
daudz, lai uzturētu sakarus un labas sadarbības attieksmes ar pārējo
latviešu sabiedrību šai apkārtnē. Tiek rīkoti Latvijas valsts svētku (18.
novembŗa) atceres sarīkojumi.
K ā r t o D V K V Ziemsvētku u n 14. j ū n i j a ziedojumu vākšanas
akcijas. Turpina informācijas darbu starp tautiešiem un arī kanadiešu
aprindās. Pēdējos gados, pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas, paplašinājies palīdzības darbs uz Latviju. Nodaļa, attiecībā uz biedru
skaitu, šai virzienā daudz veikusi. Sagādātas un nosūtītas divas z o b ārstu un viena acu ārsta kabinetu iekārtas, ar ieceri to izkārtot vēl
n ā k o t n ē , j a rodās izdevība. Vēl nosūtītas lietotas drēbes u.c. palīdzība. Nodaļas biedri visi pensionāru gados, bet turpina darbu DV
organizācijas mērķu sekmēšanai, latviešu tautas un Latvijas labā.
T o r o n t o nodaļu, kas ir lielākā nodaļa, visus gadus vadīja valdes
pr-dis Z. Akots. Vanadžu kopu no 1983. g. līdz 1987. g. Astride Jāk o b s o n e , pēc tam Aldona K o r m a . Nodaļas darbība izveidota daudzās nodarbību kopās. Nodaļas valdes darbinieki un biedri darbojās
D V Kanadā zemes valdē, LNAK padomē un arī valdē, A/S "Latviešu
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n a m s " valdē, laikraksta"Latvija Amerikā" un spiestuves " A m b e r Printers & Publishers Ltd." valdē, ABN konferences rīc.komitejā, Baltiešu
veterāņu līgā, Latviešu atpūtas n a m a "Kristus Dārzs" valdē, 18. n o vembŗa sarīkojumu rīcības komitejās, D V Kanadā jubilejas sarīkojumu rīcības komitejās, 7. D V Globālo dienu rīcības komitejā, Latviešu
dziesmu svētku rīcības komitejās un vēl citās.
D V K V uzdevumā izkārto Ziemsvētku un 14. jūnija ziedojumu
vākšanas akcijas. Financiāli tika atbalstītas nodaļas darbības nozares
un sekcijas, klubi, latviešu skolas, jaunatnes pasākumi (gaidas un
skauti), LNF Zviedrijā, "Bērzaine" Vācijā, Patiesības fonds, "Brīvība
8 8 " , trūkumcietēji, pretestības kustība Latvijā, "Latviešu Balss" radio
raidījumu programma, pretkomūnistiskie pasākumi.
D V nama un kluba darbību pārzināja V.Vičs. Apsaimniekošana
dažus gadus prasīja piemaksas, bet plānots i z k ā r t o j u m s stāvokli
uzlaboja. Nama telpas ļoti daudz izmantotas interešu grupu aktīvitātēm - koŗu mēģinājumiem, tautas deju m ē ģ i n ā j u m i e m , sporta
sekciju aktivitātēm, teātŗa mēģinājumiem, valžu sēdēm. Lielā sarīkoj u m u zāle tika arī izīrēta pret atlīdzību. Pagraba telpas izmanto laikraksts "Latvija Amerikā" un spiestuve " A m b e r Printers & Publishers
Ltd.".
Kārtējie sarīkojumi, kuŗus nodaļa izkārto, skaita ziņā svārstās.
Paratie s a r ī k o j u m i ir: Plkv. O.Kalpaka, Leģiona atcere, Kurzemes
cietokšņa atcere, Lāčplēša atceres un kaŗavīru daudzinājums, aizgāj u š o biedru piemiņas, Nodaļas gada svētki, Ziemsvētku tirdziņš,
Eglītes vakars, Jaungada sagaidīšanas, M a s k u balle, Sarīkojumi
līdzekļu iegūšanai Patiesības fondam, referātu vakari, koncerti un vēl
arī citi neuzskaitīti, atkarībā n o apstākļiem un nepieciešamības.
Nodaļa parasti arī d o d un sakārto telpas delegātu sapulču vajadzībām.
Vanadžu kopa rūpējas par sarīkojumu saimniecisko pusi, kā
ēdienu sagatavošanu un pasniegšanu, galdu sakārtošanu u.t.t. Līdzīgi
arī izkārto D V K V sarīkojumus. Ziemsvētku tirdziņam cep piparkūkas un palīdz pie loterijas. Bez tam vanadžu kopa rīko savus sarīk o j u m u s un iegūtos līdzekļus izlieto palīdzības d a r b a m Latvijā un
vietēji. Materiāli atbalsta jaunatnes pasākumus, latviešu skolas, Latvijas brīvības fondu, Latviešu atpūtas namu "Kristus D ā r z s " , Tautas
deju kopu "Daugaviņa", Gaidu un Skautu vienības, LNF Zviedrijā,
" B ē r z a i n i " V ā c i j ā , $ 20,000.00 nosūtīti D V Ģenerālsekretāram A.J.
Bērziņam diagnostikas aparātu iegādei un nosūtīšanai uz Latviju, 4.
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Rīgas pilsētas (Sarkanā Krusta) slimnīcai, un vēl papildus $ 5,000.00
laparoskopa aparātam. Bez tam vanadzes palīdzējušas sarīkojumos
un uzdevumos D V Kanadā vanadžu valdes uzdevumā.
D V T o r o n t o sieviešu koris " Z ī l e " pie nodaļas darbojas kopš
dibināšanas, un ir viena n o iecienītākajām dziesmu vienībām šajā
kontinentā. Aizvadītajos desmit gados koŗa darbību vadījušas trīs
priekšnieces: M . J o n ā n e , A.Bredovska un A.Miķelsone, bet diriģents
visu laiku bijis Arvīds Purvs. Koris savā darbībā ir bijis ļoti aktīvs,
sniedzot k o n c e r t u s T o r o n t o un citur. 1983. gadā k o r i s deva trīs
koncertus un dziedāja Latviešu dziesmu svētkos Milvokos, ASV, kur
ieguva C e ļ o j o š o Vairogu. 1984. gadā koris, bez koncertiem Kanadā,
dziedāja Minsterē, dziesmu dienās, kad arī dziedāja Rietum-Vācijas
televīzijā. 1985. gadā koris atzīmēja savu 15-to darbības gadu un deva
deviņus koncertus. Šajā darbīgajā gadā izdeva arī savu skaņu plati.
Nākamajā gadā (1986.) deva četrus koncertus un dziedāja diriģenta
A.Purva 6 0 gadu jubilejā un k o m p . J . G r a u b i ņ a 100 gadu atcerē.
Dziesmu svētkos ieguva pirmo vietu par latviski pareizākiem tautas
tērpiem. 1987. gadā, bez regulārajiem koncertiem, gatavojās Latviešu
dziesmu svētkiem Indianapolē, ASV. 1988. gads bija viens no aktīvākajiem. 1. maijā koris deva gadskārtējo koncertu, dziedāja T o r o n t o
universitātē, T o r o n t o pilsētas daudzkultūru sarīkojumu " K a r a v ā n a "
ietvaros, Latviešu dziesmu svētkos Indianapolē, A S V , u n Ciānas
d r a u d z ē Čikāgā. N ā k a m a j ā , 1 9 8 9 . gadā k o r i s d z i e d ā j a piecos
koncertos. D V Kanadā 40 darbības gadu atceres sarīkojumos, 1990.g.,
k o r i s dziedāja Pateicības dievkalpojumā u n svētku aktā-koncertā.
Piecpadsmit dziedātājas piedalījās Dziesmu svētkos Latvijā. Bez tam,
koristes palīdzēja nodaļas sarīkojumos. 1991. gadā T o r o n t o notika
L a t v i e š u d z i e s m u s v ē t k i . B e z p i e d a l ī š a n ā s d z i e s m u svētku
programmā, Garīgā koncertā un kopkoncertā, koris deva gadskārtējo
k o n c e r t u T o r o n t o universitātē, sarīkoja " N o p i e t n i jautru vakaru"
Latviešu centrā, Folkloras dienās Sidrabenē, 18. novembŗa svinībās
T o r o n t o un deva Ziemsvētku ieskaņu koncertu Sv. Jāņa baznīcā.
D e s m i t g a d e s noslēguma
1992. gads " Z ī l ē m " bija viens no
r o s ī g ā k a j i e m u n p a n ā k u m i e m v a i ņ a g o t i e m g a d i e m . S ā k ā s ar
" N o p i e t n i j a u t r u " v a k a r u L a t v i e š u c e n t r ā , s n i e d z o t Latvijas
k o n c e r t u r n e j a i p a r e d z ē t o p r o g r a m m u . S e k o j a 2 0 . gadskārtējais
k o n c e r t s , k u ŗ u deva D V 7 . G l o b ā l o dienu s a r ī k o j u m u ietvaros,
dziedāja atklāšanas dievkal-pojumā, kā arī k o p k o n c e r t ā . Sekoja
Latvijas k o n c e r t t u r n e j a , ar k o n - c e r t i e m a s t o ņ ā s vietās, ieskaitot
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Kuldīgas pilsētas 7 5 0 gadu atceri. Atgriežoties mājās Latviešu namā
rādīja video-filmu " Z ī l e Latvijā", kuŗu saīsinātu rādīja arī Latviešu
atpūtas n a m a "Kristus Dārzs" iedzīvotājiem. T ā noslēdzās desmit
ražena darba gadi, kas daudz pakalpoja latviešu kultūrai un kuplināja
devumu latviešu dziesmu pūram.
Ārējās informācijas darbu nodaļā vadīja V.Cinis. Ap sevi pulcinot palīgus, gadu tecējumā ir paveicis lielu darbu. Polītiķi, valdības
locekļi un iedzīvotāji un prese regulāri informēti par latviešu tautas
un Latvijas traģisko likteni z e m komūnistu jūga. Aktīvi darbojies
protestos, demonstrācijās un polītiskās konferencēs. 1992. gadā, kopā
ar T o m s o n a ( T h o m s o n ) laikrakstu sindikāta žurnālistu Dereku
Nelsonu apceļoja Latviju, iepazīstoties ar daudzbērnu ģimeņu un
bijušo leģionāru-invalīdu dzīves apstākļiem. Iepazinās ar Skrundas
rādāra stacijas radītajām izstarojuma sekām. Par novēroto D.Nelsons
sagatavoja astoņas rakstu sērijas, kas tika iespiests 52 mazāku pilsētu
laikrakstos Kanadā. B ū d a m s Latvijā V . C i n i s iepazinās ar aprūpes
darbu, k o veikusi T o r o n t o nodaļa sadarbībā ar Daugavas Vanagu
Latvijas apvienību. Nozares darbinieki arī piedalījušies D V biedru
atdusas vietu apkopšanā Jorkas ( Y o r k ) kapsētā, kā arī palīdzības
saiņu sagatavošanā un visās vēstuļu akcijās.
Pie nodaļas darbojās arī Vēstures mūzeja sekcija, kuŗu sākumā
vadīja A.Memenis. Bez senlietu krāšanas sagatavoja audio-vizuālu
slīdīšu skates " B r ī v ī b a s c ī ņ a s " , " J ā ņ i " , " B r ī v ī b a s piemineklis" un
"Brāļu kapi". Vēlākā darbības gaitā mūzeja sekciju vadīja A.Brūmelis.
Tautas deju kopa " D a u g a v i ņ a " , E.Kalviņa vadībā, piesaistīja
daudzus jauniešus. Kopa sākuma gados bija ļoti aktīva. Rīkoja tautas
deju sarīkojumus, gan vieni paši, gan arī kopīgi ar citām vienībām.
Iznesa darba smagumu Latviešu stendā, M e t r o T o r o n t o rīkotajos
daudzkultūru sarīkojumos "Karavāna". 1985. gadā "Daugaviņa" atzīm ē j a savu 15-to darbības gadu. Jaunākās grupas vad. M . S i m s o n e
ieguva godalgu par pašas choreografēto jaundeju "Trīnīšu deja". Vēlākos gados "Daugaviņa" darbojās pie D V Kanadā z e m e s valdes.
Viens no lielākiem kopas sniegumiem bija 7. D V Globālo dienu lieluzvedums - J.Raiņa "Zelta zirgs", E.Kalviņa choreografijā.
Makšķernieku sekciju vadīja V.Ivāns. Sekcijas dalībnieki rīkoja
regulāras sacensības vasaras un arī ziemas zvejošanas mākās. Sākuma
gados dalībnieku skaits bija lielāks. Visā visumā sekcijas dalībnieki ir
bijuši aktīvi visus aizvadītos desmit darbības gadus.
Šaušanas sekciju vadīja O.Zvirgzdgrauds. Sekcijas dalībnieki
piedalījās šaušanas sacensībās ar mazkalibra šautenēm un pistolēm,
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gan vietēji, gan draudzības sacensībās ar citām k o m a n d ā m , gan arī
globālā mērogā. 1986. gadā gadskārtējās meistarsacīkstēs, vietēji, 11.
reizi pēc kārtas uzvarēja P.Grauds pistoļu un šauteņu grupās, bet
L.Eglīte 10. reizi d ā m u klasē. D V globālās k o m a n d u sacensībās
uzvarēja T o r o n t o k o m a n d a . P.Grauds izvirzijās par labāko šāvēju
g l o b ā l ā m ē r o g ā individuāli, i z c ī n o t D V G l o b ā l ā meistara tituli
septiņas reizes pēc kārtas. D ā m u klasē uzvarēja L.EglIte. Kanadiešu
klubā labus panākumus guva J.Beitiņš, saņemot Bramptonas pilsētas
a t z i n ī b a s rakstu. Šaušanas sekcijas vad. O.Zvirgzdgrauds izcīnija
" C a n a d i a n V e t e r a n C h a m p i o n " tituli. T o r o n t o k o m a n d a s šāvēji,
piedaloties 10 eksternās sacensībās, ieguva deviņas pirmās vietas,
četras otrās un piecas trešās vietas. 1988. gadā vietējās meistarsacīkst ē s , ar šauteni, atkal uzvarēja P . G r a u d s (atkārtoti visus gadus,
ieskaitot 1992.g.). D ā m u klasē uzvarēja L.Eglīte; jauniešu A un B
klasēs T . T ē r a u d s un J.Lucs; šaušanā ar pistoli uzvarēja A.Kārklis. DV
Globālās k o m a n d u sacensībās uzvarēja T o r o n t o nodaļas komanda.
P.Grauds atkal iegūst globālā meistara tituli ikgadus, ieskaitot arī
1992. gadu. Ziemeļ-Amerikas baltiešu meistarsacīkstēs nodaļas komanda ieguva trīs pirmās vietas.
D V sporta klubs, R.Kadiķa vadībā, 1983. gadā atzīmēja trīsdesmito darbības gadu. Ja agrākajos gados sporta nodarbības un sacensības notika daudzējādās disciplīnās, tad tagad pie kluba vairs startē
tikai futbola, basketbola un volejbola vienības. Futbola komandu
vadīja A.Kudrašovs, bet basketbola k o m a n d a s vadību uzņēmās A.
Siksna. Spēlējot vietējā T o r o n t o ligā, basketbola k o m a n d a 1986.g.
ieguva 3. vietu. 1991.gadā visas sporta vienības startēja n o nodaļas
sporta nozares, kuŗu vadīja J.Tērauds.
Š a c h a sekciju vadīja N.Brasliņš. Sekcijas dalībnieki noturēja
regulāras saspēles un rīkoja gadskārtējus meistarturnīrus, ātrspēles
ieskaitot. I.Āboltiņš, J.Brežinskis un A.Dzilna ir labi pazīstami vārdi,
ar saviem sasniegumiem šai sporta nozarē.
Novusa spēles sekciju vadīja H.Jakobsons un P.Kalniņš. Piedalījās komandu spēlēs, kā arī savstarpējās - mājas kārtībā. 1983. gadā,
spēlējot pret ASV k o m a n d ā m , piekto gadu pēc kārtas ieguva c e ļ o j o š o
balvu "Latvijas kauss". Kanadas mērogā k o m a n d a ieguva T o r o n t o
nodaļas dāvāto balvu. 1984. gadā V.Teteris ieguva meistartituli globālā mērogā. Kanadas novusa k o m a n d a piedalījās spēlēs V ā c i j ā , DV
G l o b ā l o dienu laikā. 1990. gada sacīkstēs starp A S V un Kanadas
vienībām uzvarēja Kanadas vienība.
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Starptautiski arvienu vēl labi pazīstams ir T o r o n t o nod. biedrs
Arnolds T ī c m a n i s - vieglatlētikas vecmeistars. Neskatoties uz saviem
gadiem, viņš arvienu vēl piedalās starptautiskās sacensībās, savā
vecuma grupā gūstot uzlabotus sasniegumus, kā arī pārsniedzot pats
savus iepriekš sasniegtos. Ieguvis pāri par divi simti zelta medaļas un
lielu skaitu sudraba un bronzas. A . T ī c m a n i s arvienu uzsvēra savu
piederību latviešu tautai u n pasaulei arvien atgādināja v a r m ā c ī g o
Latvijas okupāciju un Padomju varas draudus brīvajai pasaulei.
1989. gadā nodaļa uzsāka pastiprinātu palīdzības darbu, sagatavojot un nosūtot paciņas uz Latviju daudzbērnu ģimenēm. Sevišķi
daudz pie šīs palīdzības akcijas piestrādāja Aina Selga. Palīdzības
darbam šai virzienā pastiprinoties, 1991. gadā pie T o r o n t o nodaļas
nodibināja "Palīdzība D z i m t e n e i " komiteju un tās darbu vadīja Z.
Akots. Aprūpes darba noorganizēšanai Z.Akots un A.Selga devās uz
Latviju, k u r noorganizēja speciālu darba grupu, piesaistot d a r b i niekus no dažādām organizācijām. Tika sniegta palīdzība 1112 gadīj u m o s Latvijas armijas virsniekiem, kaŗavīru atraitnēm, bij. leģionāriem, nac. partizāniem, polītiski represētiem, latviešu daudzbērnu
ģimenēm. 6 4 0 gadījumos bijušiem brīvības cīnītājiem Lāčplēša dienā
izsniedza prezidenta K . U l m a ņ a grāmatu " D e g s m e " . Arī n ā k a m a j ā ,
1992. gadā, koncentrējas aprūpes darbam Latvijā, sadarbojoties ar
LNAK, (māc. A.Celms), L R D F (A.Upeslācis) un Edmontonas latviešu
biedrības " I m a n t a " akciju "Sniedz roku Latvijai". Bez tam astoņi
zemessargu bataljoni apgādāti ar drēbi uniformām, apaviem, armijas
biksēm, ziemas cepurēm, siltiem krekliem, medikamentiem un med.
instrumentiem.
1986. gadā T o r o n t o C H I N radio raidītājs uzsāka pusstundas
pārraidījumu latviešu valodā, kuŗu materiāli atbalstīja nodaļa, D V
K V , LNAK un 18.novembŗa sarīkojuma rīcības komiteja, Austrumu
draudze un citas organizācijas, kā arī privātpersonas. R a i d ī j u m a m
"Latviešu Balss" programmu, no sākuma, sagatavoja M.Lorbergs, bet
vēlāk K.Sidars. Programmas vadību un lasīšanu uzņēmās H . M i ķ e l sons. Palīdzēja Maija Ķuze un V i j a Purmale-Theodorakis.
D V n a m a apsaimniekošanas darbus kārtoja un veica īpaša
komiteja: vad. V.Vičs, A.Selga, J.Zāmurs un V.Turķis.
Par nodaļas s a r ī k o j u m u plānošanu un organizēšanu rūpējās
Alberts Vītols. Viņš vienmēr arī līdzi darbojās visās lielo sarīkojumu
rīcības komitejās, kā D V organizācijas darbības jubilejas sarīkojumu,
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D V Globālo dienu sarīkojumu plānošanā un organizēšanā. Bez tam,
viņš sabiedrību bieži iepriecināja ar solo dziesmām, būdams dziesmu vienību, D V vīru koŗa u.c. līdzdalībnieks.
D V Kanadā valdes biedru kopa savu darbību attīstīja ar 1985.
gadu. T ā s uzdevums ir apvienot izklaidus dzīvojošos D V organizācijas biedrus. Kopas vadītājs no 1985. g. līdz 1992. gada delegātu
sapulcei bija D V KV pr-dis G. Brikmanis, bet par kopas darbības liet ā m rūpējās kopas biedrs J.Treijs. Uz valdes pr-sēža G. Brikmaņa ieteikumu viņš, valdes apstiprināts, kopu pārstāvēja delegātu sapulcēs.
Kaut skaitliski maza, biedriem izklaidus dzīvojot, tā tomēr pielikusi
savu r o k u lielajam organizācijas darbam. Kopas biedri atbalstīja
k o p ē j o Ziemsvētku tirdziņu, Ziemsvētku un 14. jūnija ziedojumu
vākšanas akcijas, vispārējo palīdzības darbu, kā arī veica informācijas
izplatīšanu. Kopas biedri piedalījušies vēstuļu akcijās. Tuvāk dzīvojošie biedri noorganizējuši nodarbību grupas, kas veicinājis tuvākas
sadarbības izveidošanu. Kopas biedri savstarpēji sazinās rakstiski, ko
parasti kārtojis J.Treijs. Pēc 1992.g. delegātu sapulces kopas vadību
pārņēma jaunievēlētais D V K V pr-dis G.Šūbiņš.

Gunārs Šūbiņš, DV KV priekšsēdis - 1992.g.
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Gunārs Šūbiņš,
Daugavas Vanagi Kanadā valdes priekšsēdis
1992. gadā D V Kanadā 4 2 . delegātu sapulcē par Daugavas
Vanagi Kanadā Zemes valdes priekšsēdi ievēlēja Dr. Gunāru Šūbiņu.
V i ņ š dzimis 1925. gada 2 7 . o k t o b r ī , Tērvetes pagastā, Z e m g a l ē ,
Latvijā, lauksaimnieka un 5. Zemgales pulka strēlnieka ģ i m e n ē .
P i r m o i z g l ī t ī b u apgūst P e n k u l e s pamatskolā, pēc tam a p m e k l ē
H e r c o g a Pētera ģ i m n ā z i j u , Jelgavā. Kaŗa n o t i k u m i skolas gaitas
pārtrauc. Vācu valodas zināšanas paveŗ ceļu tulka darbam piefrontē.
1 9 4 4 . gada j ū l i j a k a u j u laikā ievainots. Ārstējies V ā c i j ā . K a ŗ a
beidzamajās dienās nonāk franču kaŗaspēka vienību rokās. Pēckaŗa
neskaidrību apstākļos nokļūst repatriācijas n o m e t n ē , n o kurienes
izbēg. Bēgļu nometne Visbādenē iesaistās tulka darbā pie U S A AF E T
informācijas sekcijas.
Iestājas Latviešu vidusskolā Visbādenē un vēlāk Fuldā, iegūstot
beigšanas apliecību. Tālāk izglītību turpina Darmštates Techniskajā
Augstskolā.Studiju brīvlaikā strādā pie I R O . Iesaistas D V Vircburgas
nodaļā. Kad rodas izdevība izceļot uz Kanadu, iesaistās darbā pie
O n t a r i o Elektroenerģijas ražošanas spēkstaciju izbūves. Piedalās
sabiedriskā darbā un ir delegāts Latviešu Nacionālās A p v i e n ī b a s
Kanadā dibināšanas sapulcē. V i ņ a m tuvs ir jaunatnes darbs, īpaši
latviešu skautisms. Pēc līguma laika nostrādāšanas turpina izglītību,
iegūstot bakalaura, zinātņu maģistra un doktora grādus. 1966. gadā ir
mācību spēks universitātē, kur strādā līdz pensijas gadu sasniegšanai.
Bijis LNAK padomes loceklis kopš LNAK nodibināšanas un
vairāk kā desmit gadu LNAK valdes loceklis. 1992. g. p a d o m e s
priekšsēža pirmais vietnieks. B ū d a m s skautu un roveru vadītājs,
daudz darba ziedojis latviešu skautisma veicināšanai. Iesaistījies D V
Kičeneras-Vaterlū nodaļā, kur daudzus gadus bijis valdes loceklis un
valdes priekšsēdis. D V Kanadā darbojies zemes valdē.
Daudz laika un darba ziedojis palīdzības darbā latviešiem un
Latvijai. Par viņa darbu atzinīgu vērtējumu devuši Latvijas Zemessargi, izvēlot G. Šūbiņu par padomnieku un 62. rotas sakaru virsnieku. Vairākkārt lasījis lekcijas Latvijas Lauksaimniecības Universitātē Jelgavā. Ir arī biedrs LZS, daudzās latviešu un starptautiskās
zinānieku apvienībās un korporācijas Tālavija filistrs.
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Daugavas vanadzes Kanadā
1983.-1992.
Daugavas vanadžu darbs K a n a d ā gadu g ā j u m ā ir noritējis
pārdomātā un mērķtiecīgā veidā, izveidodams savas tradīcijas, kas,
laika r i t u m ā , ir mazliet m a i n ī j u š ā s , bet paturējušas savu pamata
d o m u : palīdzēt tautiešiem svešumā un dzimtenē un visiem iespējam i e m līdzekļiem atbalstīt cīņu par Latvijas brīvības un neatkarības
atgūšanu. "Laiks, Telpa, Ļaudis" 4. grāmatā ir sniegts ļoti plašs Daugavas vanadžu Kanadā darbības apraksts, tādēļ šajā 5. grāmatā esmu
sniegusi pēdējo desmit gadu darbības pārskatus saīsinātus, lai neatkārtotos jau zināmi gadskārtēju notikumu atstāstījumi.
Daugavas vanadžu Kanadā vadītāja visus šos pēdējos desmit
gadus bija Nora Pulciņa. Arī valdes locekļu sastāvā bijušas tikai dažas
pārmaiņas. Pārskati par vanadžu darbību balstas uz vanadžu vadītājas kārtējiem ziņojumiem un kopu darbības papildinājumiem.
Par darbību 1983. gadā vadītāja ziņo:
Kanadas 4 7 3 vanadzes, kas darbojas 16 kopās, savu iespēju
robežās un pēc labākās sirdsapziņas strādāja D V organizācijas mērķu
un ideju sekmēšanā un latviešu sabiedriskās rosmes veicināšanā. 9
vanadžu kopām, kas ģeogrāfiski atrodas tuvu, ir iespēja sadarbībai un
personīgas draudzības izveidošanai, pārējām k o p ā m , lielo attālumu
dēļ, sadarbību ir gŗūtāk izveidot.
Visas kopas piedalījās nod. sarīkojumu izkārtošanā, galvenokārt veicot saimnieciskos darbus, izkārtojot loterijas, dažreiz sagatavojot un izpildot priekšnesumus, sapošot telpas u.c. 8 kopas sarīkoja 18 patstāvīgus sarīkojumus: literārus vakarus, koncertus, ģimenes
dienas sarīkojumus, D V nod. eglītes vakarus, sirmgalvju godināšanas
sarīkojumus, jautrus - saviesīgus vakarus, bazārus-tirdziņus u.c.
10 k o p ā m ir savas kases, kuŗu kopējie apgrozījumi pagājušā
gadā bija $26,867,44. Pārējo kopu ienākumi ieplūst D V nodaļu kasēs,
tās savus ienākumus un izdevumus atsevišķi neuzrāda.
Jaunatnes darbu materiāli atbalstījušas 7 kopas ar $ 4 5 0 0 . 3 7 :
R i e t u m k r a s t a Izglītības centrs, " M a z p u t n i ņ š " , Minsteres Latviešu
ģ i m n ā z i j a , jauniešu piedalīšanās vasaras k u r s o s un skolās u.c.
Patiesības fondu atbalstījušas 7 kopas ar $ 2 7 3 9 . 0 0 , 4 kopas ziedojumus kopā ar D V nodaļām.
Vanadžu kopas ziedojušas: "Kristus dārzam" $ 1 0 0 0 . 0 0 , LNF
$ 5 0 0 . 0 0 , Dr. K. U l m a ņ a pieminekļa komitejai $ 5 0 0 . 0 0 , Bērzainei
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$ 2 2 5 . 0 0 , Brīvības fondam $25.00 (vanadzes miršanas gadījumā ziedu
vietā), D V KV ārējās informācijas darbam $ 1 0 0 . 0 0 , PBLA
Informācijas daļai $ 1 0 0 . 0 0 , Montreālas Latviešu centram $100.00.

DV Kanada vanadžu 1983.g. Salidojuma dalībnieces. Otrā rindā,
piektā no kr. Kanadas vanadžu vad. Nora Pulciņa

9 k o p a s regulāri sūta k a r t i ņ a s u n vēstules i e s l o d z ī t a j i e m
p a d o m j u cietumos. 7 kopas sūta palīdzības paciņas uz Latviju un 1
kopa nosūtīja 2 drēbju saiņus tautiešiem Polijā.
Aprūpes darba ietvaros visas kopas apciemo slimos nod. biedrus. 12 kopas apmeklē 68 vientuļos, slimos un vecos slimnīcās, veco
ļaužu m ī t n ē s un mājās, kopā pāri par 2 0 0 reizēm. 2 kopas apkopj
kapu kopiņas mirušiem nod. biedriem.
Ziemsvētku tirdziņu ar ziedojumiem naudā un m a n t ā m loterijai atbalstīja 12 kopas.
Vairākas kopas regulāri darbojas, reprezentējot mūsu zemi un
tautu vietējā sabiedrībā (Sv. Katarines, M o n t r e ā l a s , H a m i l t o n a s ,
Otavas), 1 kopa sevišķi aktīva ārējās informācijas darbā (Hamiltonas).
9 kopās - 23 vanadzes darbojas nodaļas un zemes valdē, vairākas strādā Ārējās informācijas darba kopā.
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24 vanadzes iesaistījušās latviskās j a u n a t n e s audzināšanas
darbā un visu kopu vanadzes ir arī aktīvas citos sabiedriskos pasāk u m o s : draudzes darbā, dzied koŗos, biedrībās u.t.t.
n o z ī m e zeltā ir piešķirta 2 vanadzēm, ar D V C V Atzinības rakstiem
ir apbalvotas 4 vanadzes. D V K V Atzinības rakstus ir piešķīrusi 9
vanadzēm.
D a r b o j a s 3 vanadžu k o ŗ i : D V Sv. Katarines vanadžu koris
S e n a t n e , D V T o r o n t o nod. sieviešu koris Zīle un D V H a m i l t o n a s
vanadžu koris Saskaņa. Pie 3 k o p ā m darbojas drāmatiskie pulciņi un
3 kopās rokdarbnieces vakarē.
Izkārtotā intervija H a m i l t o n a s laikrakstā sakarā ar parakstu
vākšanu brāļu Kaminsku lietā, izsauca ļoti lielu un niknu reakciju no
P S R S sūtņa Otavā.
Pie divām k o p ā m aktīvi darbojas "vanadzītes" - jaunietes, kas
ar priekšnesumiem un darbiņiem piedalās vanadžu sarīkojumos.
Aizsaules pulkiem pievienojās 11 vanadzes, 5 izstājušās, klāt
nākušas 6 jaunās vanadzes.
Daļēji īstenoti 31. vanadžu salidojumā pieņemtie lēmumi:
1. S a r ī k o t l a b d a r ī b a s k o n c e r t u , tā visu a t l i k u m u n o d o t
Patiesības f o n d a m . S a r ī k o j u m s notiks 1984. g. 31. martā T o r o n t o .
R ī c ī b a s k o m i t e j u vada Ed. Pulciņš, darbojas līdzi visas 3 vanadžu
valdes locekles;
2. Izdot pavāru grāmatu angļu valodā. Darba veikšanai izveidota kolēģija Līvijas Grīnbergas vadībā. Recepšu grāmatā ievietos arī
īsus aprakstus par Latviju un latviešiem. Ar šo projektu būs iespējas
propagandēt Latvijas vārdu, iegūt līdzekļus arī n o cittautiešiem un
darbā iesaistīt pēc iespējas daudz vanadžu.
3. Izgatavot tautiskas lelles dažādu novadu etnogrāfiski pareizos tautas tērpus. Šādu "tautas tērpu skati" miniatūrā varēs izmantot
izstādēs, demonstrācijās, intervijās u.c.
C B C T V T h e Journal p r o g r a m m ā bija apvainojošs raidījums
par latviešiem. Raidītājam piesūtīta grāmata " T h e s e names Accuse."
Par darbību nākošajos divos gados ( 1 9 8 4 . - 1 9 8 5 . ) , vadītājas
p ā r s k a t s l i e c i n a , ka vanadzes t u r p i n ā j u š a s rosīgu d a r b ī b u j a u
p a s ā k t a j o s veidos, bet p a p i l d i n a ar dažām z i ņ ā m a t t i e c ī b ā uz
aizvadītā laika atsevišķiem notikumiem.
Vanadžu skaits 1985. gadā ir 4 7 1 ; darbojas tāpat 16 kopas.
Lielākā kopa ir T o r o n t o - 153 vanadzes; mazākā Niagaras kopa ar 5
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vanadzēm. 10 kopās vanadžu skaits ir zem 20. T u r p i n ā s aprūpes
darbs, kulturālie un sabiedriskie pasākumi. T u r p i n a darboties jau
agrāk minētie trīs koŗi; vanadžu koris " Z ī l e " ir ieskaņojis trīs skaņu
plates. Izkārtotas Krišjāņa Barona 150. gadu atceres rakstu darbu un
z ī m ē j u m u sacensības b ē r n i e m un jauniešiem. Kanadā sacensībās
piedalījušies tikai 16 dalībnieki. Katrā grupā 3 labākajiem darbiem
piešķīra naudas balvas (50,30 un 20 dolāru apmērā), visi dalībnieki
saņēma balvu - grāmatu.

DV Vanadžu pr-ce A.Liepiņa Kanadas vanadžu saietā Hamiltonā,
1984.g. No kr.: - l.r. 3.- N.Pulciņa (Kanadas vanadžu vad.), 4.- A.
Liepiņa (DV Vanadžu pr-ce), - 5.- K.Lapiņa (Hamiltonas vanadžu
vad.); aizmugurē 6.- I.Breiltša (bij. Kanadas vanadžu vad.)

Arvien lielāku vērību vanadzes piegriež ārējās i n f o r m ā c i j a s
darbam, kur sevišķi rosīga ir Hamiltonas vanadžu kopa. Par izciliem
sasniegumiem ārējās informācijas darbā, Hamiltonas vanadžu kopas
vad. K. Lapiņai piešķīra augstāko atzinību ārējās informācijas darbā brīvības vairogu.
Vanadzes piedalās visās demonstrācijās un to organizēšanā,
protesta vēstuļu rakstīšanas akcijās, sūta ziņas un informatīvās vēstules presei u.c.
Turpina palīdzēt brāļiem Kaminskiem izkļūt brīvībā. Sagatavojām vēstuli un to ar apm. 15000 parakstiem n o s ū t ī j ā m Padomju
savienības sūtnim Otavā.
663

T u r p i n ā s darbs reprezentācijā - piedaloties tautību festivālos,
r ī k o j o t izstādes, lasot referātus u.t.t.
27 vanadzes iesaistījušās latviskās audzināšanas darbā. Ar
materiāliem līdzekļiem atbalsta Minsteres Latviešu ģimnāziju un citas
latviskās mācību iestādes un bērnu vasaras nometnes. Ar stipendijām
atbalsta jauniešus, skolu, dažādu kursu, n o m e t ņ u , jauniešu dziesmu
svētku un citu pasākumu apmeklēšanai. Jaunietes - vanadzes piedalījās Brīvības un miera kuģa braucienā, kā arī sabiedrisko zinātņu un
polītiskos semināros.
Pie 1 kopas izveidota jauniešu sekcija "Jaunie talanti", kur jaunieši mācās gleznot.
Aprūpes darbs turpinās iepriekšējo gadu darbības ietvaros.
9 kopas regulāri sūta vēstules un kartiņas ieslodzītiem padomju
cietumos. 4 kopas sūta paciņas uz Latviju un 2 uz Poliju. Ieskaņotas
vairākas skaņu lentes neredzīgiem Latvijas Sarkanā krusta skaņu lenšu
bibliotēkai.
10 k o p ā m ir savas kases (ar i e n ā k u m i e m pagājušā gadā
$ 3 5 . 1 0 9 , 2 6 ) . Pārējo kopu ienākumi ieplūst nod. kasēs.
Vanadzes atbalstījušas kā ikgadus ar ievērojamiem līdzekļiem
Brīvības, Nacionālo un Patiesības f o n d u , Gaismas akciju, Bērzaini,
P B L ārējo inf., D V K V ārējās informācijas darbu, Kanadas latviešu
aprūpes m ā j u "Kristus dārzs", Kanadas Latviešu centru, Montreālas
Latv. centru u.c.
Bez kārtējās darba sēdes - vanadžu salidojuma, vēl vasarā rīkoj a m Draudzības saietu. Ļoti sekmīgas ir izvērtušās vanadžu valdes un
k o p u vadītāju vai pārstāvju kopsēdes, kas notiek reizi gadā. Tās dod
iespēju atrisināt radušās p r o b l ē m a s un d o m u izmaiņā gūt jaunas
idejas. Sēdēs piedalās pārstāves no 8 - 10 kopām.
Kanadas vanadžu nozīmīgākie veikumi 1986. gadā:
D V Kanadā gadu svētku gadījumos 2 reizes izkārtoja vanadžu
rokdarbu skates, kuŗās piedalījās vanadzes no visām 16 kopām.
Izgatavota tautisko leļļu kolekcija etnogrāfiski pareizos tautas
tērpos. T o var izmantot izstādēm un reprezentācijai
Izkārtoja sarīkojumu - labdarības koncertu " T a i s n ī b a uzvarēs"
par labu Patiesības fondam. Sarīkojums deva $ 6 0 0 0 . 0 0 atlikumu.
Vanadžu valdes ierosmē un vadībā notika visu Kanadas vanadžu rīkotais sarīkojums par labu ārējās informācijas darbam. Sarīk o j u m a pirmā daļa bija veltīta Kr. Barona piemiņai, otrā daļā - saviesīgs vakars. Kopas, kas lielā attāluma dēļ sarīkojumā nevarēja pieda-
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līties, a t b a l s t ī j a t o ar l a i m e s t i e m loterijai. Šis s a r ī k o j u m s deva
atlikumu - $2000.00.
Kanadas vanadžu izcilākais veikums šajā desmitgadē ir pavāru
grāmatas angļu valodā "Latvian C o o k i n g " izdošana - glītā apdarē.
Grāmata papildināta ar īsām ziņām par Latviju un aprakstiem par
latviešu raksturīgo ēdienu u.t.t. Saturā varāk par 300 receptēm. Pie
grāmatas tapšanas strādāja visu paaudžu vanadzes. T o sakārtoja
Līvija G r ī n b e r g a , rediģēja un māksliniecisko ietērpu deva Astrīda
Robežgruntniece. Tulkošanā piedalījās jaunās vanadzes. Grāmatai ir
necerēti liels pieprasījums, patreiz jau sākam pārdot 4. iespiedumu
(katrs 2 0 0 0 gab.). Ir izgatavotas 3. iespiedumā D V apsveikumu
kartiņas.
E s a m ļoti lepnas uz T o r o n t o vanadžu kopas izdoto latvju
rakstu grāmatu "Latviešu jostas" - latviešu un angļu valodās Aleksandras Dzērvītes un Lilijas Treimanes sakārtojumā.
T r ī s vanadzes darbojas zemes valdē, 22 nod. valdēs, vairākas
Ārējās i n f o r m ā c i j a s darba kopā un dažādu svētku un s a r ī k o j u m u
rīcības komitejās.
Lai gūtu līdzekļus laikrakstam "Latvija Amerikā", katru gadu
rīko Ziemsvētku tirdziņu, kuŗu ar darbu un laimestiem atbalsta gandrīz visas vanadžu kopas.
Arī nākošajos gados vanadžu skaits Kanadā daudz nemainās.
1987. gadā 4 7 5 Daugavas vanadzes darbojās tāpat 16 kopās un 1
vanadze pieder pie D V K V kopas.
Kanadas vanadzes kopīgi izkārtoja sarīkojumu " K a d M i ķ e l n ī cas z i e d " , kuŗa a t l i k u m u nodeva L N A K valdei cilvēku t i e s ī b u
aizstāvēšanas darbam. Vanadzes arī izkārtoja D V A S V un Kanadas
valdes kopsēdes dalībnieku uzņemšanu. Abus pasākumus savu iespēju robežās atbalstīja 10 vanadžu kopas.
Notika arī vanadžu salidojums. Lai rastu ciešāku sadarbību ar
vanadžu k o p ā m , atsevišķās valdes sēdēs piedalījās citu kopu pārstāves.
Izsūtīti 3 apkārtraksti, uzturēta sarakste ar vanadžu kopām, citu
zemju vanadžu vadītājām un vanadžu priekšnieci.
Valdes pārstāves piedalījās vairāku nodaļu vai k o p u sarīkoj u m o s . Valsts svētku aktā Sadberijā vanadžu vadītāja teica svētku
runu. Vanadzes piedalījušās demonstrācijās Melnās lentes dienā un
sarkanarmijas koŗa koncerta laikā.
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T u r p i n ā m izsūtīt pavāru grāmatas angļu valodā. Izdotas 3
dažādas latviskas apsveikumu kartiņas Kartiņu māksliniecisko apdari
veica A. Robežgruntniece.
Viesojušās A S V vanadžu salidojumā Klīvlandē un D V Ročesteras apvienības 35. gada svētkos.
Tautas tērpu pareizas gatavošanas un valkāšanas n o r ā d ī j u m u
brošūras materiālu sagatavošanā darbojas visu zemju vanadzes, bet
K a n a d a s vanadzes lūdza u z ņ e m t i e s p r o j e k t a k o o r d i n ē š a n u un
izdošanu. Šo atbildīgo pienākumu uzņēmās Margrieta Dumpe.

Margrieta Dumpe, "Latvju novadu tērpi" izdevumu sakārtotāja

Nodeva LNAK valdei cilvēku tiesību aizstāvēšanai $2000.00.
Lai godinātu bijušās vanadžu vadītājas M o n i k a s Jonānes piem i ņ u un veicinātu V . Plūdoņa k o p o t o rakstu izdošanu, pieteicām
$ 1 0 0 0 . 0 0 ziedojumu šī projekta īstenošanai.
D V K V Aprūpes nozares organizētajā Ziemsvētku sarīkojumā
"Kristus dārzā", piedalījās 8 vanadžu kopu vanadzes.
Vanadžu valdē darbojas vanadžu vadītāja Nora Pulciņa, vadītājas vietniece - sekretāre Ārija Freimane un kasiere Elga Dāboliņa.
Kanadas vanadzes pulcējās savā 36. salidojumā 1988. gada 9.
aprīlī T o r o n t o . Bija pārstāvētas 11 nodaļas ar 35 mandātiem, piedaloties 4 5 vanadzēm. Uz salidojumu bija aicināta Globālā vanadžu
priekšniece un kaimiņu zemes vanadžu vadītāja, kas diemžēl, nebija
varējušas ierasties.Vanadžu skaits Kanadā ir 4 7 5 , kas darbojas 16
kopās. Z i e d o j u m i dažādiem f o n d i e m , palīdzības organizācijām un
izglītības iestādēm aizvadītajā gadā ir $7120.- V i s u m ā kopu darbībā
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pārmaiņu nav. Aprūpes darbs turpinās līdzīgi iepriekšējam gadam.
Sevišķu vērību pievērš "Kristus dārzā" dzīvojošiem pensionāriem un
slimajiem. Turpinās latviešu pavārgrāmatas pārdošana un pag. gadā
par to ir ieņemts $17661.T ā kā 1988. gads ir "latviešu valodas gads", vanadžu vadība bija
izvēlējusies par pārrunu tēmatu: " K ā saglabāt latviešu valodu ārpus
Latvijas". Kates Lapiņas vadībā pārrunās piedalījās M . M a t ī s a , S.
Ludvika, jauniete Astrīda Sīle - n o Hamiltonas, ar latviešu ģimnāzistes pieredzi, - D V K V jaunatnes nozares referents S. Siksna. Izskanēja d o m a , ka bērniem no m a z ā m dienām j ā m ā c a latviešu valoda,
k u r daudz var palīdzēt v e c m ā m i ņ a s . P ā r r u n ā s piedalījās daudz
j a u n i e š u , kas bija pulcējušies tajā pašā laikā savā saietā. K o p ē j s
atzinums: " K a m ē r būs dzīva latviešu valoda, dzīva būs arī latviešu
tauta". Salidojuma sēdes turpinājumā pārrunāja palīdzības darba paplašināšanas iespējas. Elma Miniate ierosināja vest uz Latviju latviešu
grāmatas un uzturēt saraksti ar paziņām dzimtenē, j o tur nepieciešama arī garīgā palīdzība. Valdes locekli A. Freimani, kas lūdza
viņu a t b r ī v o t n o p i e n ā k u m i e m , atvieto Astrīda J ā k o b s o n e . Ļoti
apsveicama bija šī salidojuma norisē d o m u izmaiņa ar j a u n ā k o
paaudzi.
Daugavas vanadžu Kanadā 37. salidojumā vanadžu vadītāja
Nora Pulciņa ziņo, ka 1988. g. Kanādas 4 8 0 vanadzes darbojas 16
kopās un divas pieder pie D V K V kopas. Kopas piedalās nodaļu
sarīkojumu izkārtošanā, kā arī rīko patstāvīgus sarīkojumus. Vanadzes atbalstījušas jaunatnes darbu; latviešu skolas, gaidas un skautus
u.c. Ar ziedojumiem atbalstīta veco ļaužu m ī t n e "Kristus dārzs" un
dažādi f o n d i . R e g u l ā r i sniedz m o r ā l o un m a t e r i ā l o a t b a l s t u
daudzbērnu ģ i m e n ē m un veciem ļaudīm Latvijā. D V C V atzinīgi
novērtējusi Kanadas vanadžu darbu un ar D V n o z ī m i zeltā 1988.
gadā apbalvotas 2 vanadzes.
D V C V Atzinības raksti piešķirti 6 vanadzēm. D V K V Atzinības
raksti piešķirti 11 vanadzēm.
Ar Ontario provinces "Volunteer Services Award" nozīmes par
nopelniem labdarības darbā, apbalvotas 3 vanadzes.
Pavārgrāmatai angļu valodā vēl arvien ir pieprasījumi, iespiestas 12,500 grāmatas.
Valdes kasieri un vadītājas vietnieci Elgu Dāboliņu ievēlēja n o
jauna uz 3 gadiem.
D V Kanadas vanadžu valdes 1989. gadam budžetu $ 3 0 . 0 3 5 ienākumos un izdevumos, pieņem vienbalsīgi.
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M . D u m p e iepazīstina ar iznākušo "Latvju novadu tērpu"
sērijas Piebalgas burtnīcu. Vāku zīmējusi Margriete Vandele-Muira.
Bij. vanadžu priekšnieces Austras Liepiņas ievadraksts. Nākošais
izdevums "Abrenes novada tautas tērpi", sagatavots iespiešanai.
6 D V Globālo dienu laikā,1989.g. jūnijā Čikāgā, vanadžu salid o j u m s notiek 21. jūnijā. "Ciema kukulim" aizved V. Plūdoņa kopotos rakstus. 16. un 17. septembrī Sidrabenē notika D V K V un D V ASV
valžu kopsēde .
3 7 . s a l i d o j u m a paneļdiskusijas vada K a t e Lapiņa. T e m a t s
"Taisīsim tiltu pār plašu jūru", piedalās Dzidra Stirāja un Balva Kūla.
Pārrunas bija veltītas, galvenokārt, palīdzības darbam Latvijā.
Balva Kūla, Sv. Andrēja draudzes dāmu komitejas priekšniece,
sadarbībā ar LELBA'u kārto palīdzības darbu luterāņu draudzēm un
mācītājiem Latvijā.
Panelis izraisīja daudz jautājumu un pārrunu. Atzinums: palīdzības darbs ir liels un dažādos veidos. Visvairāk jāpalīdz j a u n ā m
m ā t ē m , daudzbērnu ģimenēm un bāriņiem.
Daugavas vanadžu Kanadā darbības kopsavilkums par 1990.
gadu:
V a n a d ž u d a r b ī b a Kanadā, pagājušā gadā, ir bijusi sekmīga.
Kanadas 4 7 7 vanadzes darbojās 15 kopās un 2 vanadzes pieder pie
D V K V Biedru kopas. Mazā latviešu skaita dēļ Bramptonas vanadžu
kopa izbeiguši darbību.
Visas kopas piedalās nodaļu sarīkojumu izkārtošanā, galvenokārt veicot saimnieciskos darbus, reizēm sagatavojot arī sarīkojumu
programmu.
Vanadzes veic, tāpat kā iepriekšējos gados, aprūpes darbu, iesaistījušās Ārējās informācijas un kultūras pasākumos.
7 kopas sarīkoja 15 patstāvīgus sarīkojumus, kopā ar nodaļas
valdi 33 un kopā ar citām organizācijām 15 sarīkojumus.
8 k o p u kasēs k o p ē j i e a p g r o z ī j u m i p a g ā j u š ā gadā b i j a
$34,116.80. Pārējo 7 kopu ienākumi ieplūst nod. kasēs.
J a u n a t n e s darbu atbalstījušas 9 kopas, ar $ 3 1 1 5 , 4 7 . Pabalsti
nosūtīti Rietumkrasta Izglītības centram "Kursa", Minsteres Latviešu
ģimnāzijai, atbalstīta atsevišķu jauniešu piedalīšanās Gaŗezerā, mūzikas n o m e t n ē , dažādās nometnēs un kursos.
Līdzekļi piešķirti vietējām tautas deju k o p ā m , latviešu skolām,
ģ i m n ā z i j ā m un gaidu - skautu vienībām. Atbalstīta riteņbraucēju
komanda no Latvijas.
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Līdzīgi iepriekšējiem gadiem, 7 kopas ziedojušas dažādiem
fondiem un citiem mērķiem $4957.27.
9 k o p a s regulāri sniedz m o r ā l u un m a t e r i ā l u p a l ī d z ī b u
d a u d z b ē r n u ģ i m e n ē m , v e c i e m ļ a u d ī m , b ā r e ņ u n a m i e m un
draudzēm Latvijā. Ir sūtīti pārtikas saiņi, drēbes, vitamīni, zīdaiņu
pūriņi, grāmatas un žurnāli (piem. b ē r n i e m " M a z p u t n i ņ š " ) u.c.
Daudzos g a d ī j u m o s uz Latviju aizvesti un personīgi nodoti naudas
s ū t ī j u m i . 8 k o p a s palīdzējušas 3 0 ģ i m e n ē m un diviem b ē r n u
namiem. Kopā nosūtīti 66 sūtījumi par $8205.73. Bez tam sūtītas zāles
kādam zēnam, nepieciešamās nieru operācijas vajadzībām.
Ir aizvesti un nodoti Latvijas karogi, "Latvju novadu tērpi
brošūras, D V izdevumi u.c.
Aprūpes darba ietvaros visas kopas turpina apciemot slimos
vecos ļaudis un vientuļos tautiešus.
Tuvāko kopu vanadzes 2-3 reizes gadā apciemo "Kristus dārzu"
ar p i e m ē r o t u p r o g r a m m u un cienastu, u n sadarbībā ar D V K V
A p r ū p e s n o z a r i i z k ā r t o j a tur g a d s k ā r t ē j o Z i e m s v ē t k u eglītes
pēcpusdienu .
Vanadzes ļoti aktīvi piedalās Ārējās informācijas pasākumos:
sūtot i n f o r m ā c i j u un vēstules valdības pārstāvjiem, laikrakstiem,
televīzijas - radio ziņotājiem. Vanadze Elma Miniate ir D V K V Ārējās
i n f o r m ā c i j a s n o z a r e s un D V Ā r ē j ā s i n f o r m ā c i j a s darba k o p a s
vadītāja.
Visu kopu vanadzes piedalās Melnās lentes dienas demonstrācijās un demonstrācijā Otavā (Gorbačova ciemošanās laikā).
3 vanadzes darbojas D V K V un 21 ir nodaļas valdes locekle.
Darbojas D V T o r o n t o nodaļas vanadžu koris "Zīle" un Hamiltonas vanadžu kopas "Saskaņa".
Pie 4 k o p ā m darbojas dramātiskās kopas.
Pie Sv. Katarines kopas pastāv rosīgs vakarētāju (rokdarbnieču)
pulciņš un pie Kesvikas nodaļas Jaunatnes pulciņš, kas s a r ī k o j a
Jauniešu olimpiādi, pazīstamu un iecienītu plašā apkārtnē. Ļoti labi
apmeklēts bija vanadžu rīkotais Draudzības saiets Sidrabenē, k u r
piedalījās vanagi, vanadzes un viesi no 9 nodaļām.
D V C V ar D V n o z ī m i zeltā apbalvojusi Elmu Miniati - D V
Hamiltonas nodaļā, Sofiju Rozi - D V Bramptonas nodaļā un ar D V
Atzinības rakstu 6 vanadzes. Ar D V K V Atzinības rakstu apbalvotas
13 vanadzes.
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D V organizācijā pievienojušās 6 jaunas vanadzes, izskaitītas 4
vanadzes un aizsaulē aizgāja 5 vanadzes.
Pavārgrāmatas angļu valodā - "Latvian C o o k i n g " , vēl arvien
pieprasa, pagājušā gadā par t ā m ieņēma $ 4 , 8 9 7 . 4 6 . Izgatavots 6.
iespiedums - 1000 eksemplāru.
"Latvju novadu tērpi" sērijā iznāca 2 brošūras - Lielvārde un
Līvāni. Š o izdevumu izdošanu financē T o r o n t o nodaļas vanadžu
kopa.
Draudzīgā aicinājuma zīmē n o s ū t ī j ā m "Latvju novadu tērpi"
b r o š ū r a s M i n s t e r e s Latviešu ģ i m n ā z i j a s b i b l i o t ē k a i , T r i m d a s
a r c h ī v a m Minsterē, Latviešu studiju centra bibliotēkai, Kalamazū,
grāmatu krātuvei un daiļamatniekiem, mācību sekmēšanai Latvijā.
G o d i n o t ilggadīgo D V d a r b i n i e k u un G o d a tiesas locekļa
Irmanta Zamlovska piemiņu, iemaksājām $100.00 Brīvības fondā.
Savā apmeklējuma laikā Rīgā vanadžu vadītāja personīgi satikās
ar R ī g a s n o d a ļ a s v a n a g i e m u n vanadzēm Nodevusi D V K V un
vanadžu valdes naudas velti $600.-.
Vanadžu valdes sastāvā pārmaiņu nav.

DV Kanadā vanadžu valde: no kr. Elga Dāboliņa (vad. vietn.,
kasiere), Nora Pulciņa (Kanadas vanadžu vad.), Astrīde Jākobsone
(valdes sekretāre)
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Pārskats par Daugavas vanadžu Kanadā darbību 1991. gadā
Atskatoties uz D V Kanadas vanadžu darbību 1991. gadā, varam
secināt, ka tēvzemes un tautas nākotne un labklājība ir bijuši galvenie
mērķi, kam vanadzes veltījušas savu negurstošo darbu.
Kanadas vanadzes darbojas 14 kopās. Vanadžu kopskaits 4 5 6 .
D V Niagara Falls nodaļa un tās vanadžu kopa savu darbību izbeidza
un pievienojās Sv. Katarines nodaļai un vanadžu kopai.
1991. gada traģiskajās dienās vanadzes aktīvi iesaistījās visos
iespējamos brīvības atgūšanas centienos: piedalījās demonstrācijās,
gan Otavā, gan arī citās pilsētās, vēstuļu un kartīšu sūtīšanas akcijās,
apmeklējušas sava rajona valdības pārstāvjus, informējušas presi u.c.
Kopu darbības pārskati liecina, ka pagājušā gadā vislielākā
vērība piegriezta palīdzības darbam Latvijā.Vanadzes ir sniegušas
palīdzību 54 ģimenēm ar 84 sūtījumiem, kopsummā par $ 36,692.23
Ciemojoties Latvijā, vairākas vanadzes tikās ar saviem jaunajiem draugiem, iepazinās ar viņu dzīves apstākļiem Lai gūtu līdzekļus
palīdzības d a r b a m , vanadzes turpina r ī k o t dažādus s a r ī k o j u m u s ,
pieņem ziedojumus u.c. gan patstāvīgi, gan kopā ar nodaļas valdi vai
citām organizācijām.
V a n a d ž u valde, sadarbībā ar D V K V Ā r ē j ā s i n f o r m ā c i j a s
vadītāju E. M i n i a t i , vāca līdzekļus ar l e u k ē m i j u slimās meitenes
ārstēšanai. Z i e d o j u m o s i e n ā c a $ 1 , 5 2 0 , 2 0 . T u r p i n a sūtīt zāles
slimajam jauneklim. Ar braucējiem uz Latviju nosūtīja $578.90 divām
daudzbērnu ģimenēm (mātei ar 4 bērniem un tēvam, kuŗš viens
audzina 5 bērniņus, j o māte mirusi). Nosūtītas 3 pakas par $ 2 5 9 . 1 6
un 3 k o p ā m samaksāts $1,021 par sagatavotiem palīdzības saiņiem
daudzbērnu ģimenēm.
Sedza izdevumus braucamā krēsla iegādei zēnam bērnu n a m ā ,
n o s ū t ī j a k o p ē j a m o m a š ī n u ar vajadzīgo krāsu, p a p ī r i e m u.c. 1.
Kristīgai skolai Rīgā un šujmašīnu Mateja draudzes māsu pulciņam
pašpalīdzības darba veicināšanai. Ziedoti $100 dolāru LNAK Brīvības
sardzei. Aprūpei Latvijā no vanadžu valdes līdzekļiem pagājušā gadā
izdoti $5,188.08.
Lai palielinātu līdzekļus palīdzības d a r b a m , pagājušā vasarā
vanadzes uzņēmās kopīgi apsaimniekot un vadīt kafejnīcu Sidrabenē.
Ģeogrāfiski tuvāko 7 kopu vanadzes pārmaiņus strādāja kafejnīcā,
atbildīgās s a i m n i e c e s Dzidras S t i r ā j a s vadībā. P i r m ā s vasaras
kafejnīcas peļņa bija $5,455.67.
Vanadzes augstu novērtē vietējās sabiedrības lielo n o z ī m i ,
sevišķi jaunatnes centienus. 8 kopu pārskati rāda, ka jaunatnes darbs
ir atbalstīts ar $3,583.65. līdzīgi iepriekšējam gadam.
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"Kristus d ā r z a m " , Bērzainei, Brīvības sardzei, " B r ī v ī b a - 8 8 " ,
Nacionālam fondam, prezidenta. K. U l m a ņ a piemiņas komitejai u.c.,
ziedojušas 9 kopas $5,180.77. Pārējās kopas savu devumu kārto kopā
ar nodaļas valdi.
A p r ū p e s darbs visās k o p ā s t u r p i n ā s līdzīgi i e p r i e k š ē j i e m
gadiem.
Tāpat kā iepriekšējos gados, izkārtots Ziemsvētku a p c i e m o j u m s "Kristus dārzā".
D z i e s m u svētku laikā vanadzes palīdzēja D V g r ā m a t n ī c ā salonā Latviešu centrā T o r o n t o .
1 9 9 1 . gadā n o t u r ē t a s 8 paplašinātas vanadžu valdes sēdes.
Gadskārtējā vanadžu s a l i d o j u m ā bija paneļdiskusijas par tematu
" K o p ē j ā darbā - vienam m ē r ķ i m - brīvai Latvijai", ko vadīja Kate
Lapiņa.
Valdes pārstāves apciemoja 8 nodaļu un kopu s a r ī k o j u m u s :
vanadžu vadītāja piedalījās 9 D V K V sēdēs, D V Kanadā delegātu
sapulcē un D V ASV un D V K V kopsēdē Sidrabenē. Vanadzes rūpējās
par sapulces dalībnieku uzņemšanu.
Vadītāja piedalījās arī D V A S V delegātu sapulcē un vanadžu
salidojumā Detroitā ASV.
Pavārgrāmatu "Latvian C o o k i n g " arvien vēl pieprasa, iespiesti
vēl 1.000 eksemplāri. Šis ir 7. iespiedums.
Margrietas D u m p e s sakārtojumā iznāca "Latvju novadu tērpi"
divas burtnīcas: " N ī c a un Rūjiena" un "Valmiera". Nodevām burtnīcu brīveksemplārus Latviešu studiju centra bibliotēkai Kalamazū,
grāmatu krātuvei Ņ u j o r k ā un Minsteres Latviešu ģimnāzijas bibliotēkai.
Vanadžu valdē turpina darboties vanadžu vadītāja Nora Pulciņa, vanadžu priekšnieces vietniece un kasiere Elga D ā b o l i ņ a un
sekretāre Astrida Jākobsone. Bez kārtējiem kasieres pienākumiem, E.
Dāboliņa pārzin un veic visu grāmatu izsūtīšanu un svētkos sarūpē
dāvanu sainīšus visiem "Kristus dārza" iemītniekiem. A. Jākobsone,
līdz ar sekretāres pienākumiem, veic arī sakarnieces uzdevumus, kā
arī salidojuma organizēšanas priekšdarbus. Visas valdes locekles ir
aktīvas savu kopu darbā un vietējās sabiedrības rosmēs.
D V Kanadā 39. vanadžu salidojuma paneļdiskusijas par tēmatu
"Kopējā darbā - vienam mērķim - Brīvai Latvijai" vada Kate Lapiņa;
piedalās Vizma Maksiņa, Ingrīda Mazute, Maija Vimbule.
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Ingrīda Mazute sazinājusies ar Imantas bāreņu namu Rīgā un
sagādājusi krustvecākus 44 latviešu bērniem. Krustvecāku pienākums
ir rakstīt bērniem vēstules, bet nesūtīt paciņas vai naudu.
V i z m a Maksiņa palīdzību Latvijā saskata trīs plāksnēs - 1.
veselības aprūpes, 2. izglītības un kultūrāli sabiedriskās dzīves un 3.
padomu došanas latviešu sievietēm veidot palīdzības centrus.
Vanadzes daudz var darīt uzņemot inidividuāli sakarus ar kādu
pilsētu, tās skolu vai sabiedrisko namu. Jāapmeklē arī nomales, tur
daudz ko var palīdzēt ar pavisam maziem līdzekļiem.
M a i j a V i m b u l e , Latvijas c i e m i ņ š H a m i l t o n ā , r u n ā j a par
p r o b l ē m ā m Latvijas skolās. Trūkst mācības līdzekļu. Bērnu dārzos
nav m ā c ī b ā m noderīgu rotaļlietu. Derētu kursi bērnu dārzu skolotājiem.
Palīdzība vajadzīga garīgā plāksnē, lai veidotu j a u n o paaudzi
Latvijas atjaunošanai.
Paneļa vadītāja Kate Lapiņa ierosina sūtīt informāciju par mūsu
darbu Kanadā..
Vizma Maksiņa ierosina katrai vanadžu kopai uzņemt sakarus
ar vienu bāreņu namu un vienu skolu Latvijas mazpilsētās.
Aldona Korma piesaka T o r o n t o kopu kā "krustvecākus" vienam
bāreņu n a m a m .
N o Kanadas vanadžu valdes budžetā paredzētās palīdzības
darba summas ( $ 3 0 0 0 . - ) sapulces dalībnieces atvēl $500.- Ingrīdai
Mazutei tūlītēja palīdzības darba turpināšanai, sakarā ar krustvecāku
programmu Latvijas bērnu namos.
Jaunatnes pulciņa " L i e s m a " jaunieši uz m ā c ī t ā j a A. C e l m a
ierosinājumu aizsūtījuši ziedojumu slimajiem Ventspilī
Kafejnīca Sidrabenē ir Kanadas vanadžu kopējs pasākums 1991.
gada vasaras sezonā. Vadītāja Dzidra Stirāja.
1991. gada vasaras sezona bija ļoti rosīga, apmeklētāju skaits
vienmēr ļoti kupls. 8. jūnijā D V K valde pulcējās sēdē, vanadzes rūpējas par dalībnieku un viesu uzņemšanu. Tā sākās pirmā diena
k o p ē j ā darbā, vanadzes bija pulcējušās no vairākām n o d a ļ ā m , lai
varētu palīdzēt, kā arī būt šīs dienas dalībnieces.
O t r ā lielākā darba diena bija Jāņos. T a d līgotāji p u l c ē j a s
Sidrabenē n o malu malām. 30. jūnijā - Folkloras dienā - bija ļoti
daudz ciemiņu no tuvienes un tālienes, no ASV, Anglijas, Latvijas,
Vācijas. Dzirdējām daudz uzslavas vārdu, sevišķi atzinīgi izteicās tā-
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lie ciemiņi. Bērnu svētki 28. jūlijā Sidrabenē vienmēr labi apmeklēti.
Pārējās n e d ē ļ u nogalēs ir daudzi kārtēji c i e m i ņ i , kas iegriežas
kafejnīcā sestdienā vai svētdienā pusdienot vai padzert kafiju.
Aizvadītās vasaras Sidrabenes kafejnīcas devums dzimtenes
atbalstam ir $5,454.67.

DV Toronto sieviešu koris "Zīle" 20-to gadsk. koncertu deva Globālo dienu ietvaros; priekšā dir. A.Purvs un kora pr-ce A.Miķelsone

Daugavas vanadžu Kanadā darbības pārskats par 1992. gadu
Pagājušais gads Kanadas vanadzēm bija sekmīgs un notikum i e m bagāts. Aizvadītas D V 7. Globālās dienas ar daudzām vērtīgām
sanāksmēm, semināriem un sarīkojumiem, un gandrīz visos sarīkoj u m o s kā darbinieces, dalībnieces vai klausītājas piedalījās vanadzes.
Vanadžu skaits 1992. gadā ir 449, darbojas 14 kopas.
Sekmīgs bija Kanadas vanadžu izkārtotais Globālais vanadžu
salidojums ar darba sēdi un sekojošām paneļdiskusijām, par tematu
"Indivīds vai s a b i e d r ī b a " , kuŗas vadīja D V Hamiltonas vanadžu
kopas vadītāja Kate Lapiņa. Salidojuma dalībnieces sveica D V pr-ks
J. Frišvalds un Latvijas D V pārstāvji. T o atklāja bijušā vanadžu p r - c e
A. Liepiņa, vadīja vanadžu pr-ce A. Utināne-Hāznere un piedalījās
vanadžu vadītājas un vanadzes no Austrālijas, ASV, Vācijas un kuplā
skaitā n o Kanadas, kopā apm. 95 dalībnieces. Salidojuma organizēšanas darbus veica vanadžu valde un T o r o n t o vanadzes, kopas vadītājas Aldonas Kormas vadībā.
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Kanadas vanadzes turpina darboties visās darbības nozarēs,
vislielāko v ē r ī b u piegriežot palīdzības d a r b a m Latvijā u n tam
vajadzīgo līdzekļu sagādē. Sūta palīdzību daudzbērnu ģ i m e n ē m ,
s l i m i e m , v e c i e m ļ a u d ī m , b ē r n u n a m i e m , k ā a r ī daudzbērnu
apvienībai " D ē k l a " Liepājā. Dāvina " M a z p u t n i ņ a " a b o n e m e n t u s
ģ i m e n ē m ar b ē r n i e m , m ā c ī b a s līdzekļus s k o l ā m , medikamentus
slimnīcām. T o r o n t o vanadžu kopa nosūtīja $5000. 0 0 - laparaskopa
i e g ā d e i 4 . R ī g a s p i l s ē t a s s l i m n ī c a s v a j a d z ī b ā m . A r $5000.00
ziedojumu vanadzes atbalstīja Latvijas ārstu zinātnisko pētījumu par
bērnu veselības uzlabošanu un uzturēšanu.
Pagājušā gadā vanadzes palīdzību sniegušas 88 ģimenēm ar 371
sūtījumu, kopsummā par $25,020.00. Šī summa nav pilnīga, j o bieži
n o r ē ķ i n o s uzrādīti tikai sūtīšanas izdevumi. Paciņu saturs nereti ir
labvēļu vai vanadžu pašu ziedots. Tāpat pārskatos nav ieskaitīts tas
devums, ko vanadzes veic kopīgi ar nodaļas valdi.
Palīdzību sūta noteiktām personām, kuŗu dzīves apstākļi un
nepieciešamības zināmas.
Lai gūtu līdzekļus palīdzības darbam, vanadzes rīko, tāpat kā
pagājušos gados, loterijas un sarīkojumus, gan patstāvīgus, gan kopā
ar nodaļas valdi vai citām organizācijām. Kopā sarīkoti 13 patstāvīgi
sarīkojumi un palīdzēts 48 kopējos sarīkojumos.
Lai papildinātu līdzekļus, vanadzes pagājušā vasarā atkal
apsaimniekoja kafejnīcu Sidrabenē. Pateicoties atbildīgās vadītājas
Dzidras Stirājas pašaizliedzīgam darbam un prasmei, kā arī vanadžu
atsaucībai, pagājušās vasaras peļņa no kafejnīcas bija $3,738.52.
Labu atlikumu deva arī abi vanadžu kopīgi rīkotie sarīkojumi
Sidrabenē: informācijas pēcpusdiena "Redzēts, dzirdēts, piedzīvots
u n n o v ē r o t s L a t v i j ā " , k ā arī s e z o n a s n o s l ē g u m a s a r ī k o j u m s "Ardievas vasarai".
Vietējās aprūpes darbs turpinās tāpat kā iepriekšējos gados.
Pagājušā gadā apmeklēti 178 tautieši, kopā 266 reizes.
Tāpat kā iepriekšējos gados, kopā ar D V K V Aprūpes daļu,
izkārtots Ziemsvētku a p c i e m o j u m u "Kristus dārzā". Š o projektu
atbalstīja 8 vanadžu kopas.
Vanadzes augstu novērtē vietējās latviešu sabiedrības darba
r o s m e s u n sevišķi j a u n a t n e s centienus. Atbalstīti dažādi izglītības
p a s ā k u m i . S a k a r ā a r gaidu - skautu j u b i l e j a s L i e l o nometni
"Ugunskurs", vanadžu valde nodeva speciālu ziedojumu $500.00
apmērā, kā arī 2 komplektus ar visām līdz šīm iznākušām "Latvju
novadu tērpu" burtnīcām. Kopā jaunatnes darbam ziedoti $3,680.00.
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Z i e d o t s "Kristus d ā r z a m " , B ē r z a i n e i , N a c i o n ā l a m un Brīvības
f o n d i e m , Patiesības f o n d a m u.c., k o p ā $1,284.00.
1992. gadā noturētas 7 paplašinātas valdes sēdes, izkārtots gadskārtējais vanadžu s a l i d o j u m s jau 4 0 . p ē c kārtas.
Tāpat kā agrāk izsūtīti 2 vanadžu apkārtraksti.
Valdes pārstāves a p c i e m o j a 9 nodaļu vai kopu sarīkojumus.
V a n a d ž u vadītāja p i e d a l ī j u s i e s 8 D V K V sēdēs, D V K a n a d a s
delegātu s a p u l c ē , D V C V sēdes atklāšanā un n ā k o t n e s d a r b ī b a s plān o š a n a s seminārā. D a r b o j ā s D V 7. g l o b ā l o dienu r ī c ī b a s k o m i t e j ā un
D V K V N o m i n ā c i j a s komisijā. Margrietas D u m p e s sakārtojumā iznāca "Latvju n o v a d u t ē r p u " 8. b u r t n ī c a "Alūksne - Smiltene".
P a m a t o j o t i e s uz 4 0 . K a n a d a s v a n a d ž u s a l i d o j u m a l ē m u m u ,
paredzēts izdot M i r d z a s T i m m a s pasaku lugu s a k o p o j u m u . Iespiešanas d a r b u s izdarīs Latvijā.
D V K a n a d ā vanadžu k o p a s un to vadītājas laikā n o 1983. g. līdz
1992. g a d a m :
Nr.p.k.

Vanadžu kopa

1. Albertas
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Kopas vadītāja
Violeta Korna - vadījusi visus gadus

2.

Bramptonas

Sofija Roze-līdz darbības izbeigšanai 1991. g.

3.

Britu Kolumbijas

Lūcija Kajaka, vēlāk Māra Vēvere-Sīle

4.

Druvas

Marija Kalniņa - visu laiku

5.

Edmontonas

Zenta Stepermane, vēlāk Ingeborga Jēkabsone

6.

Hamiltonas

Kate Lapiņa - visus gadus

7.

Kesvikas

Smaida Millere, vēlāk Gunta Reinolde

8.

Kičeneras-Vaterlū

Valija Simsone, vēlāk Dzidra Taube

9.

Londonas

Ilga Bērziņa,Gaida Bite,tagad Dzidra Stirāja;
Aina Jandava - visu laiku

10.

Manitobas

11.

Montreālas

Ērika Vītiņa - visu laiku

12.

Niagaras

Aida Pļavinska - līdz darb. izbeigšanai 1990.g.

13.

Otavas

Vija Millere - visu laiku

14.

Sadberijas

Aina Janitēna - visu laiku

15.

Sv. Katarines

Milija Zvejniece - visu laiku

16.

Toronto

Astrīda Jākobsone, vēlāk Aldona Korma

DV KV biedru kopā

sastāv 2 vanadzes;darbojas individuāli

D V K V Ārējās informācijas nozares pārskats
1982. - 1992.
Ārējās informācijas darbam lielas iespējas radīja 1975. gada
pieņemtais Helsinku nolīgums, (dokumentēts "Laiks, Telpa, Ļaudis"
4. sējumā.)
Cilvēku tiesību klauzulas Helsinku konferencē ierosināja Kanadas valdība. T ā m savu piekrišanu neliedza arī Padomju Savienība,
j u z d a m ā s pietiekoši droša, ka spēs kontrolēt savus iedzīvotājus.
Helsinku nolīgums tomēr izrādījās komūnistu sistēmas " c i n ī t i s " , kas
"gāž lielu vezumu".

Elma Miniate (DV KV Ārējās informācijas nozares vadītāja), runā
Hamiltonas 35 g. darbības atcerē

Apskatāmā desmit gadu posmā AIN Kanadā sagatavoja iesniegumus Helsinku pārskata konferencēm un Kanadas valdībai, iesaistīja
visus D V n o d a ļ u aktīvos cilvēkus polītiskam d a r b a m ar vēstuļu
rakstīšanas akcijām un demonstrācijām. Šajā laikā D V AIN arī pieņēm a " K a n a d a s k o m i t e j a par cilvēku tiesībām Latvijā" nosaukumu
( " C a n a d i a n C o m m i t t e e for H u m a n Rights in Latvia"), saistot savu
darbību ar rietumos pazīstamu tēmu. Vēlāk šī komiteja ieguva N G O
statusu (ārpus valdības organizācija). Pēc tam Kanadas valdība katru
677

gadu aicināja iesūtīt ziņas par apstākļiem Latvijā un nozares vadītājus
ierasties personīgi Ārlietu ministrijā uz pārrunām.
T u r p i n o t darbu, referāti par k o m ū n i s m u u n latviešu problēm ā m lasīti vidusskolās, baznīcās un citās vietējās grupās, intervijas
dotas radio un televīzijas raidījumos. Par to ir ziņas no Vankuveras,
Kalgarijas, Sv. Katrīnām, Londonas, Kičeneras, Hamiltonas, Gvelfas,
T o r o n t o , Montreālas, Vinipegas, Sadberijas, Otavas, Edmontonas un
Halifaksas.
Sekojuši iesniegumi Helsinku pārskata konferencēm.
" R e p o r t s on the Continued Violations o f the Helsinki Final Act in
Soviet Occupied Latvia" (1985.)
"Notes on the Evidence o f the Continued Violations of Human
a n d N a t i o n a l Rights in Latvia s i n c e t h e C h e r n o b y l Disaster in
Ukraine, April, 1986."
"Report on the Implementation o f the Helsinki Agreement with
Respect to Travel and H u m a n Contacts in Soviet Occupied Latvia."
(1987.)
"Report on the Implementation o f the Helsinki Final Act in the
Soviet Occupied Latvia." (1989.)
T u r apskatīta pārkrievināšana, tautsaimniecība, cenzūra, latviešu valodas stāvoklis, reliģijas un brīvas domas apspiešana, apcietināto likteņi, piespiedu darbi Černobiļā, kolonizācija, diskriminācija,
dzīvokļu un darba apstākļi, ceļošanas ierobežojumi u.c. Šie iesnieg u m i izplatīti arī ziņu dienestiem u n valdības locekļiem. Nozare
atbalstīja arī jauniešu piedalīšanos 1986. g. Vīnes konferencē.
Demonstrācijas 1985. gada pavasarī Otavas konferences laikā
(sakarā ar Helsinku nolīgumu) notika 7 reizes. Tieši Otavas konfer e n c e bija n o t i k u m s , kas pievērsa kanadiešu publikas uzmanību
baltiešu j a u t ā j u m a m . Šajā gadā demonstrācijas bija sarīkotas 15 reizes dažādos laikos un pilsētās.
Sākot ar 1984. gadu sarīkojām Apv. Nāciju cilvēku tiesību demonstrācijas apcietināto brīvības cīnītāju aizstāvēšanai, palaižot gaisā
vairākus tūkstošus melnu balonu ar uzrakstu " D e c e m b e r 10. U.N.
H u m a n Rights Day" un piestiprinātu kartiņu ar kāda apcietinātā vārdu un adresi. Lūdzām atradējus sūtīt šiem cilvēkiem Ziemsvētku
sveicienus. Dalījām arī skrejlapas. T o darījām, cerot piekļūt parastam
c i l v ē k a m bez preses starpniecības, k a s t a j ā laikā n e b i j a sevišķi
atsaucīga mūsu problēmām. Notika brīnums: iekļuvām laikrakstu un
T V ziņu uzmanības centrā. Šī u z m a n ī b a nezuda arī vēlākos gados.
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Šai ikgadējai demonstrācijai T o r o n t o radās atbalsis arī citos latviešu
centros - Kanadā - un pie citām tautībām - igauņiem, lietuviešiem,
ukraiņiem un čechiem. Atsaucīgi bija arī D V Anglijā. Demonstrācijas
pārtraucām 1989. gadā, j o tad par tām sāka zust interese. Pēdējā gadā
iestājāmies par Sarkanarmijā nogalinātiem un sakropļotiem jauniešiem. Saņēmām arī atbildes par atrastiem baloniem. Melnie baloni
izrādījās ļoti populāri. T o s lietoja daudzās pilsētās un citās d e m o n strācijās. Pēdējos pāris gados kreisi noskaņota T o r o n t o pilsētas valde
gan deva atļauju demonstrācijai, bet pieprasīja 1 m i l j o n u dolāru
apdrošināšanu, aizliedza palaist balonus un dalīt lapiņas "lai nepiesārņotu apkārtni". 1991. gada 14. jūnijā nevarējām arī dedzināt svecītes "lai nenopilinātu laukumu".

Cilvēku tiesību dienas demonstrācijā Toronto, 1984.g. 10.decembrī.
Vidū E.Miniate (DV KV Informācijas nozares vadītāja)

Ziņas un vēstules par latviešu (un arī igauņu un lietuviešu)
polītiskiem cietumniekiem sūtītas Starptautiskai amnestijai (Amnesty
International), presei, televīzijai un baznīcām. Apcietinātiem sūtīti
Ziemsvētku sveicieni. Tādu sūtīja arī K G B vadītājam Borisam Pugo,
prasot n o viņa atbildību par cilvēku tiesību p ā r k ā p u m i e m . Atsevišķas akcijas izvestas brāļu Kaminsku, Juŗa Viņķeļa, Jāņa Rožkalna, Žaņa Skudras, Gunāra Astras, Gunāra Freimaņa, Vigo Freimaņa,
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Alfrēda Zariņa, M o d r a Lujāna u.c. labā. Z i ņ a s par apcietinātiem
sakopotas jau sākot ar 1960-tiem gadiem.
Regulāri informāciju un ziņas par polītisko situāciju Latvijā
t u r p i n ā m piegādāt laikrakstam " T h e T o r o n t o S u n " , kas tās izmanto
"Lifeline Letters" slejās. Personīgais kontakts palīdz vēl šobrīd.
1983. gadā pārstrādāja LNF brošūru " T h e s e Ruins Accuse", un
t o izdalīja Pasaules b a z n ī c u asemblejā Vankuverā, k ā arī citiem
garīdzniekiem, presei un Helsinku (CSCE) konferencei Vīnē.
1985. gadā Elma Miniate pārstāvēja D V C V 1985. gada Kopenhāgenas tribunālā un sekojošā Brīvības kuģa braucienā.
1985. gada 18. novembrī vēstuļu rakstīšanas akcijas latviešiem
Latvijā notika Latviešu centrā T o r o n t o , mudinot viņus nepagurt, bet
ticēt Latvijas nākotnei. Atbildes t o m ē r nepienāca. Uz tēvzemi sūtīja
Minsterē izdotās sīkbrošūras "Pasaule un mēs" un "Baltijas republikas Lielā Tēvijas kaŗa priekšvakarā".
P i r m s Kanadas valdības vēlēšanām sarīkoja vakarus "mājas
a t m o s f ē r ā " , aicinot pieteiktos kandidātus pacelt m ū s interesējošus
jautājumus. T a s ir devis iespēju ar kandidātiem iepazīties personīgi
u n uzsākt kopīgus pasākumus, piemēram - paneļdiskusiju " G o r b a chev and Baltics" Gvelfas universitātē.
Ar 1986. gadu D V aktīvi piedalās 23. augusta M e l n ā s lentas
dienas demonstrāciju organizēšanā. Iespaidīgas demonstrācijas vairākās pilsētās notikušas arī sakarā ar Sarkanarmijas koŗa viesošanos.
Lietoti asprātīgi līdzekļi, lai piekļūtu tieši koristiem.
Vairākus gadus vēstules par 14. jūnija n o z ī m i piesūtīja baznīc ā m Kanadā. T ā m sekoja aizlūgumi par deportāciju upuriem. Aizlūg u m i notikuši arī baznīcās, kuŗas vēstules nesaņēma. 1985. gadā
sagatavoja lasījumiem "Rūtiņas U. grāmatas" izvilkumus, ko kopā ar
piemērotu mūziku noraidīja stundu gaŗā raidījumā Vinipegā, Gvelfā
un Sv. Katrīnās. Pēc baltiešu 14. jūnija dievkalpojumiem rīkoja svecīšu gājienus u n dalīja skrejlapiņas. Sevišķi 1986. gads izcēlās ar
pastiprinātu rosību. Deportācijas pieminēja ar demonstrācijām 11
Kanadas pilsētās, tā iekļūstot arī Kanadas presē. Uz Anglijas D V ieros i n ā j u m u vairākus gadus likām vietējās avīzēs sēru sludinājumus,
pieminot aizvestos un nogalinātos latviešus. Jāsaka, ka laikraksti ne
v i e n m ē r bija pretimnākoši šādiem sludinājumiem. Sākot ar 1988.
gadu atzīmējām arī 25. m a r t u , demonstrācijās iesaistot skolas. 14.
j ū n i j s iekrīt vasaras laikā un, ja vecāki par latviešu tautas lielajiem
z a u d ē j u m i e m n e k ā s a v i e m b ē r n i e m nestāsta, t a d t i e a r ī par
demonstrācijām nekā nezina.
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D e s m i t g a d o s polītiskie s e m i n ā r i p ā r r u n ā m p a r nākotnes
darbību sarīkoti četras reizes.
Iespiestas brošūras: "Genocide? Destruction? Annihilation?" un
" C o m m u n i s m - the Unpunished C r i m e " - Radās jauns preses ziņojumu k o p o j u m s par Baltijas valstīm "Baltica in the news - Revised and
U p d a t e d " . T ā s izplatīja visiem Kanadas valdības l o c e k ļ i e m , ziņu
d i e n e s t i e m , universitātēm u n b i b l i o t ē k ā m . A r ī latviešiem citās
rietumu zemēs. Pirmā izdalīta arī grāmatu izstādē-tirgū Frankfurtē.
R ū t i ņ a s U . grāmatu Baltiešu vakarā Kanadas parlamentā izdalīja
visiem klātesošiem parlamenta un ārzemju pārstāvjiem. Pēc tam vēl
nosūtīja grāmatu " T h e s e N a m e s Accuse". Izplatīta arī A. Trapāna
brošūra "Soviet Military Power in the Baltic Area".
Vēstules sūtītas valdības pārstāvjiem sakarā ar 1983. gada Eiropas Parlamenta pieņemto Rezolūciju 1 - 6 5 6 / 8 2 , amerikāņu meitenes
Samanthas Smith braucienu uz Pad. Savienību, Korejas lidmašīnas
nogāšanu, denunciācijām kaŗa noziegumos, Afganistānas kaŗu u.c.
Atkārtoti rakstītas vēstules organizācijām u n iestādēm, kas
izdeva vai rādīja kartes, kuŗās Baltijas valstis iezīmētas Pad. Savienībā. Vairākkārt labotas aplamības par Baltijas valstīm avīzēs, radio un
T V . Izplatījām arī paraugvēstules, kas deva iespēju katrai privātai
personai piedalīties akcijās.
N o z a r e vienmēr bijusi atsaucīga citu organizāciju rīkotiem
pasākumiem. Sadarbība bijusi ar LNAK, L N F , PBLA, BSP (Baltiešu
sieviešu p a d o m i ) , LNSL (Latviešu N a c i o n ā l o sieviešu l ī g u ) , LSL
(Latviešu Sieviešu līgu), B A T U N , Baltiešu-Amerikāņu Brīvības līgu,
latviešiem Amerikā, Anglijā un citur, tāpat ar citām tautībām Kanadā.
Atbalstot Baltiešu Federāciju Kanadā, nozare griezās vairākkārtīgi pie Kanadas valdības ar prasību atjaunot Latvijas un Igaunijas
konsulu oficiālo statusu un mudināja valdību dibināt Baltiešu komiteju.
Nozares pārstāvji piedalījās A B N (Anti - Bolshevik B l o c o f
Nations) konferencē. T u r iesniedzām divus pārskatus par izglītības,
ekonomijas un kultūras stāvokli un pretestības kustību Latvijā "Latvia
& Latvians 1 9 8 0 . - 1 9 8 5 . " u n "Latvian Activities in C a n a d a 1980.1985.". Š o s iesniegumus pievienoja konferences dokumentiem, un
vēlāk izplatīja arī citur Kanadā. Šim pārskatam sekoja "Latvia 1987.1989."
Pievienojāmies Latviešu luterāņu pārvaldei " L E L B A " , nosūtot
Rīgas un Maskavas reliģisko lietu pārvaldēm protestu par aizliegumu
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m ā c . M o d r i m Plātem u n M ā r i m Ludvikam noturēt Latvijā dievk a l p o j u m u s . A p l i e c i n ā j ā m savu solidaritāti ar " A t j a u n o š a n ā s un
Atdzimšana" kustību Latvijā. Akcijai bija panākumi, j o no Maskavas
R ī g ā ieradās personas noskaidrot apstākļus par baznīcu stāvokli
Latvijā.

Latviešu pārstāvji ABN konferencē 1986. gada. No kr. L.Ozols,
R.Pētersons, E.Minate, V.Cinis, Z.Akots

Ļoti aktīvi cīnījāmies par igauņu meitiņas Kaisas Randperes izlaišanu rietumos pie viņas vecākiem. Pad. Savienības varai bija jāpiekāpjas un meitenītei atļāva izbraukt.
Atbalstītas citas apspiestās tautas, piedaloties viņu d e m o n strācijās, p i e m ē r a m ukraiņu demonstrācijā Černobiļas katastrofas
laikā, tāpat arī poļu, lietuviešu un ķīniešu protestos.
Protestējām pret C T V programmu "Higway to Heaven", kur
J a n Baltic un viņa sieva M a i j a attēloti kā nacisti Amerikā. Pēc
iesūtītiem protestiem šo personu vārdi p r o g r a m m ā tika nedaudz
mainīti. Tāpat protestējām, kad laikraksti nosauca Rīgu par Krievijas
pilsētu un par Pad. Savienības - Kanadas parlamentāriešu apvienības
dibināšanu (to nenodibināja).
Atbalstījām Zviedrijas latviešu lūgumu nepārtraukt raidījumus
uz Baltijas valstīm.
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Aktīvi piedalījāmies soļošanā u n līdzekļu vākšanā Latvijai
"Baltiešu ceļš Kanadā". Notikumi Latvijā sākot ar 1987. gadu deva
jaunas iespējas palīdzēt tautai dzimtenē. Ja pirms tam mūsu darbību
uzskatīja kā cietušo neapmierinātību par pazaudēto dzimteni, tad
tagad skaidri parādījās padomju sistēmas necilvēcīgā daba. M ū s sāka
uzklausīt. Ziņas par notikumiem Latvijā radīja atbalsi valdībā, ziņu
dienestos un baznīcās. Pat privātas personas meklēja informāciju un
"pazudušie" latvieši piedāvāja palīdzību. Laikraksti labprāt iespieda
lasītāju vēstules, tās nāca arī no cittautiešu puses.
Sākās atklāta sadarbība ar Latviju, sūtot grāmatas, medicīnisko
palīdzību, apģērbu un uzmundrinošus rakstus. Satikšanās notika ar
v i d e s aizsardzības g r u p a s p ā r s t ā v j i e m , b r ī v ī b a s c ī n ī t ā j i e m un
zinātniekiem. Z i ņ a s par grupas " A t d z i m š a n a u n Atjaunošanās"
nodibināšanu nosūtījām Starptautiskai Amnestijai. Par savu darbību
ziņojām T F un LNSL.(Tautas fronte un Latviešu Nacionālā sieviešu
līga).
1987. gadā iegādājamies datoru un rakstītāju. Vēlāk nopirkām
arī " F a x " mašīnu. 1991. gadā pievienojās kopētājs. Līdz ar t o bija
daudz vieglāk sagatavot nepieciešamās vēstules un citus informācijas
materiālus.
Sešos lielākos sūtījumos (500) presei un valdībai nodotas ziņas
par Helsinku 8 6 grupas darbību, Eiropas P a d o m e s rezolūciju un
" D o c . 5 6 6 7 " , Eiropas Parlamenta 1988. g. 6. j ū l i j a r e z o l ū c i j u , par
1988. gada notikumiem Latvijā, par 1941. un 1949. gada deportācijām, Latvijas Radošo mākslinieku rezolūciju (1988), LKP slepenās
sēdes atreferējumu, ziņu par T F nodibināšanos un L N N K atjaunošanos. Kvebekā to izsūtīja franču valodā. Ziņas par Latvijas ekoloģisko stāvokli nosūtīja dabas aizsardzības grupām.
Izveidojas plašs informācijas darbinieku tīkls visā Kanadā. Tīklu izmantoja vairkākkārtīgi: 1991. g. 4. maijā Latvijas balsošanā, Lietuvas neatkarības centienu atbalstam, 1991. gada janvāra notikumos
un 1991. gada augusta puča laikā. Tīklu izmantoja arī ātrai atbildei
par ziņās izteiktām aplamībām par Baltijas valstīm.
1988. gada bijām panākuši, ka atsevišķi parlamenta locekļi uz
mūsu lūgumu rakstīja vēstules Pad. Savienības oficiālām personām.
Daudzi parlamenta locekļi pateicās par piesūtītām ziņām un prasīja
paskaidrojumus Padomju sūtniecībai Otavā.
Pēc 1991. gada janvāra notikumiem tika radīta Kanadas Parlamentāriešu grupa, kas n o d a r b o j ā s ar baltiešu p r o b l ē m u apskati:
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"Canadian Parliamentarians for Baltic Peoples". Šis panākums skaidri
parādīja, ka tikai cīnoties abās pusēs dzelzs aizkaram kopēji, varējām
cerēt uz panākumiem. U n pašreizējos apstākļos cīņa ar vārdiem ir
vienīgā lietderīgā un iespējamā.
Notikušas vairākas parakstu vākšanas akcijas: piem., prasot atsaukt Molotova-Ribentropa Paktu.
1990. gada apsveicām ASV senatoru Jesse Helms par viņa ierosinājumu piešķirt 1991. gada Nobeļa Miera prēmiju Lietuvas prezidentam Vitautam Landsberģim. Šim pasākumam savācām apmēram
2 0 0 0 parakstu un n o s ū t ī j ā m tos Nobeļa Miera prēmijas komitejai.
A i c i n ā j ā m piedalīties arī Latvijas un Lietuvas iedzīvotājus. Pēc
Nobeļa prēmijas piešķiršanas Gorbačevam un sekojošiem asiņainiem
n o t i k u m i e m Baltijā, lūdzam k o m i t e j u šo Miera p r ē m i j u atsaukt.
Kanadas avīzēs lasītāju vēstulēs aicinājām prēmiju piešķirt Irakas
prezidentam Huseinam, j o tajā gadā viņu darbībā parādījās zināma
līdzība. Laikraksti šīs vēstules ievietoja.
Atzīmējot 1949. gada 25. marta deportāciju 40. gada dienu, izsūtīja vairāk simtu pastkartes Vācijas valdības locekļiem, Gorbačevam un Kanadas valdībai, prasot anulēt M - R Paktu. Pievienojām
" D e k l a r ā c i j u " ar apmēram 1000 savāktiem aculiecinieku parakstiem
par 1940. gada 17. j ū n i j a n o t i k u m i e m . Deklarācijā n o r ā d ī j ā m , ka
neesam Pad. Savienībai pievienojušies brīvprātīgi. Deklarācijas tekstu
izsūtījām latviešu pārstāvjiem visās rietumu zemēs. S a ņ ē m ā m atbildi
n o V ā c i j a s valdības, ka tā neatzīst Baltijas valstu iekļaušanu Pad.
Savienībā, bet nejūtas par paktu atbildīga.
1990. gada telegrammu, vēstuļu un pastkaršu akcija, atbalstot
Lietuvas neatkarības pasludināšanu, panāca to, ka vēlēšanu laikā uz
Baltijas valstīm kā novērotāji aizbrauca vairāki Kanadas valdības
pārstāvji. Līdz ar to ieguvām sapratējus un draugus. Sevišķi jāatzīmē
Pauline Browes M . P . , Jesse Flis M . P . un B o b Rae M.P.P., kuŗiem arī
izteikta pateicība par viņu izpratni.
Telegrammas sūtītas sakarā ar Kanadas premjēra vizīti Maskavā
1989. gadā un A S V prezidentam B u š a m pirms viņa tikšanās ar
Gorbačevu.
1990. gadā sastādīja k o p o j u m u "Brutality Against Baltic C o n scripts in the Soviet Red A r m y " , par dienesta laikā sakropļotiem un
nogalinātiem latviešu jaunekļiem. Liecības sagādāja LNSL un LSL
Rīgā. Šo k o p o j u m u izsūtīja visos piemērotos gadījumos. T o izmantoja arī C B C savā raidījumā un LNAK rīkotā sanāksmē ar valdības
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locekļiem 1991. gada kritiskajās dienās. Protestu par vardarbībām
armijā nosūtījām Baltijas kaŗa apgabala virspavēlniekam Fjodoram
Kuzminam.
Pēdējo kopojumu "Ziņas par Padomju armiju Latvijā" latviešu
valodā sakārtoja 1992. gadā.
D V C V valdes brošūra "Latvia and Latvians" ( 1 9 8 8 ) izplatīta
vairāku simtu eksemplāros.
Dear Mr. Prime Minister:
As a Canadian. I am outraged by the Soviet repression of Estonia,
Latvia and Lithuania. I ask the Canadian government to take
immediate action:
• Call on the United Nations to send
Republics.

observers

to the Baltic

• Cease all assistance to the Soviet Union and impose

sanctions.

• Continue to raise the Baltic issue at the Conference on Security
and Cooperation in Europe, by stressing that Soviet actions will
continue to threaten the peace of Europe until democracy is restored.

Kanadas ministru prezidentam B.Mulroney nosūtīto pastkartīšu paraugs

Kad Latvijas PSR prokurors Dzenītis apkaroja LTF kā pretkonstitucionālu organizāciju, viņa iebildumi tika noraidīti, par
pamatu ņemot PSRS konstitūciju. Ar T F darbību E. Miniate iepazinās 1989. gada pavasarī kopējā Gananokves (Quananoue) sanāksmē.
Atgādinājām prez. Bušam, tikšanās laikā ar Gorbačevu, viņa
izteicienu, ka arī mazām tautām ir tiesības uz brīvību.
Demonstrācijā Gorbačeva viesošanās laikā Otavā 1990. gada
maijā piedalījās ap 5000 dalībnieku. 1992. gada vasarā otru līdzīgu
demonstrāciju noorganizēja sagaidot Krievijas prezidentu Jeltsinu.
Prese šim notikumam pievērsa ievērojamu uzmanību. Vankuverā
1991. gadā atkārtoti rīkoja "pirmdienu demonstrācijas" pēc Zviedrijas parauga.
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1990. gadā Kanadas laikrakstos parādījās ziņas par Baltiju gandrīz katru dienu.
Vēl rosīgāka darbība norisa 1991. gadā dodot intervijas, rakstot
vēstules, rīkojot demonstrācijas. Sevišķi plaši izmantojām LNAK
izgatavotās pastkartes. Tās izsūtījām parlamenta pārstāvjiem. T o
darīja ne tikai latvieši, bet arī citas Eiropas apspiestās tautas un kanadieši. Demonstrācijas notika T o r o n t o , Otavā, Londonā, Vankuverā.
Visi šie notikumi izsauca Kanadas parlamenta reakciju - parlamentā
21. janvāri notika 3 stundu gaŗas ārkārtas debates par Baltijas valstu
stāvokli. Pad. Savienībai pieprasīja, lai tā atturētos no vardarbības
Baltijas valstīs. Šajās dienās prese meklēja mūs. Ziņojām par Andra
Slapiņa un Gvido Zvaigznes nāvi, par pieciem apcietinātiem un uz
Baltkrieviju aizvestiem latviešiem, ziņojām par muitas punktu
postīšanu.
Dear Mr Clark:
Thank you for your recent statement supporting the Baltic States. Your
timely action put C a n a d a in the forefront in the fight for d e m o c r a c y
a n d h u m a n rights in Latvia, Lithuania a n d Estonia.
We urge you to continue to raise the Baltic issue at the United Nations
a n d at the Conference on Security a n d C o o p e r a t i o n in Europe to
a c h i e v e a p e a c e f u l solution to the present conflict.
C a n a d a ' s swift a n d forthright response was immediately noted by
the Latvian p e o p l e a n d the Latvian government thanked C a n a d a for
its action.
We urge you to list in the Consular registry the honorary consuls of
the Baltic States as a n expression of C a n a d a ' s long term support for
the Baltic peoples.

Kanadas ārlietu ministram J.Clark nosūtīto pastkartīšu paraugs

Pēc 1991. gada 21. augusta aicinājām Kanadas valdību atzīt
Latvijas de facto neatkarību. Latvijas neatkarības atzīšana prasīja
pārkārtošanos informācijas darbā. Nevarējām vairs runāt Latvijas
latviešu vārdā, jo to darīja Latvijas valdība. Viss tagad bija atkarīgs no
Latvijas valdības darbības. Tai, ja arī visam nepiekrītam, pretī strādāt
n e v a r ē j ā m . Propagandas n o l ū k o s starptautisko cilvēku tiesību
klauzulas sāka izmantot varu zaudējušie komūnistu funkcionāri.
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Kanadas K o m i t e j a par cilvēku tiesībām Latvijā bija jāizbeidz. Bet
darbs nebeidzas. Tā radās "Society for Canadian - Latvian C o o p e ration".
Šo vajadzību darbības lauku pārkārtot pārrunāja 1992. gada
Nākotnes darbības seminārā. Pārrunas turpinājās arī D V G l o b ā l o
dienu Stratēģiskā seminārā T o r o n t o . Sākās informācijas apmaiņa ar
Latviju par palīdzību, izglītību, ekonomiju, AIN darbību šeit, organizāciju un valdības darbību Latvijā.
D V Kanadā uzsāka regulāru informācijas "Īsziņas" izsūtīšanu
reizi mēnesī visām D V nodaļām. Tas turpinās visu 1992. gadu.
Atkal atsākta regulāra ziņu piesūtīšana Kanadas valdības locekļiem.
Pēdējie desmitgades nozares darbi ir bijuši: atbalsts Latvijas
bobslejistiem un personīgi ģimeņu apmeklējumi Latvijā, lai n o skaidrotu palīdzības nepieciešamību.
Līdzekļus darbam esam ieguvuši 14. jūnija ziedojumu akcijās.
Sevišķi sekmīgi līdzekļi ieplūda Latvijas-Kanadas karodziņu, Latvijas
apveida (ar Abrenes apriņķi) un Baltijas valstu krāsu piespraudēm.
Piespraudes lietoja kā dāvanu attiecīgos g a d ī j u m o s arī Latvijas
viesiem, žurnālistiem un valdības locekļiem.
Pēdējos gados vākti līdzekļi elektronisko un iespieddarbiem
attiecīgo aparātu iegādei Latvijā.
Vēstures liecībās atstājami vārdi, bez kuŗu līdzdalības Arējās
informācijas nozare būtu tikai maznozīmīgs pielikums pārejai D V
Kanada darbībai. Šie vārdi: Ralfs Alksnis, Gunārs un Regīna Auniņi,
Evgeņijs Boreiko, Verners Cinis, Roberts Dambergs, Juris Dreifelds,
R o b e r t s D u m p e , A l ī d e F o r s t m a n e , Kārlis F r e i b e r g s , E d u a r d s
Freimanis, Ligita Galdiņa, Aleksis Kalniņš, Velta Kalniņa, A r m a n d s
Kēleris, Vilis K o r n s , Andrējs Krebbe, Kate Lapiņa, Mirdza Lejiņa,
Dāvis Maksiņš, Oļģerts Miniats, Jānis Norvels, Egons Pelēns, Ērika
Peniķe, Ints Plampe, Indra Pulciņa, Nora Pulciņa, Magda Rieta,
Pēteris R o z e n b e r g s , Mirdza R u t u l e , Aina Selga, Anda S p r ū d ž a ,
Aleksandrs Štāls, Andrējs Šteinbachs, Gunārs Šūbiņš, Jānis Tērauds,
Māra Valdmane- Demandt, Maruta Voitkusa-Lūkina, Kārlis Zenaitis,
Klāvs Zichmanis, Andris Zīlans un daudzi citi.
Nozares darbību līdz 1987. gada sākumam vadīja Pēteris Vasariņ.š. Sakarā ar viņa pārcelšanos uz dzīvi Zviedrijā, par vadītāju kļuva
E l m a M i n i a t e . Pa daļai n o z a r e s d a r b ī b a s rezultātā dzirdētas
atsauksmes, ka latvieši ir vislabāk organizētā etniskā grupa Kanadā.
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Daugavas Vanagi Vācijā
Valdes vispārējā darbība
Valdes darbība ir apskatīta atsevišķos rakstos, tādēļ šajā dots
pārskats par darbību un lēmumiem, kas neparādās citos aprakstos.
1983. gads
19. janvārī nodots iespiešanai "Lettland und die Letten" izdevums, k o no angļu valodas izdevuma pārstrādājis vēsturnieks Juris
Baltputnis; iespiedis 2 0 0 0 eksemplāros.
Minsteres biroju pārņems 5. februārī. " Z i ņ u Vanaga" ielasītāj a m M. Bergholcam vāja veselība un viņa vietā darbā iesaistīta Velta
Baltputne.
Aprīlī M . Valtera uzņēmās sakārtot Leģiona kartotēku. Atbalsta
ar D M 1000,- neredzīgo sanāksmi Bērzainē. Nodoti 100 eks. "Lettland und die Letten" izdalīšanai Frankfurtes grāmatu meses latviešu
stendā.
S e p t e m b r ī . s a ņ e m t s D V C V ziedojums D M 2 0 0 0 , - brošūras
"Lettland und die Letten" izdošanai. Iecerētām jaunatnes dienām
Bērzainē nav piekrišanas. Bērzaines Pateicības rakstu pasniegšanu
atbalstītājiem un labvēļiem izdarīs 24. martā. Principā atbalsta Latviešu centra Minsterē celšanu, bet pašlaik nav brīvu līdzekļu.
1984. gads
A p r ī l ī pārrunā par petīcijas iesniegšanu AN Baltijas valstu
kolonizācijas jautājumā. Valde norāda, ka saskaņā ar vācu likumiem,
l a b d a r ī b a s o r g a n i z ā c i j ā m šādos g a d ī j u m o s j ā b ū t u z m a n ī g ā m .
Likvidēs Eslingenas k o p u , j o nevar atrast vadību. Atzīst, ka mākslinieku turneju kārtošana izmaksā par daudz un sarīkojumiem jāpiemaksā. Par kandidātiem D V priekšnieka amatam uzstādīs J. Frišvaldu
un J. Leitīti un D V vanadžu priekšnieces amatam A. Liepiņu. Valde
ierosina Mūža biedru tīklu. O. Baltputnis izstrādās priekšlikumu par
noteikumiem Mūža biedru jautājumā. Globālo dienu sporta sacensībām piešķiŗ D M 600,-. Ienākušas D M 50.000,- no Punkas testamenta.
Dziesmu dienu informācijas brošūrai pievienos krāsainas Bērzaines
kartītes. Plakātus ar Bērzaines skatiem gatavo R. Jānītis.
Oktobrī. atkārtoti pārrunāta doma par apsveikumiem biedriem
"apaļās jubilejās", sākot ar 6 0 gadiem.Izsūtīts p a z i ņ o j u m s Centra
nodaļas biedriem par nodaļas likvidēšanu un biedru pārskaitīšanu
Bērzaines kopā. D V ģenerālsekretāra un O. Baltputna izstrādāto
projektu par Mūža biedru n o t e i k u m i e m valde izsūtīs nodaļām un
k o p ā m pieņemšanai.
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1985. gads
D V priekšnieks aicinājis organizācijas 4 0 darbības gadā mēģināt n o d i b i n ā t D V n o d a ļ u / k o p u Berlīnē. Valde neredz praktisku
iespēju. A. Klīmanis Bērzainē nodevis glabāšanā 17 nelaiķa B. Ancāna gleznas.
Mēģināts organizēt j a u n o ģimeņu sanāksmi 9. - 13. o k t o b r ī .
Ziedo D M 1000,- Globālām meistarsacīkstēm. Noraida visu to L K O K
un veco strēlnieku uzņemšanu par D V Mūža biedriem, kas 4 0 gadu
laikā nav izrādījuši interesi iestāties organizācijā.
T o r o n t o ierosināts izsludināt 1986. gadu par Bērzaines gadu.
Ziedo Globālo dienu loterijai piecas B. Ancāna gleznas.
Valde arī turpmāk patur apkārtraksta izsūtīšanas kārtību, papildinot, ka apkārtrakstus piesūta visu D V zemju valžu pr-žiem un
protokolus D V pr-kam. Vanadžu salidojums paredzēts Minsterē 5./6.
oktobrī. ELJA paredzējusi sanākt Bērzainē 20./21. oktobrī. R. Gerhards ielasījis neredzīgiem 100. grāmatu. Piekrīt PBLA Tautas balvas
piešķiršanai V. Hāzneram.
Par D V darbības sekmēm liecina, ka vairāki Bērzaines kaimiņi
- vācieši atbalsta mūsu darbu un sola dibināt "draugu biedrību".
1986. gads
V a l d e s vanadžu n o z a r e s v a d ī t ā j a s vēlēšanās k a n d i d ē Z .
Gaspersone un I. Nolle-Blūmfelde. Sagatavots D V saraksts LCP vēlēšanām. Izstrādāta valdes rezolūcija par apvienotā Eiropas laikraksta
n o s a u k u m u . Izsūtītas 280 eks. jaunatnes aptaujas lapas, bet atpakaļ
saņemtas tikai 14. Piešķir D M 500,- EVS - Eiropas vasaras skolai.
Aizvadīto globālo dienu budžets izpildījies, atlikums D M
18.000,-; D M 15.000,- nodots Bērzaines iebraucamā ceļa asfaltēšanai.
1987. gads
Februārī L C K / L C P piekrīt, ka D V Vācijā pārņem vienu laikraksta "Brīvā Latvija" paju par D M 5000. Vanadžu nozares vadītāja I.
Nolle-Blūmfelde piedalījusies D V dienās Austrālijā.
Sarunas par dalību " B r ī v ā Latvijā" vadīs O. Baltputns, O.
Mazarkevics un V. Skultāns. Vanadzes apsola Bērzainei jaunu Latvijas karogu.
O. Baltputnis turpina Globālo dienu filmas sastādīšanu. D V
ģenerālsekretārs sāk kārtot un pārrakstīt kritušo kaŗavīru kartotēku.
Kārtos A. Stinkuļa slīdīšu referātu turneju 1988. gadā. Globālo dienu
dievkalpojuma kolekte izdota pults iegādei Bērzainē.
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Novembrī no Latvijas izraidītiem izmaksāt: vieniniekiem D M
3 0 0 , - , ģ i m e n ē m D M 6 0 0 , - . J ā p i e ņ e m l ē m u m s sakarā ar neredzīgo
fonotēkas skaņu ierakstu nodošanu Kongresa bibliotēkai Vašingtonā
un jāprasa Latviešu Neredzīgo kopas vad., lai tā uzņemās materiālo
un juridisko atbildību par autoru jeb apgādu eventuālām prasībām.
1988. gads
Februārī aicina M L Ģ audzēkņus piedalīties Ziemsvētku kartiņu
zīmēšanā, piesolot godalgas. Vienojās nodot Bērzaines brošūras izgatavošanu "Brīvai Latvijai" un to izdot 2 0 0 0 eksemplāros. Valde iegādājās Brīvības un Miera kuģa un Kopenhāgenas tribunāla preses
rakstu k o p o j u m u par D M 230,-.
Pārstrādāti D V aprūpes noteikumi. Ģen. Bangerska kapa vietas
n o m a pagarināta uz 2 0 gadiem, par D M 1400,-. Jāsaved kārtībā arī
piemineklis. Piekrīt Juŗa Sinkas pieņemšanai par " B r ī v ā s Latvijas"
redaktoru sākot ar 1988. g. 1. oktobri. A. Stinkuļa slīdīšu turneja notika septiņās vietās. Ziedo D M 2 0 0 , - R. Blaumaņa piemiņas plāksnei
Somijā. Aicina protestēt pret Ģederta Melngaiļa turēšanu un spīdzināšanu P a d o m j u psichiatriskajās slimnīcās. C V sēdē un D V priekšnieka godināšanā Anglijā Vāciju pārstāvēja O. Mazarkevics. Piešķir
D M 300,- pabalstu 3x3 nometnei Abrenē, Francijā.
S e p t e m b r ī n o d o d iespiešanai sešus P. P u r m a ļ a Ziemsvētku
kartiņu motīvus un divus Bērzaines "Ziemas skatus". Iespiest 16.000
kartiņas. D V ģenerālsekretārs sakārtojis kritušo kaŗavīru kartotēku.
Reģistrēti 16.000 vārdi. Organizē nodaļās/kopās J. Rožkalna referātu
un video filmu turneju un A. Valdmaņa filmu izrādes. Iemaksā D M
2000,- Gunāra Astras piemiņas fondā. Pārrunā Hitlera/Staļina pakta
70. gada dienas akcijas, C V uzskata, ka tās var īstenot tikai ar D V
Vācijas valdes atbalstu. Jāizveido R ī c ī b a s komiteja un jāpanāk LCP
un LAK EC piekrišana un atbalsts.
No Latvijas izsūtīto tautiešu starpā radušās nesaskaņas. Tā kā
viņi ir D V biedri, jāmēģina atrast vienotību.
Pārrunās par vācu preses nostāju B. Maikovska apcietināšanas
lietā, uzskata par pārsteidzīgu LCK distancēšanos. Lai arī nav
saņemta PBLA atbilde par Zvaigžņu braucienu un demonstrācijām
B o n n ā , D V priekšnieks mudina izšķirties. Jāizveido rīcības komiteja,
k u ŗ ā j ā p i e a i c i n a arī p ā r ē j i e baltieši. Piekrīt atbalstīt 8. V L J K
(Vispasaules latviešu jaunatnes kongresu).
R. Jānītis dāvinājis Bērzainei D V emblēmu kokgriezumā.
Atbalsta Tautas balvas piešķiršanu Gunāram Astram.
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Izveidota 23. augusta akciju rīcības komiteja: priekšsēdis O.
Mazarkevics, vicepr-dis A. Cipulis, kasieris O. Baltputnis, iesniegumi
Dr. A. Kadeģis, koordinators I. Balodis. Uzaicina Juri Baltputni uzņemties "Lettland und die Letten" jaunizdevuma sagatavošanu. Atbalsta piecu jauniešu piedalīšanos 8. VLJK katru ar D M 2 5 0 , - . N o
Vācijas nosūtītas apm. 1000 kartiņas Bonnas polītiķiem.
Augustā."Brīvās Latvijas" saimnieciskie pārskati neapmierina.
23. augusta akcijās izkārtoti grupu braucieni ar vilcienu no H a m burgas un Minchenes. Sagaida vismaz 300 dalībniekus.
Bērzaines brošūras J. Sudrabiņa tekstu skatīs cauri O. Mazarkevics un S. Spurdziņš. Iemaksāts C V paciņu kontā D M 2000,-. Kaŗa
invalīdu pensijas Latvijā uzsāk kārtot Ž. Indriksons un L. Martinsons.
Noorganizētas pirmās D V Vācijas makšķernieku sacensības.
L. O. Lielups nāk ar ierosinājumu izveidot "Stiftung Lettland"
kopā ar D V Vācijas valdi, valde to atbalsta.
1990. gads
Februārī. Iesvētīts bij. Rietumvācijas D V priekšēža Dr. J. Platā
piemineklis. Sazināšanās ar Latvijas ārstiem M. Sābu un A. Auziņu
par medicīniskām apliecībām, sakarā ar vācu valdības pensijām kaŗa
invalīdiem Latvijā. Saņemti 11 pirmie pieprasījumi.
Aprīlī. Izgatavots j a u n s D V Vācijas statūtu un n o t e i k u m u
kopojums. Pārrunā LCK iesniegumu par LCK Vācijas latviešu sabiedriski-informatīvās nozares izveidi, kas prasīs pirmā gadā no D V D M
10.000,- nākošajā D M 15.000,-.
Augustā. Kaŗa invalīdu pensiju lietās apm. 1000 pieprasījumi,
resp. aptaujas. Izsniegtas apm. 260 pilnvaras, apm. 500 invalīdi kārto
paši. 1991. gadā Lieldienās Bērzainē r ī k o s Eiropas latviešu šacha
meistarsacīkstēs. Iemaksā D V C V kontā D M 2000,-palīdzības darbam
Latvijā. K ā r t o Rīgas m ā k s l i n i e k u k o n c e r t a t u r n e j u no 1 0 . - 2 5 .
n o v e m b r i m . Nosūta uz Augstāko Padomi Dr. I. Krastiņam vācu
sociālo lietu literatūru.
Novembrī. Valdes locekļi Latvijas apciemojumos izmaksā trīs
veltes kaŗa invalīdiem, katram D M 100,- Atver bankas kontu " H i l f e
fūr Lettland", i e m a k s ā m palīdzības darbam Latvijā. Aicina visas
nodaļas/kopas atbalstīt Minsteres Latviešu ģimnaziju. 23. augusta
akcijas noslēguma bilance uzrāda D M 1043,73 atlikumu, ko izlietos
Engures s l i m n ī c a s v a j a d z ī b ā m . L. O . Lielupa radītais " S t i f t u n g
Lettland" ( V e l t ī j u m s Latvijai) reģistrēts vācu iestādēs un uzsācis
darbību.
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1991. gads
Februārī. U z ņ e m t i sakari ar " J o h a n n i t e r - U n f a l l - H i l f e " H a m burgas nodaļu, kas sākusi aprūpēt Baltijas valstis. Pirmais sūtījums
jau nosūtīts uz Rīgu. Vācu iestādes pārbaudīja valdes rīcībā esošo
leģiona archīvu un atzina, ka ieraksti ir ticami un der kā pierādījums
pensiju lietās.
Aprīlī. L. O. Lielups iemaksājis savā fondā kā pamatkapitālu
D M 50.000,-. "Stiftunga" pamatkapitālam jābūt D M 100.000,- kādēļ
jāvāc ziedojumi.
Augustā. Kaŗa invalīdu pensijas piešķirtas 4 0 g a d ī j u m o s ,
apstrādā vēl 80 lietas. J U H transports ar 78 t o n n u kravu palīdzības
darbam sasniedzis Rīgu. S ū t ī j u m ā arī 5 0 0 latviešu pakas. Vācijā ir
hospitē-šanās iespējas Latvijas ārstiem. Valde ir nemierā ar "Brīvās
Latvijas" nostāju pret D V organizāciju.
Oktobrī. Vācu iestādes piešķīrušas veselības uzlabošanas atvaļin ā j u m u s kaŗa invalīdiem n o Latvijas, sedzot visus izdevumus. C V
nav ieinteresēta aktīvi iesaistīties "Klusās nedēļas" seminārā Bērzainē
un uzskata, ka par organizācijas nākotnes stratēģiju vajadzētu runāt
G l o b ā l ā s dienās T o r o n t o . V a l d e k o n s t a t ē , ka Latvijas invalīdu
uzņem-šana Bērzainē iznāk par dārgu un nesasniedz cerēto mērķi.
1992. gads
Februārī. Vācu pensijas saņem apm.120 invalīdi Latvijā. Palīdzības darba koordinācijas seminārs notiks Latvijā, 4. Rīgas Pilsētas
slimnīcas ārstu izkārtojumā. "Ziņu Vanaga" ielasīšanu ar 710. numuru pārņem R. Gerhards. Uz Hamburgu izsaukti četri ārsti no Latvijas,
lai praktizētos vācu slimnīcās. Latvijā noorganizētas trīs darba grupas
palīdzības sūtījumu sadalei: U . Štrauss ar palīgiem - privātiem sūtīj u m i e m , 4. slimnīcas ārsti - medikamentiem un L D V un Minsteres
LSK uzticības personas - labdarības sūtījumiem. Pensijas kaŗa invalīdi Latvijā sāk saņemt vācu markās. Ik mēnešus sūtījumos uz Latviju
aiziet apm. 1500 pakas.
Aprīlī. Uzsākta C V iegādātā datora izlietošana leģiona kartotēkas ierakstīšanai. V i e n o j ā s , delegātiem p i e k r ī t o t , atdot " B r ī v ā s
Latvijas" paju LCK, pamatojot ar to, ka laikraksts prasa piemaksas,
bet m ū s u līdzekļi ir nepieciešami tiešam p a l ī d z ī b a s d a r b a m .
Iemaksātās D M 5000,- atstāj LCK rīcībā. Konstatē, ka ierosinājums
aicināt Latvijas invalīdus uz V ā c i j u protēžu izgatavošanai nav
realizējams, bet jāmekle ceļi to izgatavošanai uz vietas. Sveic L D V
k o n f e r e n c i un uzsveŗ, ka Latvijā drīkstētu būt tikai viena D V
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organizācija. Pārrunā Jaundubultu pansionāta iegādi kā kopēju D V
īpašumu. Valdes priekšsēdis pārbaudīs, D V priekšnieka uzdevumā,
apstākļus uz vietas. Palīdzības darba seminārs notiks Līgatnē, 30./31.
maijā.
Augustā. " V e l t ī j u m s Latvijai", sadarbībā ar Vesmaņa ģimeni un
D V Mežotnes nodaļu, sūta drēbju pakas uz Latviju, sedzot sūtīšanas
izdevumus. Rīgā ir kāda ortopēdiskā klīnika, kas varētu uzņemties
protēžu izgatavošanu. Minsteres LSK un D V H a m b u r g a s nodaļa
atbalsta B ē r n u dzirdes c e n t r u R ī g ā . N o d i b i n ā t s Klāva Baloža
piemiņas fonds, kas vēlās turpināt nelaiķa plānus. Laparaskopijas
aparāta z i e d o j u m u veidā valde sedz Dr. M . Sābas praktizēšanās
izdevumus, apm. D M 4 0 0 0 , - apmērā. E. Retigs sagādājis n o savas
vietējās slimnīcas gultas, skapīšus un matračus Rīgas 4. slimnīcai.
Latvijā izplatīta nepareiza i n f o r m ā c i j a , ka vācu iestādes maksāšot
pensijas visiem bijušiem leģionāriem. Iesniegumi apgŗūtina vācu
iestāžu darbību un kavē pamatoto iesniegumu apstrādāšanu.
Oktobrī. Smagi saslimušā L. Martinsona uzsāktās Latvijas kaŗa
invalīdu pensiju lietas pārņem Ž. Indriksons, V . Linde un V. Kļaviņš.
Laparoskopijas aparāta iegādei Vācijas daļa ir D M 2 7 0 0 , - plus Dr.
Sābas izdevumi. Ziedojuši: Vaļuka ģimene Vircburgā D M 1000,- D V
Mežotnes nodaļa D M 150,- D V Viestura nodaļa D M 1000,- un D V
Menchengladbachas nodaļa D M 800,-. Dr. J. U . Leitītis no Freiburgas U n i v e r s i t ā t e s k l ī n i k a s piedāvā E K G un infūzijas aparātus.
"Landesbausparkasse" Ziemeļreinā Vestfālē, ar D V Vācijas valdes atbalstu, nosūtījusi uz Latviju skolām un slimnīcām 5 0 datorus. Valde
t u r p i n a abonēt a p r ū p ē j a m i e m 20 eksemplārus " B r ī v o L a t v i j u " .
Laparaskopijas aparāta iegādē aktīvi iesaistījušies Hamburgas nodaļas
biedri O. Baltputnis un A. fon Švābe. Nevajadzīgu satraukumu radīja
P B L A R ī g a s b i r o j a lietveža P. Elferta raksts latviešu presē par
humānās palīdzības ( " H U M P A L U " ) nevajadzību un pat kaitīgumu.
Valde atzina šādu vērtējumu par traucējošu palīdzības darbā. Sakarā
ar Latvijas kaŗa invalīdu atpūtas atvaļinājumiem Vildbādes sanatorijās, valde nosūtīja uz turieni latviešu grāmatas un vairākus D V M
gada gājumus. Sakarā ar jauniem vācu noteikumiem par noguldījumu aplikšanu ar n o d o k ļ i e m , no kā ir atbrīvotas tikai reģistrētas
labdarības organizācijas, valde uzņēmās atbildību par Minsteres LSK
līdzekļiem. T u r p i n o t trimdas grāmatu sūtīšanu uz Latvijas bibliotēkām, valde nosūtīja 194 brošētus trimdas izdevumus, maksājot par
to iesiešanu Latvijā D M 1,56 par grāmatu.
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Valdes un revizijas komisijas sastāvs
1983. gada sastāvs ir publicēts "Laiks, Telpa, Ļaudis" I V grām a t a s 7 2 1 . / 7 2 2 . lapas pusēs. Jūnijā A. S t u b u r s , sakarā ar paslikt i n ā j o š o s veselības stāvokli, izstājās n o valdes. V i ņ a vietā pieaicina
p i r m o kandidātu P. Smilgu, kuŗš uzņemas valdes locekļa, Bērzaines
jautājumos, pienākumus.
1 9 8 4 . gadā statūtu k ā r t ī b ā p ā r v ē l a m o s valdes locekļus O.
Baltputni, P. Smilgu un A. Tipsi ievēl n o jauna un viņi patur līdzšinējos amatus. Revīzijas komisijā, A. Mežalam vairs nekandidējot,
ievēl K. Pīlageru, M . Liepu un I. Balodi. J. Šūlmeisters uzņemas šaušanas sekcijas un R. Pauls Ārējās informācijas nozares vadību.

DV Vācijas valde un revizijas komisija 1989.gadā: No kr. sēž A
Burmeisters, I.Nolle-BIūmfelde (Vācijas vanadžu noz. vadītāja),
O.Mazarkevics (valdes pr-dis), O.Baltputnis; Stāv V.Linde, M.Liepa,
L. Martinsons, A.Tipsis, P.Smilga, K. Bērziņš, I. Balodis, S.Spurdziņš

1985. gadā bija jāpārvēl valdes priekšsēdis. Par kandidātiem
uzstādīja Dr. J. Plato un J. Leitīti. Par valdes priekšsēdi ar 13 balsīm
ievēlēja J. Leitīti, par Dr. J. Plato bija nodotas 11 balsis. Pārvēlamos
valdes lockļus A. Burmeisteru un S. Spurdziņu ievēlēja n o jauna un
tie paturēja līdzšinējos amatus. Valdes priekšsēdis uzņēmās ārējās un
iekšējās i n f o r m ā c i j a s lietu k o o r d i n ā c i j u . Revīzijas k o m i t e j ā ievēlē
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līdzšinējos locekļus. 1986. gadā jāpārvēl O . Mazarkevics u n K.
B ē r z i ņ š , k u ŗ u s a b u s ievēl n o j a u n a un viņi patur iepriekšējos
pienākumus. Par vanadžu nozares vadītāju D V Vācijas vanadzes bija
atkārtoti ievēlējušas I. Nolli-Blūmfeldi. Apstiprina Ž. Indriksonu par
D V M pārstāvi Vācijā. 1987. gadā P. Smilga uzņēmās valdes locekļa
sevišķiem uzdevumiem pienākumus. Pārvēlamos valdes locekļus O.
Baltputni, P. Smilgu un A. Tipsi ievēlēja no jauna. Tāpat nav arī
maiņas revīzijas komisijas sastāvā.

DV Vācijas valde un rev. kom. 1992.g.: No kr. l.r. V.Linde, S.Spurdziņš, A.Burmeisters, M.Ringa (vanadžu vad.), O.Mazarkevics
(valdes pr-dis), I.Balodis; 2.r. R.Liepiņš, A.Tipsis, M.Liepa (rev. kom.
pr-de), P.Smilga, J.Pērkons, L.Martinsons, O.Baltputnis, E.Retigs

1988. gadā jāpārvēl valdes priekšsēdis un J. Leitītim vairs
n e k a n d i d ē j o t , par valdes priekšsēdi vienbalsīgi ievēl v i e n ī g o
kandidātu O. Mazarkevicu. Viņa vietā valdē uz vienu gadu ievēl I.
Balodi. Kārtēji pārvēlamos valdes locekļus A. Burmeisteru un S.
Spurdziņu ievēl n o j a u n a . Valdes priekšsēdis u z ņ e m a s turpināt
apkārtrakstu izdošanu un I. Balodis sekretāra pienākumus, paturot
sporta nozari un i n f o r m ā c i j a s darba k o o r d i n ā c i j u . Pieaicina P.
Elfertu par Ārējās i n f o r m ā c i j a s un V . Lindi par aprūpes/invalīdu
pensiju lietu referentiem. Revīzijas k o m i s i j ā , K. Pīlageram vairs
nekandidējot, ievēl M. Liepu, L. Martinsonu un V . Lindi.
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1989. gadā P. Elferts atgriežās ASV, lai pēc tam uzņemtos PBLA
lietveža pienākumus Rīgas birojā. Ārējās informācijas ref. pienākum u s uzņemas L Martinsons. A . H o m k a pilda " P a t i e s ī b a s F o n d a "
pārstāvja pienākumus Vācijā. Pārvēlamie valdes locekļi I. Balodis un
K. Bērziņš ievēlēti no jauna. Arī vanadzes par savu vadītāju ievēlējušas I. Nolli-Blūmfeldi. Tāpat nav pārmaiņu revīzijas k o m . sastāvā.
1990. gadā, kā pārvēlamie valdes locekļi, A. Tipsis, O. Baltputnis un P. Smilga, tā revīzijas komisijas locekļi paliek savos amatos.
1991. gadā par valdes priekšsēdi no jauna ievēl O. Mazarkevicu
un valdē A. Burmeisteru un S. Spurdziņu. P. Smilga uzņemas biedrziņa pienākumus. Revīzijas komisijā, L. Martinsonam vairs nekandidējot, ievēl M . Liepu, V . Lindi un M . Ringu.
1992. gadā pārvēlami bija I. Balodis un K. Bērziņš, kuŗš, sakarā
ar noslogojumu darbā un baznīcas uzdevumos, vairs nekandidēja. I.
Balodi ievēlēja no jauna un kā otru valdes locekli ievēlēja V . Lindi.
D V Vācijas vanadzes, noteikumu kārtībā, par savu vadītāju bija jau
ievēlējušas M . Ringu. Revīzijas komisijā M. Liepa, R. Liepiņš un J.
Pērkons.
Valde un revīzijas komisija sadalīja savus pienākumus sekojoši:
O. Mazarkevics,

Valdes priekšsēdis, D V C V loceklis

A. Burmeisters

Vice-pr-dis un Aprūpes nozares vadītājs

V . Linde

Sekretārs

A. Tipsis

Kasieris/grāmatvedis

M . Ringa

Vanadžu nozares vadītāja

S. Spurdziņš

Valdes loceklis Bērzaines jautājumos

I. Balodis

Valdes loceklis sporta un jaunatnes darbam un
palīdzības darba koordinators

O. Baltputnis

Valdes loceklis kultūras darbam

P. Smilga

Biedrzinis

L. Martinsons

Ārējās informācijas un aprūpes ref. († 13.11.92)

J. Daģis

Iekšējās informācijas referents

E. Retigs

Neredzīgo skaņu bibliotēkas pārstāvis

Ž. Indriksons

D V M pārstāvis

H. Herrlings

Bērzaines pārvaldnieks
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M . Liepa

Revīzijas komisijas priekšsēde

R. Liepiņš

Revīzijas komisijas priekšsēdes vietnieks

J. Pērkons

Revīzijas komisijas sekretārs

D V Vācijas zemes valdes darbības pārskats par 1992. gadu
'kopu pasākumi: (uzdodot aktīvo
aktīvc dalībnieku skaitu)
Sekciju/kopu
skaits

Aktīvie
dalībnieki

Vanadžu kopas

7

72

Sporta kopas

2

26

Makšķernieku kopas

3

13

LOK atbalstīšanas

1

10

Sekcija/kopa

Vietējie sarīkojumi:(sk. arī Kultūras nozares ziņojumu)
Organizēti 2 Bērzaines apmeklējumi ar 22 dalībniekiem.
Izdoti 49 apkārtraksti, kopskaitā 3911 eksemplāros.
Abonēti 177 eksemplāri Daugavas Vanagu Mēnešraksts.
Izplatīti 154 D V sienas kalendāri.
Izplatītas 223 Tautas Kopības kartes.
Ievietoti raksti presē:
a) cittautu
32,
b) latviešu
125.
Palīdzībai Latvijai nosūtīti:
a). Privāti
6097 saiņi,
b). Labdarības
3258 saiņi,
c). Latvijā iepirkti
838 saiņi.
Kopā
10193 saiņi.
Brilles
120
Finanču pārskats:
Ziedojumu vākšanas akcijas:
a)

Palīdzības darbam Latvijā

DM

5641

b)

Materiālai un kultūrālai aprūpei

DM

5065

c)

Laparaskopijas aparātam

DM

2090
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Ziedojumi:
Gunāra Astras piemiņas fondam
Informācijas darbam:
a) Vietējam informācijas darbam
b) Ārējās informācijas darbam
Kopā
Aprūpes darbam:
a) Palīdzībai Latvijā
b) Aprūpei uz vietas
Kopā
Izglītības pasākumiem:
a) Minsteres Latviešu ģimnāzijai
b) Grāmatām
c) "Spīdolas" skolai
Kopā

DM

100

DM
DM

3,150
50_

DM

3.300

DM
DM
DM

29,305
2,842
32,147

DM
DM
DM

1,100
241
85.

DM

1,426

launatnes audzināšanai:
a) Stipendijām
DM
50
b) Pabalstiem
DM
380
c) Sporta nodarbībām
DM
985
d) 3 x 3 nometnei
DM
200
e) Klāva fondam
DM
355
Kopā
DM
1,970
Atbalsts citiem pasākumiem:
a) Latviešu centram Minsterē
DM
100
b ) D V zemes valdei
DM
2,500
c) 19. div. sarīkojumam
DM
250
d) Mītņu īres un remonti
DM
2.402
Kopā
DM
5,252
Kultūrāli-sabiedriskam darbam:
a) Sarīkojumiem
DM
4,998
Līdzekļi:
a) Nauda
DM
244,962
b) Citas vērtības aptuveni naudā
DM
25,525
Kopā
DM
270,487
Paskaidrojumi: Šis kopējais pārskats pilnībā neatspoguļo kopējos veikumus, j o dažas nodaļas nav iesūtījušas ziņas un citas - nepilnīgas.
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Pārskats par D V Vācijas valdes aprūpes nozares darbu
Aprūpējamie Vācijā uz 1. janvāri:
Gads
Skaits
Gads
1983. g.

Skaits

- 1181

1988. g.

-1014

1984. g.

-1145

1989. g.

-

970

1985. g.

-1135

1990. g.

-

921

1986. g.

- 1088

1991. g.

-

910

1987. g.

- 1067

1992. g.

-

882

I. Aprūpējamo kartotēkā uz 1993. gada 1. janvāri:
1. Invalīdi:
a)

Neredzīgie

b)

Dubultamputētie

15
5

c)

Kāju amputētie

97

d)

Roku amputētie

43

e)

Galvas ievainojumi

14

f)

Paralīze

g)

Nervu slimie

h)

Dažādi ievainojumi

161
136

9
31

i)

T B C kaŗa invalīdi

j)

T B C slimie bijušie kaŗavīri

86

k)

T B C slimie civilisti

94

2. Kaŗa atraitnes

59

3. Kritušo un bez vēsts paz.vecāki

26

4. Chroniski slimie, nelaimes gadīj u m o s cietušie un citi

78

Kopš Latvijas pagaidu valdība bijušajiem Otrā pasaules kaŗa
dalībniekiem palielina vecuma pensijas par 2 5 procentiem, apliecības pieprasa arī visi Latvijā dzīvojošie leģionāri.
So apliecību izsniegšanas darbu veic D V Vācijas valdes priekšsēdis un Aprūpes nozares vadītājs Aleksandrs Burmeistars.
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Izsniegto apliecību skaits:
Gads

Skaits

Gads

Skaits

1983. g.

-

49

1987. g.

-

95

1984. g.

-

90

1988. g.

-

132

1985. g.

-

70

1989. g

-

115

1986. g.

-

58

1990. g

-

443

Laikā no 1983. gada līdz 1990. gadam, vienreizējos pabalstos
izsniegts D M 2 4 4 7 6 , 0 0 un Ziemsvētku veltes D M 2 5 4 9 , 0 0 k o p s u m mā D M 4 9 9 7 1 , 0 0 . Pabalsti izsniegti dažādu gŗūtību pārvarēšanai.
Regulāros pabalstos chroniski slimiem izsniegts D M 17100,00.
Par laikrakstu un D V Mēnešraksta abonēšanu aprūpējamiem
slimnīcās, sanatorijās un veco ļaužu mītnēs izdots D M 25953,00.
Pabalstos no Latvijas izraidītiem un Sarkanās armijas dezertieriem izsniegts D M 14135,00.
Pūriņa nauda 8 ģimenēm D M 2000,00.
Par invalīdu uzturēšanos Bērzainē, jauniešu un sportistu atbalstam kopsummā izdots D M 28362,00.
Pavisam pabalstos izdots D M 150915,00.
Ziedojumos aprūpes darbam ienākušas D M 190905,00.
Pie aprūpes darba jāpieskaita arī apliecību izsniegšana bijušajiem leģionāriem no D V Vācijas valdes rīcībā esošā Leģiona archīva.
DV Vācijas valdes pieņemtie budžeti un to īstenojums:
Gads

Visp.darbī—
bai budžetā
paredzēts

Īstenojies
Ienākumos

Īstenojies
Izdevumos

Aprūpei
budžetā
paredz.

Izmaksāts
Ienācis pabalstos

1983

13.900

23.183,54

28.877.88

26.500

36.203,04

17.813,06

1984

14.729

20.339,83

14.665,93

25.500

38.063,71

28.354,13

1985

13.400

21.175,77

14.625,31

24.200

37.557,29

30.406,11

1986

16.800

19.951,60

14.885,85

30.500

20.326,85

20.702,72

1987

17.000

48.196,52

25.956,64

18.000

17.067,14

12.834,12

1988

17.050

89.012,47

44.942,38

15.000

17.328,24

23.897,20

1989

24.200

25.915,73

24.823,25

23.000

19.146,82

19.181,80

1990

24.220

52.248,07

36.485,84

20.000

11.327,31

24.040,74
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S a ņ e m t i e z i e d o j u m i 14. j ū n i j a un Ziemsvētku z i e d o j u m u
vākšanas akcijās:
Kopā: 14. jūnijā un Ziemsvētkos pēdējos desmit gados no 1982.
- 1992. g.
DM
76.901
Aprūpei ienākušie līdzekļi:
D M 197,020
D V Vācijas šacha sekcija
Sarīkotas Latviešu Eiropas Meistarības sacensības šachā, 1983.
un 1991. gadā Bērzainē un 1987. gadā Annabergā. Kuplākais dalībnieku skaits piedalījās 1983. gadā Bērzainē, kur 13. reizi par Eiropas
latviešu meistarību cīnījās 21 dalībnieks. 1991. gadā pirmo reizi bija
iespēja piedalīties arī šachistiem no Latvijas.
Sarīkotas trīs J.Liepiņa piemiņas kausa izcīņas ātrspēlē. Divas
reizes šie turnīri tika rīkoti Minsterē Dziesmu svētku un Kultūras
dienu laikā un trešo reizi Freiburgā, Daugavas Vanagu 5. G l o b ā l o
dienu laikā.
D V Vācijā Kultūras nozares darbība
Aizvadītajos desmit gados nozares darbs piedzīvoja neparedzētas pārmaiņas un kāpinājumu Tas izskaidrojams gan ar pašu pārvērtībām, gan ar polītiskajām pārmaiņām Latvijā un mūsu pagaidu m ā j vietu V ā c i j ā . Uzsākot šī p o s m a d a r b ī b u , nekas n e l i e c i n ā j a , ka
drīzumā notiks lielas pārmaiņas Padomju Savienībā. Cauri "Dzelzs
aizkaram", protams, propagandas nolūkos arvienu vairāk no Latvijas
uz ārzemēm tika sūtīti latviešu koŗi, jo tie dažādās starptautiskajās
koŗu sacensībās ieguva pirmās vietas. T a s darīja godu P a d o m j u
savienībai un itkā apstiprināja tās daudzkultūru brīvību. Koŗi Ave
Sol, Dzintars, Juventus u.c., k o n c e r t ē j a V ā c i j ā . Arī b r a u c o t uz
sacensībām citās valstīs, Francijā, Itālijā, Spānijā, tiem vienmēr nācās
šķērsot Vāciju un allaž sniegt kādu koncertu arī šeit. T a s bija liels
bagātinājums latviešu kultūras dzīvē. Daudzie trimdas gadi jau lika
sevi m a n ī t : trūka latviešu mākslinieku un koŗu. Vietējiem sarīkojumiem grūti bija atrast augstvērtīgu māksliniecisku programmu. Bet
d z i m t e n e s k o ŗ u d a l ī b n i e k o s " D z e l z s aizkars" bija iedzinis arī
neiedomājamas bailes. Reti kad izdevās ar kādu koristu apmainīties
d o m ā m . Parasti tie vai nu no sarunām izvairījās, vai arī tās bija
maznozīmīgas. Vienīgā demonstrācija varēja notikt ar patriotiskām
d z i e s m ā m , k a m k o n c e r t o s bija liela atsaucība. Laika t e c ē j u m ā
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trimdas kultūras dzīve bija cietusi, j o daudzi D V darbinieki aizgājuši
veļu valstībā un viņu vietā bija gŗūti atrast atvietotājus.
Šajā gadu desmitā, Kultūras nozares darbība un darbs nodaļās/kopās dalāms t r ī s galvenos p o s m o s : jau m i n ē t a j ā stagnācijas
posmā - kad galvenokārt iztikām ar vietējiem programmas izpildītājiem, otrā - vidusposmā, kas mobilizēja visus aktīvos spēkus D V 5.
Globālo dienu sarīkošanai un pašu šo dienu norisē 1986. gadā un,
beidzot, trešais posms, k o ievadīja trešā tautas atmoda dzimtenē un
Latvijas neatkarības atgūšana.
Pirmajā posmā nodaļām/kopām arvienu lielākas gŗūtības sagādāja lielāku sarīkojumu izkārtošana, j o mākslinieku honorārs, ceļa
naudas, telpu īres u.c. izdevumi vairs nesedzās ar ienākumiem, tāpēc
tādus varēja atļauties tikai lielākās nodaļas. Zemes valdes centās ik
gadus atbalstīt nodaļu rīkotos D V Vācijā salidojumus, ko vēlējāmies
izkārtot ikreiz citā Vācijas zemes pavalstī. Šajā posmā a t z ī m ē j a m a
dziedātājas Melitas Mičules (soprāns), Smaidas Platās (soprāns) un
Rasmas Lielmanes (vijole) uzstāšanās nodaļu s a r ī k o j u m o s . Tāpat
atsaucīgi p r o g r a m m a s izpildītāji bija Minsteres Latviešu ģimnāzijas
audzēkņi - E. Zeiles-Annusas vadībā, kā arī n o dzimtenes atbraukusi
Jaunatnes teātŗa aktrise Ērika Gekiša. Šajā posmā referātus lasīja Jūlijs
Kadelis, D r Linards Lukss, Pāvils Brūvers, T a m ā r a Sinka, Dr. I.
Alksnis, A. Cipulis u.c.
Sevišķi daudz pūļu otrajā posmā D V darbiniekiem sagādāja
1986. gada D V 5. Globālās dienas Freiburgā, j o tur nebija darbinieku
uz vietas. T ā p ē c R ī c ī b a s k o m i t e j ā priekšsēdētāja Oskara Baltputņa
vadībā b i j a locekļi, kas dzīvoja izskaisīti pa visu R i e t u m v ā c i j u .
R ī c ī b a s k o m i t e j a palīdzēja noorganizēt arī 2 3 . j ū n i j ā braucienu ar
vilcienu uz R o m u , lai visi Globālo dienu dalībnieki varētu piedalīties
Latvijas kristiānisma 8 0 0 gadu atceres svinībās. Šis brauciens reizē
bija d e m o n s t r ā c i j a par cilvēku t i e s ī b ā m un j a u n a prasība pēc
brīvības mūsu tautai.
Trešajā posmā tautas atmoda Latvijā pēkšņi atvēra kā ūdens
slūžas. S a m ē r ā vieglā izbraukšana un lētie ceļa izdevumi radīja
iespējas daudziem Latvijas māksliniekiem gan atsevišķi, gan grupās,
izbraukt uz R i e t u m v ā c i j u , lai sniegtu p r o g r a m m a s gan vācu, gan
latviešu publikai. Kā uz burvja mājienu pazuda stagnācijas laika
baiļu žņaugi. Sevišķi viegla ceļošana bija līdz Latvijas suverēnitātes
atgūšanai, j o tad brauciena izdevumi bija samaksājami ar mazvērtīgajiem krievu rubļiem. Grūtāki bija, kad ceļa izdevumi bija jāmaksā
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valūtā. Bet Latvijas valsts ir atkal realitāte un materālās gŗūtības laika
gaitā uzlabosies. Svarīga ir apziņa, ka m ū s u valsts ir atkal
starptautisko tiesību subjekts.Trešās atmodas laikā pie D V V ā c i j ā
viesojās mākslas vienības un solisti: sieviešu vokālais a n s a m b l i s
"Nianse", solisti: B r u n o Egle (baritons), Zigrīda Krīģere (soprāns),
Reinis Birznieks (čells), Uldis Lipskis (klarnete), Leonards Ateņēvičs
(vijole), Veneta Miķelsone (klavieres), Indra Kiršteina (soprāns) u.c.
Sakarā ar Latvijas Nacionālās operas slēgšanu, n a m a r e m o n t u dēļ
Vācijā pastāvīgu darba vietu atraduši tās mākslinieki Egils Siliņš
(bass), Aleksandrs Poļakovs (baritons), Ingus Pētersons (tenors) u.c.
kuŗi, D V nodaļu aicināti, ir izpildījuši sarīkojumu programmas.
A t z ī m ē j a m a s ir Dailes teātŗa mazā ansambļa vairākkārtējās
viesizrādes gan ar " M e l n ā s krēpes", gan Jāņa Jaunsudrabiņa "Baltās
grāmatas" ainu uzvedumu.
Šī posma ievērojamākie referenti: Indra Gubiņa, Alfreds Jānis
Bērziņš, A. Stinkuls, J. Rožkalns, Dr. V. Nollendorfs, G. Freimanis,
Dr. A. Kadeģis, I. Cāzere, Dr. A. Zemītis, Dr. A. Trapāns, O. Mazarkevics u.c.
Sākot ar 1984. gadu, Bērzaines bibliotēkas sakārtošanu, grāmatu
inventārizēšanu un kartotēkas iekārtošanu veica Velta un Oskars
Baltputni, veltot šim darbam 687 stundas. Bērzaines bibliotēka ir
izveidota kā grāmatu krātuve un no ik autora darba tajā ir ievietots
viens eksemplārs. Liela u z m a n ī b a veltīta grāmatu d u b u l t n i e č u
nogādāšanai Latvijā. Sākotnēji mēģināja grāmatas nogādāt skolu
b i b l i o t ē k ā m , bet vēlāk i z š ķ ī r ā m i e s g r ā m a t a s n o d o t l i e l ā k ā m
bibliotēkām. Sadarbībā ar Latvijas Kaŗa mūzeja direktori Aiju Fleju,
bibliotēkai nodotas 79 grāmatas, 37 gada gājumi " D V Mēnešraksts"
un 18 gada gājumi Archīvs. Šī bibliotēka vāc, galvenokārt,militāra
satura grāmatas.
Uzņemti sakari ar Misiņa bibliotēkas Rīgā direktrisi Annu Šmiti
un ar Raiņa mūzeju un bibliotēku. Šīs bibliotēkas Mūzikas nodaļai
nosūtīts arī dziedātājas Paulas Brīvkalnes archīvs. Misiņa un Raiņa
bibliotēkā nodotas 8 1 9 grāmatas. Šis darbs vēl turpinās.
Latvijas ārsti varēja praktizēties V ā c i j ā , j o , i z m a n t o j o t f o n
Nobes (von Nobbe) starpniecību, izdevās iegūt Hamburgas Universitāšu klīniku vadītāju atsaucību, bet ar fon Švābes (von Schwabe)
atbalstu - Risenes Sarkanā krusta slimnīcas pretimnākšanu. Tā 12 Latvijas ārstiem bija iespēja īsāku vai ilgāku laiku uzturēties Hamburgā,
lai ar D V atbalstu un gan vācu, gan latviešu ģimeņu atsaucību, varētu
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i z m a n t o t šīs iespējas. Ar n o z a r e s s t a r p n i e c ī b u k ā r t o j a ārstu
izsaukšanu, apdrošināšanu u.c. formalitātes, kas nepieciešamas viņu
izbraukšanai uz Vāciju.
Latvijas ārstu pieredze Vācijā ir noderējusi ierosinājumiem, kā
uzlabot medicīnisko aprūpi Latvijā. Radās arī personīgi sakari, kas
pavēra dažādas palīdzības iespējas nākotnē. Starp ārstiem bija arī 4.
Rīgas pils. Sarkanā krusta slimnīcas ārsti: Andris Auziņš - anesteziologs u n Māris Sāba - ķirurgs. Abi minētie ārsti daudz darījuši
leģionāru - invalīdu invaliditātes noteikšanā, pensiju pieprasījumiem
vācu iestādēs.

Velta un Oskars Baltputņi ielasa trimdas latviešu laikrakstu ziņas
latviešu neredzīgajiem "Ziņu vanagā"

Jāmin nozares aktīvais darbs latviešu neredzīgo atbalstam, kas
tieši šinī posmā sasniedza darbības kulmināciju.
Nozare izkārtoja 16.000 Ziemassvētku kartiņu iespiešanu ar
mākslinieka Pētera Purmaļa zīmētiem astoņiem krāsainiem metiem.
Pēc polītiskām pārmaiņām nozares darbība iedalāma trīs posmos: 1)
Trešā atmoda, 2) asiņainie notikumi Baltijā un 3) Latvijas neatkarības
atgūšana un palīdzības darbs. Polītisko pārmaiņu laikā zemes valde
atzina, ka mēs nevaram būt tikai pasīvi vērotāji, bet m u m s aktīvi
jāpiedalās mūsu tautas iespējās polītiski veidoties. N o l ē m a r ī k o t
Lieldienu " K l u s ā s nedēļas" semināru. Nozare kopā ar semināra
vadītāju I m a n t u Balodi r ū p ē j ā s par p r o g r a m m u un t e c h n i s k o
iekārtojumu. Seminārs guva lielu atsaucību. Zemes valde nolēma arī
nākamajā gadā Klusās nedēļas laikā to turpināt kā tradīciju.
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1989. gada seminārs - "Tēvzemei un brīvībai" - notika n o 21.
līdz 27. martam.

Pēc Rīgas asiņainajiem notikumiem, Hamburgas organizētādemonstrācija Hamburgas centrā, pie Sv. Pētera baznīcas

Semināra n o z ī m i pasvītroja D V priekšnieka J. Frišvalda un
daudzu pazīstamu D V un sabiedrisku darbinieku piedalīšanās: A.
Lindena, I. Freimaņa, P. Vasariņa, Z. Blumbergas-Vasariņas, A. J.
Bērziņa, A. U l m e s ( V A K ) , P. T u r i n a , M . Ariņas, m o n s . D r . A.
B r u m a ņ a , prof. Dr. N o l l e n d o r f a , E. Heines, O. Mazarkevica, I.
Baloža, O. Baltputna u.c. Pēc šī semināra sastādītā 1989. gada 23.
augusta R ī c ī b a s k o m i t e j a ar pr-di O. Mazarkevicu, vice pr-di A.
Cipuli un locekļiem I. Balodi, Dr A. Kadeģi, māc. P. Kļaviņu, O.
Baltputni, I. Freimani, P. Elfertu sastādīja darbības plānu: Dr. A.
Kadeģis informēja Vācu demokrātisko partiju Ārlietu komisijas par
mūsu viedokli, lūdzot atbalstu;.25. martā visās zemēs uzsāka kartiņu
un vēstuļu akciju, sūtot tās 8 izraudzītim vācu polītiķiem; 20. maijā
R K locekļi piedalījās " E i r o p a s k o n f e r e n c e s cilvēku tiesībām un
b r ī v ī b a i " sanāksmē Berlīnē, kuŗa bija veltīta Hitlera/Staļina pakta
slepenajam p r o t o k o l a m ; 4 9 6 vācu "Bundestaga" deputāti saņēma
personīgu vēstuli ar bagātīgu materiālu klāstu par Hitlera/Staļina
pakta slepeno protokolu un mūsu prasībām; nepārtraukti informēja
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citu tautu presi, sūtot informāciju apm. 50 laikrakstu redakcijām.
Darbības finansēšanai uzstādīja budžetu, kuŗu finansēja PBLA, D V ,
Eiropas zemju pārstāvības un LNF.

Demonstrācijā Bonna, Hitlera-Staļina līguma gada dienā, 1989. g.
Priekšā O.Mazarkevics (Vācijas valdes pr-dis) un A.Burmeisters

Protesta demonstrācijā B o n n ā otrdien, 22. augustā, M ā r t i ņ l a u k u m ā pie Minsterbazilikas sākās B r ī v ī b a s sardze un uzsāka
darbību informācijas darbinieki. Šajā dienā Anglijas tautieši sāka
" Z v a i g ž ņ u b r a u c i e n u " ar a u t o b u s u uz B o n n u . T o pašu d a r ī j a
dalībnieki no Minsteres, M-Gladbachas un M a l m e s Zviedrijā. Tāpat
šajā dienā sākās arī vilciena "Zvaigžņu b r a u c i e n s " n o Lībekas,
Minchenes un Hanoveras: visās pieturas vietās pievienojās braucēji
ar kopēju mērķi - B o n n u . 23. augusta priekšpusdienā B o n n a s ielās
grupu dalībnieki kārtojās protesta demonstrācijām. Pl. 12.00 Tulpenfelda restorānā notika preses konference, bet pl. 13.30 Minsteres
bazilikā B a l t i j a s valstu i z n ī c i n ā t o p i l s o ņ u p i e m i ņ a i v e l t ī t s
o i k ū m ē n i s k s dievkalpojums. Pēc dievkalpojuma Minsterlaukumā
notika masu demonstrācija ar plakātiem un r u n ā m ; nolasīja arī
manifestu ar prasību: "Die baltischen Staaten haben das Recht auf
Unabhängigkeit!"
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Sarīkojumi

1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992

Koncerti

14

Akti

10

25

Teātŗa

45

izrādes

-

13

9

25
2

13
41

36
2

1

Tautas deju uzv.

1

2

1

Skaņu plašu konc.

7

-

-

15
42
-

1
4

11

17

31

36

2

1

10

7

29

27

5

1

-

-

4

2

-

1

-

6

8

7

3

1

-

Saviesīgi vakari

42

31

33

42

36

42

42

55

32

Priekšlasījumi

26

34

27

32

21

29

26

29

25

15

Loterijas

15

9

6

17

15

20

10

14

8

8

Tirdziņi

2

1

1

3

2

2

4

4

2

1

Citi sarīkojumi

-

4

81

104

136

108

116

132

143

126

Filmu izrādes

8

8

8

19

20

31

33

25

21

8

7317

5808

5460

6680

Apmeklēt.kopsk.

5330 6910

5510 6354

5765 4956

Bibliotēkas:
Gads

Cik nodaļās

Grāmatu skaits

Kultūras darbam izdots

1983

9

3850

DM

16.637,00

1984

11

5420

DM

8.466,00

1985

9

4739

DM

7.447,00

1986

11

4872

DM

6.315,00

1987

8

4515

DM

7.782,00

1988

10

4459

DM

9.623,00

1989

9

3800

DM

10.200,00

1990

8

3190

DM

12.268,00

1991

6

2232

DM

8.560,00

1992

4

1997

DM

4.998,00

DM

92.296,00

Kultūras d a r b a m izdots:
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D V Vācijas vanadžu darbība
1983. gada janvārī D V Vācijas saimē bija 2 2 2 vanadzes, bet
1993. gada 1. janvārī 209 vanadzes, tā tad vanadžu skaits ir tikai nedaudz samazinājies. 72 n o viņām ir apvienojušās 7 kopās (pie DV
Hanoveras, Memingenas, Menchengladbachas, Mežotnes, Minsteres,
Osnabrikas u n Špakenbergas n o d a ļ ā m / k o p ā m ) , bet pārējās strādā
savu D V nodaļu/kopu ietvaros.
1983. gadā rosīgi turpinājās rokdarbnieču darbs Frankfurtē,
Hamburgā un Minsterē. Nozares vadītāja I. Nolle kopā ar savu vietn i e c i Z . G a s p e r s o n i viesojās Anglijā Dienvidu n o v a d a vanadžu
dienās Rovfantā. I V vanadžu salidojums Bērzainē izdevās labi kā
dalībnieku, tā programmas ziņā.
1984. gadā lielākais notikums bija Eiropas Latviešu dziesmu
svētki Minsterē. Šeit sevišķu rosību izrādīja Minsteres vanadzes,
veicot atbildīgus uzdevumus r ī c ī b a s k o m i t e j ā . Rokdarbnieces, V.
Bērziņas vadībā, izstādīja savus darbus izstādē/tirdziņā.
Rudens salidojumā Bērzainē piedalījās D V vanadžu priekšniece
A. Liepiņa un deva ierosinājumus turpmākam darbam. Vērtīgi referāti bija A. Šicei, V. Bērziņai un I. Pickai-Emhardtei. Rudens un ziem a s p e r i o d ā vanadzes rosīgi piedalījās 18. n o v e m b ŗ a svinību un
Ziemsvētku eglīšu sarīkošanā. Vanadzes mudinātas gatavoties DV
G l o b ā l ā m dienām Freiburgā, kur, bez parastiem rokdarbiem, vajadzētu gatavot arī tautiskas lelles un latviskā gaumē tērpus " m o d e s
skatei".
1985. gada darbība bija galvenā kārtā veltīta D V 5. G l o b ā l o
dienu sagatavošanai, loterijas un daiļamatniecības skates kārtošanai.
Bērzainē noorganizēti krāsošanas un vārīšanas kursi, V . Bērziņas un
Z. Gaspersones vadībā. Minsterē notiek vanadžu sanāksme.
1986. gadā, sakarā ar D V G l o b ā l ā m d i e n ā m , vanadzēm bija
daudz vairāk d a r b a k ā c i t o s gados. V a n a d z e s k ā r t o j a izstādes,
loterijas un vanadžu salidojumu. Liels ieguvums bija satikšanās un
iepazīšanās ar citu z e m j u vanadzēm. D V vanadžu priekšnieces A.
Liepiņas aicinājumam rīkot A. Brigaderes atceres vakarus, atsaucās
M e ž o t n e s un Viestura vanadzes. Vairākās citās vietās vanadzes
pieminēja Annu Brigaderi kopējos sarīkojumos. Divas no rosīgākām
vanadžu k o p ā m atzīmēja darbības atceres: 20 gadu Minsteres kopai
(vadītāja A. Alužāne) un 10 gadus M e ž o t n e s kopai (vadītāja Z.
Gaspersone).
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1987. gadā vanadžu vadītāja I. Nolle-Blūmfelde viesojās Austrālijā u n satikās ar M e l b u r n a s , Adelaides, Brisbanes, Ņukāstles un
Sidnejas vanadzēm, piedzīvojot daudz sirsnības un gūstot jaunus
ierosinājumus. Sakarā ar Dziesmu dienām Minsterē gandrīz visas
Minsteres vanadzes bija iesaistītas rīcības komitejā, bet, neskatoties
uz t o , sacepa 10.000 pīrāgus. R u d e n ī , atkal Bērzainē, labi izdevies
salidojums, ar interesantiem referātiem, n o p i e t n ā m p ā r r u n ā m un
priecīgām stundām. Memingenas kopa nosvinēja 3 5 darbības gadu
atceri. V ā c i j ā ieradās ap 2 0 n o dzimtenes izraidītie tautieši un
vanadzes tiem palīdzēja iedzīvoties svešajā vidē.

Vācijas valdes pr-dis O.Mazarkevics (labā pusē) un vicepr-dis
A.Burmeisters pasniedz DV zelta nozīmi Veronikai Bērziņai

1988. g a d a m uzstādītais darbības plāns bija sekmīgi veikts.
Iesūtīti materiāli vanadžu plānotām tautas tērpu brošūrām; vairākās
vietās atzīmēta dzejnieces Aspazijas 120 gadu atcere. Atbalstīts
Bērzaines Klusās nedēļas seminārs "Dievs, daba, darbs". Vanadžu
salidojums notika kopā ar Bērzaines darbības atceri un tā dalībnieces
varēja piedalīties k o p ē j ā s svinībās. D a r b a sēdē izstrādāja nākamā
gada darbības plānu.
1989. gads nesa jaunus uzdevumus - gādāt par tautiešiem, kuŗi
pēdējā laikā, gan grupās, gan atsevišķi, i z m a n t o j a katru iespēju
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iepazīties ar dzīvi Rietumos. Viņus uzņemt un aprūpēt prasīja laiku
un arī līdzekļus. Aizvien lielāks kļūst vanadžu skaits, kas vecuma un
slimību dēļ, nevar vairs aktīvi darboties. Arī gadskārtējā salidojumā
Bērzainē bija mazāk apmeklētāju, lai gan programma bija saistoša un
daudzpusīga. Galvenais pārrunu tēmats: palīdzība Latvijai, 1990.
gada n o t i k u m i ietekmēja mūsu darbu un dzīvi. V a r ē j ā m brīvāk
apmeklēt dzimteni, pavērās vēl vairāk iespēju satikties ar dzimtenes
tautiešiem. Tas prasīja daudz laika, bet ciemiņu sirsnība un sajūsma
bija vislielākā pateicība. Mežotnes kopas vanadzes bija noorganizējušas sadraudzības pēcpusdienu., kur atkārtoti vienojāmies, ka turpm ā k ā darbībā galvenais uzsvars liekams uz palīdzību Latvijā. Dalībnieki spontāni saziedoja D M 3 7 5 , - (papildināja no vanadžu nozares
līdzekļiem uz D M 5 0 0 , - ) Šulcu ģimenei no Liepājas apkārtnes, kuŗa,
bez pašu pieciem bērniem, pieņēmuši četrus bāreņus. Nosūtītas uz
Latviju 4 0 0 0 vienreizējas šļirces un adatas.
Vanadžu salidojums Bērzainē notiek k o p ā ar r o k d a r b n i e č u
kopas 10 gadu jubileju. Kopas vadītāja V. Bērziņa īsā pārskatā atzīm ē j a galvenos pasākumus. R o k d a r b u speciāliste n o Latvijas stāstīja
par savu darbu un Minchenes raidītāja darbiniece I. Cāzere referēja
par pašreizējo stāvokli Latvijā.
1991. gada maijā Bērzainē notika rokdarbnieču kopas sanāksme/kursi, kas bija labi apmeklēti. Piedalījās arī M L Ģ skolnieki.
Vanadžu nozares vadītāja I. Nolle-Blūmfelde Latvijas apmeklēj u m a laikā satikās ar L D V vadību un arī ar D V vanadžu priekšnieci
A. Hāzneri. Konstatēja, ka informācija par D V Latvijā vēl ir ļoti nepilnīga. Sadraudzības pēcpusdienu rīkoja D V plkv. O. Kalpaka kopas
vanadzes Etlingenā. Vanadžu salidojumu apvienoja ar D V Vācijas
salidojumu Kaizerslauternā. Rokdarbnieces bija s a r ī k o j u m u telpās
izkārtojušas lielisku izstādi/tirdziņu.
1992. gadā D V Vācijas vanadzēm bija jāvēl sava priekšniece.
Valdei izdevās pierunāt I. Nolli-Blūmfeldi vēlreiz kandidēt; otra kandidāte M ā r a Ringa, (dz. Kociņa). Bija pārsteigums, ka vanadzes bija
nodevušas nedaudz vairāk balsu par pēdējo (vēlāk noskaidrojās, ka
ilggadīgā priekšniece bija "aizkulisēs" lūgusi par viņu vairs nebalsot,
lai panāktu paaudžu maiņu). T ā Vācijas vanadzēm ar 1992. gadu bija
j a u n a priekšniece.
Jaunā priekšniece M ā r a Ringa uzsāka rosīgu darbību: panāca
vanadžu kopas nodibināšanu pie Menchengladbachas nodaļas, apmeklēja vanadzes vairākās vietās. Maijā Bērzainē notika atkal daiļ-
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amatnieču sanāksme V. Bērziņas vadībā un oktobrī turpat vanadžu
salidojums M . Ringas vadībā. Vanadzes vienojās turpināt aprūpes
d a r b u Latvijā u n atbalstīt " S e n ā s klēts" iekārtošanu R ī g ā , kuŗā
Lietišķās mākslas vidusskolas skolotāja M . G r a s m a n e vēlās izstādīt
visu Latvijas novadu pareizus tautas tērpus.

Māra Ringa, DV Vācijā vanadžu vadītāja

Māra Ringa,
D V Vācijā vanadžu vadītāja
Māra Ringa, dzim. Kociņa, dzimusi 1944. gada 30. aprīlī, Rīgā.
Skolotāja vācu pamatskolā. Audzina divas meitas. Jau kā " j a u n s skuķis lēkāja" Lejasreinas tautas deju kopā. Bijusi ELJA's biedre.
Kopš 1992. gada D V Vācijā vanadžu vadītāja, reizē arī D V Ķelnes
nodaļas valdes kultūras referente, korporācijas "Spīdola" audzinātāja
(Vācijā) un Ķelnes latviešu koŗa priekšniece.
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D V Vācijas nodaļu un kopu saraksts,
1993.g. janvārī
Nr.

Nodaļa/kopa

Valdes priekšsēdis

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Augsburgas kopa
Bērzaines nodaļa
Bīlefeldes nodaļa
Frankfurtes kopa
Goslāras kopa
Hamburgas nodaļa
Hanoveras nodaļa
Hildesheimas kopa
Ingolštates kopa
Plkv. O. Kalpaka kopa Etlingenā
Ķelnes nodaļa
Libekas kopa
Memingenas kopa
Menchengladbachas nodaļa
Mežotnes nodaļa Kaizerlauternā
Minchenes kopa
Minsteres nodaļa
Neuštates kopa

J. Sproģis
K. Herrlings
K. Beišans
J. Pērkons
Z. Riekstiņš
O . Baltputnis
A. Klīmanis
E. Skuja
K. Zariņš
F. Balodis
K. Bērziņš
J. Bārs
A. Glāznieks
R . Skadiņš
V . Drunks
P. Brūvers
P. Strante
J. Daģis

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Nirnbergas kopa
Oldenburgas nodaļa
Osnabrikas kopa
Saules nodaļa M a n h e i m ā
Straumēnu nodaļa Zalcgiterā
Špakenbergas nodaļa
Ulmas kopa
Viestura nodaļa Ludvigsburgā
Vircburgas nodaļa

A. Mieriņš
Z. Bremšs
T . Gūtmane
V . Linde
R. Šplīts
A. Garbunovs
A. Čezis
A.Burmeisters
I. Lasmanis

Centra nodaļa likvidēta 2 7 . 4 . 8 4 u n tās izklaidus dzīvojošos
biedrus ieskaita Bērzaines nodaļā, j a viņi paši neizraugas citu n o daļu/kopu.
Eslingenas kopa likvidējusies 27.4.84; Krēfeldas kopa likvidējusies 1.1.89; Eutīnas kopa likvidējusies 1 . 4 . 9 1 .
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DV Vācijas nodaļu/kopu delegātu sapulces dalībnieki 1989. gada, Bērzainē

DV biedru kustība Vācijā 1983 - 1992
—Ģads

Iestājušies

Izstājušies

Miruši

uz 31.17..

+ -

1983.
1984.
1985.
1986.
1987.

835(222)
815 (215)
795 (214)
783 (205)
751 (209)

uz 1.1.

*)

11
23
30
14
32

9
21
12
19
11

22
22
30
27
23

815
795
783
751
749

-20
-20
-12
-32
- 2

1988.
1989.
1990.
1991.
1992.

749(206)
760(200)
744(194)
718(205)
725(209)

42
25
22
40
36

4
14
18
7
21

27
27
30
26
22

760
744
718
725
718

+11
-16
-26
+7
-7

*) Iekavās vanadžu skaits.
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Biedru sadalījums vecuma grupās
Līdz 18 gadu vecumā
19-25 gadu vecumā
26-35 gadu vecumā
36-50 gadu vecumā
51-65 gadu vecumā
66-75 gadu vecumā

1,53%
1,53%
3,06%
11,42%
13,51%
51,26%

Vecāki

17,69%

Nodaļu/kopu darbības izvērtēšana
Z e m e s valde turpina nodaļu/kopu izvērtēšanu un piešķir sekmīgākām nodaļām/kopām ceļojošu kausu. Vērtējumus izdara divās
grupās: (1) nodaļām ar vairāk kā 30 biedriem un (2) nodaļām/kopām
ar m a z ā k u biedru skaitu. Sekmīgākās nodaļas/kopas p ē d ē j o s 10
gados:

Ceļojošo balvu saņēma:

Gads

Pirmā grupā (1)

Otrā grupā (2)

1983.
1984.

Saules nodaļa M a n h e i m ā
Minsteres nodaļa

Bērzaines kopa
Ķelnes nodaļa

1985.
1986.
1987.
1988.
1989.
1990.
1991.
1992.

Saules nodaļa M a n h e i m ā
Menchengladbachas nodaļa
Menchengladbachas nodaļa
Menchengladbachas nodaļa
Menchengladbachas nodaļa
Hamburgas nodaļa
Hamburgas nodaļa
Hamburgas nodaļa

Memingenas nodaļa
Ķelnes nodaļa
Vircburgas nodaļa
Vircburgas nodaļa
Ķelnes nodaļa
Vircburgas nodaļa
Vircburgas nodaļa
Vircburgas nodaļa
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D V Vācijā salidojumi
D V Vācijas saime turpināja savu tradiciju rīkot gadskārtējus
salidojumus, ja iespējams, tos apvienojot ar kādu rīkotājas nodaļas
jubileju.
1983. gada salidojumu rīkoja D V Minsteres nodaļa, reizē ar 35
gadu darbības atceri 17. septembrī. Tas sākās ar vanadžu satikšanos
MLĢ internāta telpās, kur bija arī izkārtota latvisku cimdu skate ar 90
dažādiem cimdu pāriem. Salidojumu atklāja Rezidences zālē. Bija
ieradušies ap 2 0 0 apmeklētāji. Ievadīja ar mācītāja P. Urdzes svētbrīdi; jaunieši, D . Mjartena vadībā, tautas tērpos, ienesa Latvijas un
nodaļas karogus. Pēc jundas D. Mjartens nolasīja ticības apliecināj u m u brīvībai. Svinīgā junda, kuŗas iestudēšanā lielu darbu bija ielikusi nodaļas valdes kultūras nozares vadītāja V. Bērziņa, noslēdzās ar
Latvijas h i m n u un "Dievs, Kungs ir mūsu stiprā pils". Viesus sveica
nodaļas valdes priekšsēdis J. Neimanis, patriotisku dzejoli skandēja
jauniete I. Balode. Salidojumu atklāja zemes valdes priekšsēdis Dr. J.
Platais. Sekoja rinda apsveikumu. P. Strante nolasīja D V Minsteres
nodaļas 35 gadu darbības atskatu un O. Brūvers referēja par trimdas
sabiedrību un demokrātiju. Mūzikālo daļu izpildīja M L Ģ skolotāji
un audzēkņi E. Zeiles-Annusas vadībā.
1984. gada salidojuma izkārtošanu uzņēmās D V Viestura n o daļa Ludvigsburgā. Neskatoties uz nupat aizvadītām Dziesmu dien ā m Minsterē, 13. oktobŗa pēcpusdienā Eichendorfa skolas zālē bija
pulcējušies tuvu pie 4 0 0 apmeklētājiem. Salidojumu atklāja ar prāvesta E. E. Rozīša vadītu svētbrīdi. Viesus uzrunāja nodaļas valdes
priekšsēdis A. Burmeisters. Salidojumu atklāja zemes valdes priekšsēdis Dr. J. Platais. Priekšsēdis kopā ar vanadžu nozares vadītāju I.
Nolli-Blūmfeldi pasniedza apbalvojumus. Vanadžu vadītāja nodeva
arī D V V a n a d ž u priekšnieces A. Liepiņas sveicienus. N o latviešu
izcelsmes ASV kaŗavīriem sveica plkv.-ltn. Štrobelis. Sekoja rakstiskie
apsveikumi. Svētku runā M L Ģ direktrise I. Grava uzsvēra tautas
dzīvo spēku - bērnus - un latviskās audzināšanas nepieciešamību.
Koncerta daļā Braunšveigas valsts teātŗa soliste M. Mičule dziedāja
latviešu komponistu darbus un operu ārijas. Sekoja saviesīgs vakars.
1985. gada salidojuma izkārtošanu uzņēmās M a n h e i m a s D V
Saules nodaļa. T a s notika Manheimā-Kēfertālē, vietējās vācu draudzes s a r ī k o j u m u telpās 7. septembrī. Bija ieradušies apm. 150 ap-
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meklētāji. Ievadot salidojumu ienesa Latvijas karogu. M ā c ī t ā j s P.
Grasmanis vadīja svētbrīdi. Viesus sveica nodaļas valdes priekšsēdis
Dr. J. Platais. Salidojumu atklāja zemes valdes priekšsēdis J. Leitītis,
uzsveŗot, ka m u m s trimdā visiem jāstrādā kopā. Sekoja mutiski un
rakstiski sveicieni. Programmu izpildīja N. Gabrušovs (vijole), H.
Platās klavieŗu pavadījumā. Aktrise Ē. Gekiša deklamēja patriotiskus
dzejoļus, prof. J. Ozols referēja " 1 9 4 0 . un 1945. gads Latvijas vēstur ē " , uzsveŗot, ka m u m s trimdā ir vieglāk pretoties asimilācijai, nekā
tautiešiem dzimtenē, kur to visiem spēkiem veicina Padomju vara.
"Ķelnes Prāģeri", A. Graša vadībā, dziedāja un spēlēja tautas un senu
deju mūziku. Sekoja saviesīgs vakars ar nodaļas vanadžu sagādātiem
latviskiem ēdieniem.
T ā kā 1986. gadā V ā c i j ā notika D V Globālās dienas, zemes
valde izšķīrās atsevišķu salidojumu nerīkot.
1987. gadā z e m e s valde un D V Bērzaines nodaļa aicināja uz
s a l i d o j u m u Freiburgā-Cēringenā 14. n o v e m b r ī , t o apvienojot ar
Latvijas valsts dibināšanas 69. gada dienas atceri. Bija atsaukušies
nepilns simts viesu. Salidojumu ievadīja ar svētbrīdi m ā c ī t ā j s G .
Abakuks, viesus sveica D V Bērzaines nodaļas valdes priekšsēdis K.
Herrlings un to atklāja zemes valdes priekšsēdis J. Leitītis, atgādinot,
ka mūsu organizāciju dibināja leģionāri, atrodoties gūstā. Šo cīnītāju
rindas kļūst retākas, bet j a u n ā audze ir "gudrāka" u n vēlās m ū s
" p a m ā c ī t " . Sveicināja L C P prezidija priekšsēdis O . Mazarkevics,
Cēringenas pilsoņu apvienības pārstāve L. Furtvenglere un LCK Bādenas-Virtembergas apgabala pārstāvis A . Burmeisters. Sekoja citi
apsveikumi. Svētku runu - " 1 9 8 7 . gada 18. novembris - sakustēšanās"
teica LCK vicepriekšsēdis Dr. A. Kadeģis, norādot, ka dzimtenē mūsu
tautas posts turpinās un m u m s trimdā ir nepieciešams savu darbu
kāpināt. Koncerta daļā jaunā dziedātāja Smaida Platā, savas mātes H.
Platās pavadījumā dziedāja latviešu komponistu dziesmas un operu
ārijas. Sekojošā sabiedriskā vakarā viesi pavadīja patīkamas stundas.
1988. gada salidojumu rīkoja D V Menchengladbachas nodaļa
viesnīcas Loers zālē 5. n o v e m b r ī , to apvienojot ar nodaļas 4 0 gadu
darbības atceri. Piedalījās apm. 160 dalībnieki. Pēc diakona K. Bērziņa vadītā svētbrīža viesus sveica nodaļas valdes priekšsēdis R. Skadiņš. Z e m e s valdes priekšsēdis mudināja D V saimi turpināt darbu,
kas ir kļuvis j o svarīgs atmodas kustības dēļ dzimtenē. Apsveicēju
rindu ievadīja pilsētas valdes loceklis H. Kamps, sekoja klātesošo
zemes valdes un nodaļu/kopu pārstāvju sveicieni. Latviešu pārstāvis
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pie B o n n a s valdības mag. iur. A. Šilde referēja par tematu "Latvija
toreiz un tagad". R. Skadiņš sniedza pārskatu par nodaļas 4 0 gadu
darbību. Koncertā uzstājās Ķelnes latviešu koris, diriģenta M. Dreimaņa vadībā. Sekoja svētku saviesīgais vakars.
1989. gada salidojuma rīkošanu uzņēmās D V Ķelnes nodaļa,
reizē a t z ī m ē j o t savus 3 5 d a r b ī b a s gadus, Leichlingenas pilsētas
"Hotel am Stadtpark" telpās 28. oktobrī. Salidojumā bija apmēram
130 apmeklētāji. Diakons K. Bērziņš vadīja svētbrīdi. S a l i d o j u m u
atklāja zemes valdes priekšsēdis O. Mazarkevics. Nodaļas valdes
priekšsēdis K. Bērziņš sveica viesus un atskatījās uz nodaļas līdzšinējo darbu, sveica Leichlingenas pilsētas vecākais K. Reuls. Sekoja
citi mutiski un rakstiski apsveikumi. "Brīvās Latvijas" redaktors J.
Sinka referēja par "Presi Gorbačova atklātuma un pārbūves laikā".
Viņš uzsvēra, ka staļinisma laika žurnālisti vēl j o p r o j ā m mēģina
n o m e l n o t Daugavas vanagus. Pēc runas publikas priekšā stājās
desmit Rīgas sieviešu ansambļa Nianse dziedātājas, diriģenta L.
Posela vadībā. Ansamblis atradās savā pirmā koncertu turnejā Vācijā,
sekojot zemes valdes Kultūras nozares vadītāja O. Baltputna aicināj u m a m . Noslēguma ballē Nianses koncertmeistars O. Cintiņš un
pianiste R. Paula spontāni pārņēma vadību un uzaicinātais vācu
mūziķis palika bez darba.
1990. gadā salidojuma sarīkošanu atkal uzņēmās D V Viestura
nodaļa, apvienojot ar nodaļas 4 0 darbības gadu atceri 2 6 . m a i j ā
Eichendorfa skolas zālē, bija ieradušies apm. 100 viesu. Svētbrīdi
vadīja mācītājs K. Zuika. Viesus sveica nodaļas valdes priekšsēdis A.
Burmeisters S a r ī k o j u m u atklāja zemes valdes priekšsēdis O . M a z a r kevics, aicinot atbalstīt mūsu tautas brīvības ilgas. A. Burmeisters
iepazīstināja ar nodaļas 40 gadu darbību. Jaunās paaudzes žurnāliste,
"Brīvās Eiropas" radio darbiniece, I. Cāzere stāstīja par aktuāliem
n o t i k u m i e m Latvijā. Viņa izcēlās ar savu brīvo runas veidu, labo
latviešu valodu un plašām zināšanām. Rīgas operas solisti Ārija
Bronka, Diana O k u ņ a , Vladimirs Okuņs un Vilis Uļjanskis sniedza
koncertu.
1991. gadā salidojuma organizēšanu uzņēmās Kaizerslauternas
D V Mežotnes nodaļa, reizē atzīmējot nodaļas 4 5 un vanadžu kopas
15 gadu darbību. Salidojums notika "Kolpinghaus" telpās 19. oktobrī
un bija pulcinājis apm. 150 viesu.
Salidojumu ievadīja m ā c ī t ā j a G. Abakuka vadīts svētbrīdis.
Viesus, kuŗu vidū bija lielāks skaits vācu iestāžu un organizāciju

717

pārstāvju, sveica nodaļas valdes priekšsēdis V . Drunks. Atklāšanas
r u n u , a t c e r o t i e s M e ž o t n e s n o d a ļ a s d i b i n ā š a n u un pievēršoties
pašreizējam stāvoklim Latvijā, teica zemes valdes priekšsēdis O.
Mazarkevics. Vanadžu kopas vadītāja atskatījās uz vanadžu darbu.
Mutiski sveica Kaizerslauternas pilsētas pārstāvis, Eiropas Ū n i j a s
vietējā vadītāja, pilsētas valdes C D U frakcijas pārstāve, Austrumvācu
bēgļu a p v i e n ī b a s vadītājs un latviešu organizāciju pārstāvji. V .
D r u n k s pasniedza Pateicības rakstus nod. biedriem - dibinātājiem.
Svētku runātājs PBLA valdes loceklis A. Cipulis savā runā apskatīja
aktualitātes Latvijā, trimdinieku l o m u Latvijas atjaunošanā un mūsu
t u r p m ā k ā s darbības iespējas. Koncerta daļā Rīgas un Frankfurtes
operu solists E. Siliņš, I. Siliņas klavieŗu pavadījumā, dziedāja Latvijas komponistu dziesmas un klasisko operu ārijas. Sarīkojumā ietilpa
plaša rokdarbu skate/tirdziņš, par ko bija rūpējusies D V rokdarbnieču kopas vadītāja V . Bērziņa, un L. R u b i n a dārgakmeņu slīpējumi. Sarīkojumu noslēdza saviesīgs vakars.
1992. gadā neviena nodaļa/kopa nepieteicās salidojumu rīkot.
D V M i n c h e n e s kopas delegāts E. Retigs ieteica r ī k o t M i n c h e n ē .
M i n c h e n e s kopas valdes priekšsēdis P. Brūvers apsolīja salidojumu
noorganizēt 5. septembrī Minchenes Ukraiņu namā. Salidojuma vēlā
izziņojuma dēļ, tajā piedalījās tikai apm. 7 0 viesi. T o vadīja kopas
valdes l o c e k l e I. Cāzere, atklāja zemes valdes vicepriekšsēdis A.
Burmeisters. Radio " B r ī v ā Eiropa/Radio Brīvība" institūta līdzstrādnieks Dr. J.Trapāns referēja "Latvieši Rietumos - nākamā gada uzdev u m i " . Sekoja basa-baritona E. Siliņa koncerts, I. Siliņas klavieŗu
pavadījumā. Svētku vakara s a r ī k o j u m ā spēlēja Latvijas deju grupa
"Laukakmeņi".
D V Vācijas saime ir līdz šim noorganizējusi 3 5 salidojumus.
Zemes valde uzskata, ka šī tradicija ir jāturpina, kamēr vien m u m s
pietiks spēka tos n o o r g a n i z ē t un m ū s u b i e d r i e m un labvēļiem
salidojumus apmeklēt.
Goslāras kopa
A p c e r o t k o p a s pēdējo 10 gadu d a r b ī b u , jāsaka, ka k o p a s
aktivitātes sekmēja pašu biedru izbūvētā baraka ( 1 9 7 6 . ) , kur notika
dažādi s a r ī k o j u m i , sanāksmes, gan pašu kopas biedru a p j o m ā , gan
arī plašāki ar viesu piedalīšanos. Plašākais katru gadu bija Jāņu
sarīkojums, kuŗš pulcināja dažkārt pat 3 5 0 personas, kas ir liels skaits,

718

ņ e m o t vērā tautiešu lielo izklaidi Vācijā. Šeit j ā p i e m i n tie k o p a s
biedri, kas vairs nav mūsu vidū, bet kuŗu darbībai, gan fiziski, gan
materiāli, bija liela n o z ī m e mītnes izveidošanā: Artūrs Grendziņš,
Pēteris Bušs, Vilis Zvaigznīte, Vilis Brašmans, Staņislavs Tamanis.
1983. gadā kopu apmeklēja un piedalījās informācijas sanāksmē
toreizējais D V Vācijas valdes priekšsēdis J. Platais un vicepriekšsēdis
A. Burmeisters.
1984. gada maijā kopa svinēja 35. gadu pastāvēšanu, ar M L Ģ
audzēkņu dziesmu un deju priekšnesumiem. Kopu apsveikt bija
ieradies D V Vācijas valdes vicepriekšsēdis A. Burmeisters, Lejassaksijas apgabala pārstāve Dž. Brača un daudzi citi viesi no tuvienes
un tālienes. Mantu loterijas atlikumu ziedoja L C M būvei. Vasaras
nogalē tika ielūgti " r ū p j u bērni" no tuvējās rehabilitācijas m ī t n e s .
Grāmata " T o t e klagen an" nodota Goslāras pilsētas bibliotēkā.
1985. gadā Bīlefeldas jauniešu grupa muzicē adventa eglītes
sarīkojumā. Novembrī zemes klēpī gulda bijušo ilggadīgo Goslāras
kopas vadītāju Artūru Grendziņu.
1986. gadā, tāpat kā katru gadu, notiek Valsts svētku svinības,
biedru un saviesīgi vakari.
1987. g. vācu sabiedrībā izplatīti i n f o r m ā c i j a s materiāli par
Latviju un Baltiju. PBLA informācijas materiāli piesūtīti vietējiem
vācu laikrakstiem un polītiskām partijām.
1 9 8 8 . g. biedri ar viesiem pulcējās k ā r t ē j o s s a r ī k o j u m o s ,
pārrunu vakaros un kā katru gadu tradicionālā Jāņu svinēšanā.
1 9 8 9 . g. kopa atzīmē 4 0 . gadu pastāvēšanu k o p ā ar Jāņu
svinībām. Klāt ir D V Vācijas valdes priekšsēdis O. Mazarkevics, kas
pasniedz D V C e n t r ā l ā s valdes a t z i n ī b a s rakstu k o p a s vad. Z.
Riekstiņam. Atbalstīti dažādi latviešu pasākumi ar ziedojumiem, 3 x 3
n o m e t n e Helsingborgā, sporta jaunatne. Regulāri atbalsta M L Ģ .
Piedalās 23. augusta kartiņu rakstīšanas akcijā vācu polītiķiem B o n n ā
1990. gadā ziedots "busiņa" iegādei Bērzainē. Informēta vietējā
sabiedrība par notikumiem Latvijā. Rīkotas video filmu izrādes par
Latviju.
1991. g. "Hilfe fűr Lettland" uzsaukumi izplatīti vācu sabiedrībā. Atsevišķi biedri sūta naudu un paciņas uz Latviju.
1992. g. aprīli ir liels pagrieziens kopas līdzšinējā dzīvē un
darbībā. Zeme, uz kuŗas atrodas kopas m ī t n e , maina īpašnieku un
nonāk saimniecības uzņēmuma īpašumā. M ī t n e stāv ceļā jaunbūvei
un tiek nojaukta. Tā nu D V Goslāras kopai ir viens aktīvs darbības

719

laiks ( 1 6 gadu) noslēdzies. Tagad lietošanā ir s a n ā k s m j u telpas
Goslāras pilsētas "satikšanās centrā". Tās izmanto reizi mēnesī.
1992. g. kopā 16 biedri,- puse vāciski runājošie.
Hanoveras nodaļas darbs no 1983. - 1992. g.
D V Hanoveras nodaļas darbs visus šos gadus ir ritējis normālās
sliedēs. Nodaļā 1982. gadā skaitās 27 biedri. Nodaļa veic aprūpes
darbus, r ī k o sarīkojumus un priekšlasījumus. Taču vietējo Hanoveras
tautiešu atbalsts ir samērā vājš. T ā p ē c n o d a ļ a nevar uzaicināt
m ā k s l i n i e k u s , k u ŗ i e m jāsedz ceļa nauda un j ā m a k s ā h o n o r ā r s .
Neskatoties uz to, katru gadu ir notikuši vairāki s a r ī k o j u m i un
priekšlasījumi.

Arturs Klimanis - Hanoveras nod. pr-sēdis, kopš 1977.g.

Nodaļa bez gada pilnsapulces, rīko jau par tradiciju kļuvušo
izbraukumu kaut kur zaļumos vai apskatīt kādu ievērojamu vietu.
Šeit piedalīšanās vienmēr bijusi laba un šos izbraukumus vienmēr
r ī k o k o p ā ar Salcgiteres D V S t r a u m ē n u k o p u . Ar šo k o p u ir
izveidojusies lieliska sadarbība. Nodaļa izdod arī apkārtrakstus kopā
ar Salcgiteres un Hildesheimas kopām. 1983. gadā D V Hanoveras
nodaļa a t z ī m ē j a savu 35. gadu pastāvēšanas atceri. Z ī m ī g i ir, ka
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Hanoveras nodaļā, neskatoties uz miršanas gadījumiem, biedru skaits
nesamazinās, bet pieaug.
1983.gadā ir j a u 2 8 biedri. Decembŗa sākumā ikgadus notiek
Adventa sagaita ar savstarpēju apdāvināšanos. Arī šeit piedalās D V
Salcgiteres kopa. Izbraukumos aicina arī labvēļus un draugus un tā
rodas kontakti ar tautiešiem.
Laikā kad Latvijā n o t i k a tautas atmoda un pirmie soļi uz
brīvību, nodaļa sekoja visiem notikumiem, rādot video filmas. Aktīvs
bija nodaļas sekretārs Dr. I. Veits, kas sagādāja filmu materiālus.
Nodaļā klusi darbojas kasieris - biedrzinis Alberts Strēlis.
1 9 8 8 . gadā n o d a ļ a svin savu 4 0 . pastāvēšanas j u b i l e j u
Grethemā, Latviešu mūzeja telpās.
Uz 1991. gadu nodaļā ir 33 biedri. Sadarbība ir ļoti laba un
valda latvisks kopības gars.
Nodaļu jau 15 gadus vada Arturs Klimanis. Lielākā darba
slodze balstās uz viņu, j o biedri izkaisīti tālu viens no otra, kas
darbību apgrūtina. A. Klimanis kādu laiku darbojās par Ārējās un
Iekšējās informācijas nozares vadītāju pie D V R V , vēlāk par Ārējās
inf. nozares vadītāju. Apbalvots ar D V nozīmi zeltā.
1991. gadā viņš atskatījās uz 75 dzīves gadiem un vēl vienmēr ir
cītīgs darbinieks kā D V organizācijā, tā arī Latviešu preses biedrībā.
Hamburgas nodaļas darbs no 1983.g. - 1992.g.
Uzsākot 1983. gadu nodaļā bija 41 biedrs, no tiem 12 vanadzes.
Pie nodaļas reģistrēti 15 kaŗa invalīdi un 22 citi a p r ū p ē j a m i e .
Aizvadītajos 10 gados miruši 9 biedri, starp tiem D V organizācijas
dibinātājs - Dr Eduards Bailītis, kuŗš, kā izcils zinātnieks, ieņēma
vācu saimniecībā atbildīgo atomspēkstacijas Āchenā vicedirektora
posteni. Liels zaudējums bija arī filologa un ārsta Dr Alfrēda Gātera
pāragrā nāve. Ar viņa gādību Hamburgas Universitātes bibliotēka
saņēma ik gadus lielu skaitu ziedotu grāmatu. Jāatzīmē, ka nodaļas
bibliotēkai aizvadītajā desmitgadē iegādātas 4 3 9 grāmatas, patreiz
bibliotēkā ir 1214 trimdā izdotās grāmatas latviešu valodā. Biedriem
n o v e c o j o t , lasītāju skaits ir sarucis, t o m ē r bibliotēka paredzējusi
darboties līdz tam brīdim, kad grāmatas varēs pārvest uz Latviju.
Ziedojumu vākšanas akcijās nodaļa, kaut arī skaitliski maza,
allaž ir savākusi visvairāk. Skaitļos tie parādās sekojoši: 13./14. jūnija
akcijai Palīdzība dzimtenē - D M 10.660,- Ziemsvētku palīdzības
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darbam D M 18. 2 5 0 , - , pašas nodaļas darbam D M 3 . 8 0 0 , - , Bērzainei
D M 1 , 5 0 0 , - , Neredzīgo kopai D M 1.370,-, Gunāra Astras fondam
D M 500,-, "Hilfe fűr Lettland" D M 670,- u.t.t.
Sevišķi aktīvs palīdzības darbs izvērties kopš Latvija atguvusi
neatkarību. Iesaistot vācu draugus, baltvāciešus un pašu latviešu
saimi Ziemeļvācijā, pēdējo divu gadu laikā nodaļa dažādās akcijās
savākusi apm. D M 150.000,- palīdzībai Latvijā. Uz Latviju nosūtīti
5 2 9 5 saiņi, kuŗu t r a n s p o r t a m un sadalīšanai Latvijā izdotas D M
7 6 . 9 4 3 , 8 4 . Šis darbs veikts kopā ar vācu palīdzības organizāciju
"Johanniter-Unfall Hilfe" Rīgas nodaļu. Jāpiezīmē, ka šī organizācija
aizvedusi uz Latviju palīdzību 32,5 miljonu marku apmērā.

Humanitārā palīdzība dzimtenei.: No labās O.Baltputnis (valdes prdis), trešais V.Zoltners, sēd R.Niedra (akcijas vad.), E.Kleinšmits

Nodaļa ir atbalstījusi sekojošās slimnīcas:
a) 6. Rīgas pilsētas s l i m n ī c u , iegādājot tai n e p i e c i e š a m o
aparatūru un medicīniskos piederumus par D M 7.090,-,
b) Republikas bērnu slimnīcu ar D M 6.662,00;
c ) Bērnu dzirdes centru ar D M 2.278,00;
d) 12 ārstu praktizēšanās Hamburgas Universitātes klīnikās ar
D M 2.250,00.
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Nodaļa izkārtoja arī 4. Rīgas pilsētas (SK) Klīniskās slimnīcas
ārstu A n d r a A u z i ņ a ( a n e s t e z i o l o g s ) un M ā r a S ā b a ( ķ i r u r g a )
praktizēšanās iespējas Rissenes SK slimnīcā, kuŗā pēdējais apguva
laparaskopisko ķirurģiju. Nodaļa veica D V C V uzdevumā visus
priekšdarbus un noslēdza līgumu ar firmu Ed. Krauth par f i r m a s
Olimpus laparoskopiskās aparatūras iegādi. Tāpat izkārtoja techniķa
apmācības Olimpus firmā šī aparāta kopšanai un kārtībā uzturēšanai.
Ar 1992. gada d e c e m b r i uzsākts j a u n s palīdzības veids "Palīdzības saiņi Latvijā". Iemaksājot nodaļas pasta kontā D M 50,sagatavo saini Latvijā ar ārzemju un vietējiem produktiem un saini
piegādā Latvijā saņēmējam mājās. Aizvadītos gados nodaļa ir rūpējusies arī par kultūrālo darbību, rīkojot priekšlasījumus, k o n c e r t u s ,
teātŗa izrādes, filmu un videofilmu izrādes.
Priekšlasījumus ir snieguši: Valija Bērziņa, Iza Nolle-Blūmfelde, Sirdsvaldis Spurdziņš, Jūlijs Kadelis, Tamāra Sinka, Dr. I m a n t s
Alksnis, prof.Valters Nollendorfs, Gunārs Freimanis, Ingrīda Cāzere,
Alfrēds Jānis Bērziņš u.c.
Pēc Nacionālās atmodas Latvijā latviešu dažādas mākslas vienības bieži apciemo Vāciju. Latviešu un arī vācu sabiedrības aicinātas,
tās piedalās dažādos sarīkojumos. Pēdējos gados panīkusi kultūras
dzīve stipri atplauka. N o d a ļ a s s a r ī k o j u m o s uzstājušies s e k o j o š i
mākslinieki: Melita Mičule (soprāns), Irēne Dzene (soprāns), Andris
Vītoliņš (ērģeles), Andra Federe (klavieres), Andra Dārziņa
(altvijole), Pēteris Priedītis (klarnete), Rasma Lielmane ( v i j o l e ) ,
Zigrīda Krīģere (soprāns), B r u n o Egle (bass), Reinis Birznieks (čells),
U l d i s Lipskis ( k l a r n e t e ) , Leonards A n t o n ē v i č s ( v i j o l e ) , V e n e t a
M i ķ e l s o n e ( k l a v i e r e s ) , I n d r a K i r š t e i n a ( s o p r ā n s ) un sieviešu
ansamblis Nianse. Viesojās arī Dailes teātra mazais ansamblis ar
aktieriem Hariju Liepiņu, Katrīnu Pasternaku un Gundaru Āboliņu.
Jāpiemin arī aktrise Ērika Gekiša, kas skandēja Jāņa Jaunsudrabiņa
"Piemini Latviju". Šī paša autora Balto grāmatu izteiksmīgi lasīja
aktrise Vera Singajevska Silvijas un Andreja Laukmaņu mūzikālā
apdarē.
Katru gadu tautas Sēru dienā kopā ar igauņiem un lietuviešiem
pulcējāmies o i k ū m e n i s k ā dievkalpojumā Sv. Pēteŗa baznīcā. Pēc
dievkalpojuma vienmēr noliek vaiņagu aizvestajiem mocekļiem pie
pieminekļa pilsētas centrā. Nodaļas darbinieki palīdzēja izkārtot lielo
protesta s a n ā k s m i B o n n ā sakarā ar H i t l e r a / S t a ļ i n a pakta 5 0 .
gadadienu 1989. gadā. O. Baltputnis bija atbildīgs par financēm, bet
H. Zauriņš veica "Zvaigžņu brauciena" organizēšanu.
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2 1 . augusta demonstrācijā Hamburgas rātslaukumā saņēmām
pilsētas galvas Fošeraua (Voscherau) laba vēlējumus latviešu tautai.
T a d vēl nenojaudām, ka ir piepildījies trimdas gadu vēlējums - atgūt
neatkarību Latvijai.

Protestademonstrācija Bonnā, 1989.g. augustā: no kr. Māc. fon
Šlipe, māc. I. Kuga; aiz viņiem demonstranti ar Baltijas valstu
karogiem.

Nodaļa gaŗo gadu tecējumā uzrāda nenogurstošu darba prieku.
Audzis ir biedru skaits un patreiz nodaļā ir 4 5 biedri, n o tiem 10
vanadzes. Pēdējās ir čakli strādājušas atbalstot ikvienu sarīkojumu.
Iespējamību robežās apciemoti un aprūpēti vecie un slimie. Ir veikti
latviešu trimdas laikrakstu ielasījumi neredzīgajiem skaņu kasetēs ar
nosaukumu " Z i ņ u Vanags", k o līdz 1991. gada n o v e m b r i m veica
Velta un Oskars Baltputni. Ielasīšanu turpina M e m m i n g e n a s kopas
biedrs Rolands Gerhards. Šo desmitgadu laikā nodaļa ir izdevusi 42
apkārtrakstus ar kopējo 10.500 eksemplāru skaitu.
Patreiz valdē darbojas: O. Baltputnis, R. Liepiņš, Dr O. Natrin,
H. Natrin, R. Niedra. Valdē darbojušies M . Bergholcs (miris) R.
Jānītis, V. Baltputne, Harijs Zauriņš, A. Bodnieks.
724

Revīzijas k o m i s i j ā : A. Liepiņa, I. Priedītis, J. Podziņš, agrāk A.
Mastiņš (miris) un G. Bička.
Kad D V V ā c i j a s valde ieveda M ū ž a biedra statusu, nodaļa bija
aktīvākā M ū ž a biedru iesaistīšanā ar 18 M ū ž a biedriem. Nodaļai ir
vadošā vieta arī šajā ziņā.
A r g a n d a r ī j u m u u z ņ ē m ā m z i ņ u , ka m ū s u n o d a ļ a s M ū ž a
b i e d r a m p r o f . D r . iur. D ī t r i c h a m , A n d r e j a m L ē b e r a m ( L o e b e r )
Pasaules brīvo latviešu apvienības Kultūras fonds 1992. gadā piešķīris
g o d a d i p l o m u par p u b l i k ā c i j ā m s t a r p t a u t i s k o t i e s ī b u l a u k ā , k a s
n o z ī m ī g a s Latvijas neatkarības atjaunošanai un nostiprināšanai.
Steidzas g a d i , b e t u z d e v u m i vēl t i e paši: b r ī v ī b a s n o s t i p r i n ā š a n a
Latvijā latviešu tautai un valsts pilnīgas suverenitātes atgūšana.
M e n c h e n g l a d b a c h a s nodaļa
D V M e n c h e n g l a d b a c h a s nodaļas biedru skaits nemitīgi turpinājis augt un 1991. gadā tas pārsniedza viena simta robežu. D i e m ž ē l ,
nodaļas biedru sarakstos atrodami tikai 2 Mūža biedri.
Biedru kustība n o 1.1.83. līdz 1.1.93.
Biedru

Ieskaitīti

Izskaitīti

Biedri

izstā- izsk.uz
skaits
jauni
no ci- miruši uz citu
1.1.83 biedri tām nod.
nodaļu jušies slēgti I.I.93
Vanagi
72
25
3
19
2
1
78
Vanadzes
12
17
1
1
3
1
23
Kopā
84
42
3
20
1
5
2
101
Biedru c a u r m ē r a v e c u m s 1992.g. ir 6 6 gadi un to s a d a l ī j u m s
vecuma grupās sekojošs: līdz 3 5 g.v. - 6 biedri, līdz 50 g. v. - 7, līdz
6 5 g.v. - 2 0 , līdz 75. g. v. 52 un vecāki - 16.
K a u t n o d a ļ ā ir 23 vanadzes, vanadžu k o p a kā tāda nepastāv,
bet vanadzes organizācijas darbu veic k o p ā ar vanagiem. 1992. gadā
uz D V V ā c i j a s vanadžu vadītājas M . R i n g a s a i c i n ā j u m u , vanadzes
s a n ā c a n o d a ļ a s m ī t n ē u n ievēlēja k o p a s pagaidu v a d ī t ā j u M .
M a r t i n s o n i un vietnieci I. S t a m m e r i .
Biedru p i e a u g u m u , it sevišķi p ē d ē j o s g a d o s , g a l v e n o k ā r t ir
veicinājusi nodaļas valdes priekšsēža R . Skadiņa un vairāku vanagu
un vanadžu aktīva iesaistīšanās palīdzības darbā D V V ā c i j a s valdes
organizētās akcijas " P a l ī d z ī b a Latvijai" ietvaros, kā arī nodaļas valdes
locekļa L. M a r t i n s o n a darbs pensiju sagādāšanā n o Vācijas iestādēm
Biedri
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kaŗa invalidiem, atraitnēm un bāriņiem, kuŗi dzīvo Latvijā. N o 1991.
gada janvāra līdz 1992. g. 31. d e c e m b r i m caur savākšanas punktu
Minsterē uz Latviju nosūtīti 994 apm. 20 kg smagi saiņi 3 slimnīcām,
bērnu namiem un veco ļaužu m ī t n ē m , sūtīti arī invalīdu ratiņi un
lielāks skaits briļļu. Kāda vietējā vācu draudze ziedojusi D M 1000,
slimnīcai medikamentu iegādei un kāda slimnīca gultas veļu 3 0 0
slimnīcas gultām. L. Martinsons ar panākumiem rūpējas par Latvijā
dzīvojošo kaŗa invalīdu pensiju pieprasījumiem, no kuŗiem jau apm.
3 0 izšķirti pozitīvi. P i e m ē r a m , k ā d a m ļoti s m a g a m i n v a l ī d a m
piešķirta pensija D M 1375,- mēnesi un kā pēcmaksu tas saņēmis D M
24.222,-.
Nodaļai ir iekārtota relatīvi ērta m ī t n e kādā pilsētas skolā, kur
tautieši un viņu paziņas svētdienās no pl. 9.00 līdz pl. 13.00 satiekas
un var apmainīt bibliotēkas grāmatas. Tur notiek dievkalpojumi un
arī citu latviešu organizāciju sanāksmes. C a u r m ē r ā m ī t n i gadā
apmeklējušas 1140 personas. īres maksa pilsētai līdz 1989. gadam bija
D M 100, bet tagad D M 150,- mēnesī. Nodaļas valdei un sevišķi
m ī t n e s pārvaldniekam un e k o n o m a m J. G r a u d u š a m , tā ir samērā
liels noslogojums, j o jārūpējas par tās t ī r ī b u , kārtību un mazākiem
r e m o n t i e m , kā arī par "atspirdzinājumu" sagādi. Rotācijas kārtībā
vienam valdes loceklim tur svētdienās jādežūrē, resp. m ī t n e jāatslēdz
un jāaizslēdz. Darbu darītājiem t o m ē r ir prieks par kuplo apmeklētāju skaitu. D V Menchengladbachas nodaļas veiksmīga darbība bez
mītnes šodien vairs nemaz nav iedomājama.
Ievērojamu vietu nodaļas dzīvē ieņem tās sporta sekcija, kuŗas
sastāvā darbojas arī makšķernieku kopa. Sporta nodarbības notiek
šaušanā ar mazkalibra šauteni ( m . k . ) , gaisa šauteni un pistoli, šachā,
novusā, galda tenisā, šautriņu mešanā un "zolītē". Visas šīs nodarbības saskaņo sporta sekcijas vadītājs, ikgadus izkārtojot sacensības.
Nodaļas strēlnieki ar labiem panākumiem kārtēji piedalās D V Vācijas
sacensībās šaušanā ar m . k . šauteni. Divas reizes D V M e n c h e n gladbachas nodaļa izkārtoja draudzības sacensības pieccīņā starp
nodaļām: 1985. gadā starp Menchengladbachas un Minsteres nodaļām un 1987. gadā starp Menchengladbachas, Minsteres un Ķelnes
nodaļām. Abas reizes uzvarēja gladbachieši. Tagad vanagiem radušies citi, daudz nopietnāki uzdevumi un šīm interesantajām starpnodaļu sacensībām vairs neatliek laika.
P a t e i c o t i e s kāda n o d a ļ a s biedra a t s t ā t a m m a n t o j u m a m ,
nodaļas financiālais stāvoklis ir stabils. Nodaļa savu budžetu ikgadus
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sabalansē ar kapitāla noguldījuma augļiem, ziedojumiem un mītnes
kluba ienākumiem.
Nodaļas ziedojumi 10 pārskata gados:
Bērzainei
DM 50.500,00
Latviešu centram Minsterē
DM
21.300,00
DV Vācijas valdei
DM
14.100,00
DV Vācijas valdei biedru naudas daļa (maksājums)
DM
10.355,40
Aprūpei aiz dzelzs aizkara un palīdzības darbam Latvijā
DM
4.879,50
Minsteres Latviešu ģimnāzijai
DM
Materiālai un kultūrālai aprūpei
DM
Artava Latvijai
DM
Patiesības fondam
DM
Latviešu Nacionālam fondam
DM
Globālo dienu "Vadonim" un rīcības komiteja

DM

Veciem un slimiem ļaudīm - tiešai palīdzībai
DM
Semināriem Bērzainē
DM
Laparaskopa aparāta iegādei Rīgas pils. 4. slimn.
DM
VLJK Helsinkos
DM
Gunāra Astras
fondam
DM
LDV Siguldas nodaļai
DM
Cēsu skolnieku rotas piemineklim
DM
Dr. J. Platā piemineklim
DM
19. divīzijas/Kurzemes cietokšņa atcerei Bērzainē
Klāva Baloža fondam
DM
Latvijas Olimpiskajai jaunatnei
DM
Latvijas invalīdiem sporta sacensībām
Kopā

DM

3.600,00
3.351,00
2.288,50
2.000,00
1.350,00
1.100,00
1.033,00
800,00
800,00
600,00
600,00
600,00
300,00
200,00
200,00
200,00
200,00

Wilhelmshavenā
50,00
DM 120.407,40

Nodaļas valdei katru gadu bijušas 4 - 8 valdes sēdes, kuŗās
piedalās arī vismaz viens revīzijas komisijas pārstāvis, parasti tās
priekšsēdis. Nodaļu pēdējo 10 gadu laikā 9 gadus vadījis R. Skadiņš
un 1 gadu - 1984. gadā - J. Eglīte.
Valdē darbojušies: J. Graudušs - 7 gadus; J. Šūlmeisters - 6
gadus; R. Akmentiņš, L. Martinsons M . Veisbuks - 4 gadus; A. Mākleris, A. Odziņš - 3; A. Emke, J. Kampe - 2; A. Abrakate, J. Leitītis, R.
Sproģis, I. Stammere un Ž. Varevics pa 1 gadam.
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Revīzijas komisijā darbojušies: A. G r o b i ņ š , E. Rudzītis, A.
Žakars - 4 gadus; J. Bērziņš, A. Odziņš - 3; J. Kampe - 2; V . Baks, J.
Eglīte, A. Kalniņš, J. Leitītis, A. Mākleris, 1. Martinsons, H. Mastiņš,
F. Saušs, A. Sproģis un L. Smukša pa 1 gadam.
Nodaļas naudas līdzekļu grāmatvedību kopš daudziem gadiem
profesionāli ved un gada slēgumus izgatavo J. Eglīte.
10 gados notikuši 8 4 0 sarīkojumi (ieskaitot svētdienu biedru
rītus mītnē un šaušanas vingrinājumus ar m.k. šauteni 20 k m attālajā
šautuvē).
Lielākie sarīkojumi: 18. n o v e m b ŗ a , 1 D V salidojums, gadskārtējie kopīgie braucieni uz Lommeles kapiem Beļģijā, nodaļas 35
u n 4 0 gadu pastāvēšanas jubilejas, 1 ekskursija uz Bērzaini un 2 uz
D V salidojumiem, 2 starpnodaļu sporta sacensības pieccīņā, 1989. g.
2 3 . augustā ar 4 0 p e r s o n ā m , kopā ar citiem demonstrācijā Bonnā,
protestējot pret M o l o t o v a / R ī b e n t r o p a slepeno l ī g u m u , resp. pret
B a l t i j a s valstu aneksiju, atzīmētas svarīgākās latviešu vēsturiskās
dienas.
D V M a b o n ē 23 biedri. N o d a ļ ā s regulāri izdod apkārtrakstu
"Mūsu dzīve un darbs", kas iznāk 4 - 6 reizes gadā. T ā metiens ir 140
eks. un to piesūta visiem nodaļas biedriem un apkārtnē dzīvojošiem
tautiešiem, kuŗi to vēlas. Publicēti latviešu presē un periodikā 49 un
vietējā vācu presē - 9 raksti.
Nodaļa ir Latvijas Brīvības fonda biedre, ikgadus izplata 65 līdz
7 0 tautas k o p ī b a s kartes u n p ā r d o d 2 0 D V sienas kalendārus.
Bibliotēkā, kuŗu pēdējos gados pārkārtojis tās rūpīgais pārzinis A.
G r o b i ņ š , ir 643 grāmatas.
Nodaļā ir 15 kaŗa invalīdi. Regulāri aprūpē 5 biedrus veco
ļ a u ž u m ī t n ē s . P a l ī d z ē t s sagādāt p i e r ā d ī j u m u s p e n s i j u lietās.
Apmeklēti slimi tautieši mājās un slimnīcās. Sagādātas vietas veco
ļaužu mītnēs. Apkopti kapi tiem, kuŗiem nav piederīgo.
I k g a d u s sūta pārstāvjus uz D V V ā c i j a s n o d a ļ u / k o p u delegātu
kopsapulcēm.
1991. gadā nodaļa ir uzņēmusies "krusttēva" pienākumus LDV
Siguldas nodaļai.
D V Menchengladbachas nodaļa atzīta par labāko un sekmīgāko
V ā c i j ā 1985., 1986., 1987., 1988. u n 1989. gadā. D V Vācijas valdes
ceļojošais kauss pārgājis nodaļas īpašumā.
Ar D V C V atzinības rakstu apbalvoti 3 nodaļas biedri un ar DV
Vācijas valdes atzinības rakstu - 12, to skaitā 3 vanadzes.
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D V Menchengladbachas nodaļas darbinieki:

Jānis Graudušs

Jānis Graudušs dzimis 1924. gada 27. jūnijā Rucavā. Viens no
aktīvākiem D V M e n c h e n g l a d b a c h a s n o d a ļ a s b i e d r i e m . Ilggadīgs
nodaļas valdes loceklis - kasieris un mītnes pārvaldnieks.

Reinholds Skadiņš

Reinholds Skadiņš dzimis 1924. gada 27. aprīlī Rīgā, kur beidzis
arodskolu un apmeklējis jūŗas skolu. Leģionā iesaukts prettankistos
1943. gada jūnijā. Izstaigājis kaŗa laukus Krievijā, Vācijā un K u r z e m ē ,
no kurienes, īsi pirms kapitulācijas, ievainots izvests uz Vāciju. Gūstu
pavadījis N e u e n g a m m ā , Putlosā u n Cēdelgemā. D V organizācijā
sastāv kopš 1952. gada. Bijis D V Goslāras un Brachtas nodaļās, bet
kopš 1958. gada ir viens n o aktīvākiem D V Menchengladbachas
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nodaļas biedriem. Ir ilggadīgs nodaļas valdes priekšsēdis. No 1986.
gada līdz 1988. gadam bijis D V R. Vācijas valdes Iekšējās informācijas nozares vadītājs. Apbalvots ar D V krūšu n o z ī m i zeltā. Kopš
1989. gada - pēc četrdesmit gadu kalpošanas sardžu dienestā pie
Britu Reinas Armijas, kur bijis rotas komandieris - ir pensionārs.

Arvēds Grobiņš

Arvēds Grobiņš dzimis 1919. gada 10. jūnijā Bauskas apriņķi. Ir
D V biedrs - dibinātājs. D V Menchengladbachas nodaļas revīzijas
komisijas priekšsēdis un nodaļas bibliotekārs.

Menchengladbachas nod. valde un rev. kom. 1992. g.: no kr. l.r. L.
Martinsons, R. Skadiņš (valdes pr-dis), A. Grobiņš; 2.r.J. Bērziņš, A.
Žakars, J. Graudušs, J. Palms. Iztrūkst M. Veisbuks.
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Saules nodaļa M a n h e i m ā
D V Saules nodaļa savu 1983.g. darbību iesāka ar biedru vakaru 6. janvāri, kuŗā D V Viestura nodaļas valdes loceklis J. Āboliņš
rādīja paša uzņemtās filmas no 5. Eiropas latviešu dziesmu svētkiem
1982. g., Līdsā, Anglijā, kā arī par pēdējo gadu latviešu saietiem
Vācijā.
Jāpiemin Draudzīgā aicinājuma 48 gadu atcere 29. janvārī ar A.
Graša referātu un sekojošu saviesīgu vakaru. Sarīkojumā piedalījās
arī D V Rietumvācijas valdes locekļi, kas bija ieradušies uz nodaļas
izkārtotu valdes sēdi. M L Ģ atbalstam saziedoja D M 800.-. Aizvesto
atceri jūnijā atzīmēja ar P. Brūvera referātu un Minchenes dziedātāju
ansambļa koncertu.

DV Saules nodaļas darbinieki, 1985.gadā: 1. r. no kr.:I. Kalve, M.
Bukava, V. Kļaviņš, A. Vilka (vanadžu kopas vad.), 2.r. :nod. 2.
Indriksons.G. Gēbelis (Gobel), O. Kalve, Dr. J. Platais (nod. valdes
pr-dis)

N o d a ļ a s biedru sapulcē 6 . m a r t ā ievēlētā valde konstruējās
šādi: priekšsēdis Dr. J. Platais, vietnieks un sekretārs - 2. Indriksons,
kasieris - V. Kļaviņš, biedrzinis - A. Bogdanovičs un sarīkojumu telpu iekārtotājs - O. Kalve. Revīzijas komisija: mācītājs P. Grasmanis,
G . G ē b e l i s u n E . Skalbergs. Vanadžu k o p a s vadībā: M . T o m a
(priekš-niece), I. Kalve un V. Rantiņa. Pēc dažiem mēnešiem kopas
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vadību p ā r ņ ē m a A. Vilka un V . Rantiņu aizvietoja M . Bukava.
Z i e d o j u m o s nodaļā savāktas un izmaksātas D M 3850.-.
Nākošie trīs gadi aizvien jūtamāk rāda, cik liela n o z ī m e Vācijas
D V un trimdas latviešu sabiedriskās dzīves organizēšanā ir bijusi pie
amerikāņu armijas dibinātajām un no armijas uzturētajām darba un
sardžu rotām. D V Saules nodaļas darbs, jau no sākta gala, bija cieši
saistīts ar kopš 1952. g. Manheimā stacionētās 8252. Būvrotas (8252d
Civilian Support G r o u p ) . Pēdējo gadu laikā šīs t.s. "latviešu rotas"
demogrāfiskais sastāvs bija tik tālu mainījies, ka latvieši tajā bija tikai
neliela minoritāte. Kā sekas, D V Saules nodaļai aizvien grūtāk bija
izkārtot rotas novietojuma telpās tīri latviski un nacionāli noskaņotus
s a r ī k o j u m u s , k a s v a i r u m a m r o t ā n o d a r b i n ā t o b i j a sveši un
n e s a p r o t a m i . Ilgadējā valdes priekšseža D r . J
Platā 6 5 gadu
dzimšanas dienas sarīkojums 1986. g. decembrī bija pēdējais lielākais
n o d a ļ a s s a r ī k o j u m s 8 2 5 2 . Būvrotas telpās. Aizgājušos trīs gados
nodaļa ir kārtēji rīkojusi Draudzīgā aicinājuma atceri janvārī, maija
sākumā -tradicionālo "Pavasara balli", 14. jūnijā Aizvesto piemiņai
veltītu dievkalpojumu jūnijā, " R u d e n s balli" un 18. novembra atceres svinības. 1984. un 85. g. nodaļas izkārtojumā notiek D V R i e t u m vācijas valdes sēdes Manheimā. 1985. g. 7. septembrī nodaļas izkār-

Programmas izpildītāji Saules kauju 750 gadu atceres sarīkojumā: no
kr.: R. Jansons, H. Platā, S. Platā, prof. Dr. J. Ozols.
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tojumā notiek 28. D V Vācijas salidojums Manheimā ar Rietuinvācijas
valdes priekšsēža J. Leitīša runu un prof. Dr. Z. Ozola referātu "1940.
u n 1 9 4 5 . gads Latvijas v ē s t u r ē " , Ē. Gekišas d e k l a m ā c i j ā m u n
vijolnieka N. Gabruševa, H. Platās un "Ķelnes prāģeru" koncertu.
Ievērojamākais nodaļas sarīkojums 1986. g. bija Saules kauju
7 5 0 gadu a t c e r e 11. o k t o b r ī ar prof. D r . J. O z o l a referātu un
k o n c e r t u . Gadu nastas dēļ n o vanadžu kopas vadības atsakās A.
Vilka. K o p a s vadību p ā r ņ e m V . Paula. D V C V Atzinības rakstus
s a ņ e m : I. Kalve, O . Kalve, A. Bogdanovičs un V . Kļaviņš. DV
Rietumvācijas - P. Grasmanis. Z i e d o j u m o s savākts D M 500.0 M L Ģ
un D M 3180.- aprūpei. Nodaļa izdod savu 100. apkārtrakstu.

Saules nod. vanadzes Ziemsvētku tirdziņā: no kr. E.Rēmere,
A.Madžule, V.Rantiņa, M.Bukava, M.Toma, V.Paula, I.Kalve.

Sākot ar 1987. g. nodaļas biedri un Manheimas apkārtnē dzīvojošie tautieši regulāri satiekas katra mēneša otrā piektdienā Kēfertālē,
Falcas viesnīcas telpās. Valdes loceklis Ž. Indriksons uzņemas D V M
redakcijas un apgāda pārstāvja pienākumus Vācijā. Nodaļas 7. marta
kopsapulcē valdē ievēl: par priekšsēdi Dr. J. Plato , V. Lindi - priekšsēža vietnieku un sekretāru, Ž. Indriksonu - i n f o r m ā c i j a s lietu
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kārtotāju, V . Kļaviņu - kasieri un O. Kalvi - biedrzini. Revīzijas k o misijā - P. G r a s m a n i (priekšsēdis), G. Gēbeli un T . Rempēteri.
Vanadžu kopas vadītāja: I. Kalve.
14. maijā m ū ž ī b ā aizsaukts ilgadējais nod. revīzijas komisijas
priekšsēdis, M a n h e i m a s latviešu ev.-lut. draudzes m ā c ī t ā j s P.
G r a s m a n i s . N o v e m b r ī amatā ieved j a u n o draudzes m ā c ī t ā j u G.
Abakuku. Ar referātiem atzīmē 14. jūnija deportācijas (A. Žigurs) un
A. K r o n v a l d a atceri (V. Linde). 18. n o v e m b ŗ a d i e v k a l p o j u m u
Kēfertāles U n i o n baznīcā vada mācītājs G. Abakuks, dievkalpojumā
ar dziesmām piedalās S. Platā (soprāns). D V Rietumvācijas valdes
ziedojumu vākšanas akcijā nodaļa savāc D M 580.-. Iemaksājot D M
1000.-, nodaļa iestājas par biedru LBF (Latvijas Brīvības fondā)
1988. g. 10. septembrī Saules nodaļa svinēja 4 0 gadu atceri.
Svētku aktā nodaļas valdes priekšsēdis Dr. J. Platais deva pārskatu par
n o d a ļ a s d a r b ī b u . Svētku r u n u teica D V R i e t u m v ā c i j a s valdes
priekšsēdis O. Mazarkevics. Koncertā klasiskās un tautas dziesmas
dziedāja S. Platā (soprāns) un A. V a s e r m a n i s ( b a r i t o n s ) . A k t a m
sekojošā saviesīgā vakarā uzstājās Ludvigsburgas tautas deju kopa
"Daugava". Nodaļas darbības jubileju pieminēja arī vietējā vācu
presē. Pēc īsas slimības, 30. septembrī m ū ž ī b ā aizsaukta nodaļas
vanadžu kopas vadītāja I. Kalve. Ar valdes l ē m u m u vanadžu kopa
izbeidza darboties kā patstāvīga kopa un kopas līdzekļus ieskaitīja
nodaļas kasē.
1989. g. 29. janvārī M a n h e i m ā mira Dr. J. Platais. Ar to Saules
nodaļa zaudēja savu ilgadējo valdes priekšsēdi, dedzīgu patriotu un
cīnītāju par Latvijas neatkarību. Vācijas latviešu organizācijās viņš
bija pildījis daudzus atbildīgus amatus: D V organizācijas dibinātājs
Cēdelgemā, D V Vācijas valdes loceklis, vicepriekšsēdis, no 1980. līdz
1985. g. priekšsēdis un D V C V loceklis, no 1985. g.
Nodaļas biedru kopsapulcē, piedaloties arī D V Rietumvācijas
valdes priekšsēdim O. Mazarkevicam, 11. martā, ievēlēja jaunu valdi:
priekšsēdis V . Linde, vicepriekšsēdis V. Ozols, sekretārs Ž. Indriksons, Kasieris V . Kļaviņš, biedrzine M. Bukava. Revīzijas komisiju
apstiprināja līdzšinējā sastāvā.
Hitlera-Staļina pakta akcijā nodaļas biedri nosūtīja apm. 190
kartiņas ievērojamākajiem vācu polītiķiem un piedalījās 23. augustā
Bonnā rīkotajā demonstrācijā.
1990. g. nodaļā ir 51 biedrs, starp tiem 8 vanadzes un 5 M ū ž a
biedri. Liels nodaļas biedru skaits abonē D V M , pateicoties D V M
pārstāvja Vācijā Ž. Indriksona aktīvai darbībai.
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Pie "klusajiem darba darītājiem", kas plašākā sabiedrībā nav tik
pazīstami, pieder nodaļas biedrs T . Rempēters. Kopš 1985. g. viņš n o
mēnešrakstiem, "Latvija šodien" un " T r e j i vārti" ielasa skaņu lentas
latviešu neredzīgo bibliotēkai. Par šo svētīgo darbu viņš saņēmis DV
C V un Latviešu neredzīgo kopas pie Latvijas Sarkanā krusta atzinības
un pateicības rakstus.

Saules nod. amatpersonas 1989.g.: no kr. l.r. V.Linde (valdes pr-dis),
Z.Indriksons, V.Kļaviņš; 2.r. J.Graudiņš (rev. kom. pr-dis),
N.Gabruševs

Mēneša otrās piektdienas saieti Falcas viesnīcā pulcina aizvien
vairāk latviešu, pēdējā laikā bieži viesus no Latvijas. Nodaļa cieši
sadarbojas ar Manheimas latviešu ev.-lut. draudzi.
Nodaļa pārņēmusi arī T K karšu izplatīšanu (izplatītas 6 2 T K
kartes), ko veic Z. Indriksons. Ziedojumos nodaļas aprūpes darbam
i e ņ e m t a s D M 2 0 7 5 . - . P i e m ē r o t u t e l p u t r ū k u m a d ē ļ , nodaļa
pārtraukusi bibliotēkas darbību. Apm. 900 grāmatas, kas vēl glabājās
8 2 5 2 . Būvrotas n o v i e t o j u m ā , daļēji p ā r d o t a s n o d a ļ a s biedriem;
pārējās nodotas Bērzaines bibliotēkai. Vairāki valdes locekļi aktīvi
iesaistās Latvijā dzīvojošo leģiona invalīdu aprūpes darbā, ko centrāli
saskaņo finanses ar D V Rietumvācijas valdi. Pensiju pieprasījumi no
Latvijas ātri sasnieguši vairākus simtus un sarakste ar vācu aprūpes
iestādēm, k o sākumā kārtoja Vācijas valdes locekļi kā pilnvarotie,
kļūst ļoti plaša un prasa no palīgiem daudz pūļu un laika.
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D V Augsburgas kopa
Jau 44 gadus pastāv D V Augsburgas nodaļa, tagad kopa. Kaut
arī gandrīz katru gadu biedru skaits ir samazinājies, kopā 1992. gadā
ir 3 vanadzes un 8 vanagi, n o kuriem 3 neredzīgie. Mazā latviešu
skaita dēļ Augsburgā, k o p a i n a v p i e a u g u m a , j o trūkst jaunāku
cilvēku. No visiem tikai divi vēl strādā algotu darbu.
Sabiedriskais darbs norit kopā ar latviešu draudzi, kuŗas pamatsastāvs ir D V k o p a s locekļi. K o p a s priekšnieks J ā n i s Sproģis ir
ilggadīgs draudzes priekšnieks, sekretārs - Kārlis Zuika ir pensionētais draudzes mācītājs. Kopas loceklis Dr. Gunārs Ansons ir tagadējais draudzes mācītājs Augsburgā. Tāpēc visi sarīkojumi, arī Latvijas
neatkarības atgūšanas gadījumā, notika reizē, ar dievkalpojumu baznīcā, kur bija Latvijas karogs un pēc tam pulcēšanās draudzes zālē.
K. Zuika šajās nozīmīgajās dienās atradās dzimtenē un piedzīvoto un
redzēto stāstīja sarīkojumā. Interesantu d o m u gājienu risināja Dr.
Ansons par gaidāmajām problēmām pie m u m s un Latvijā.

40 gadu jubilejas sarīk. Augsburgā: no kr. R.Skrastiņš, A.Burmeisters
(Vācijas valdes pārst.), J.Sproģis (kopas vad.), māc. K.Zuika

Lielāks D V kopas sarīkojums bija 1988. gada martā kopas 40
gadu darbības atcerē ar Rietumvācijas valdes locekļa Burmeistera
piedalīšanos un viesiem no Memmingenas.
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Kopas locekļi aktīvi piedalās palīdzības darbā Latvijai, sevišķi
māc. K. Zuika. No personīgiem līdzekļiem sūta daudz paciņu. Cēsu
s l i m n ī c a i , ar Zuikas starpniecību, izgādāja " U l t r a s c h a l l " aparātu.
Vairāki kopas locekļi ar lielākām naudas s u m m ā m atbalstījuši savus
piederīgos j a u n a s dzīves iekārtošanai dzimtenē. K o p a piedalījās
latviešu jauniešu koŗa uzņemšanā 1991. gada oktobrī. Tie viesojās uz
vācu draudzes ielūguma. Esam atbalstījuši trīs latviešu patvēruma
m e k l ē t ā j u s Augsburgā p i r m s n o t i k u m i e m dzimtenē. T ā p a t esam
apciemojuši mūsu invalīdus n o Latvijas atpūtas namā Vildbade.
Arī turpmāk Augsburgas kopa strādās savu iespēju un privātu
līdzekļu robežās.
J. Sproģis
Sidrabenes nodaļa
" S i d r a b e n e s n o d a ļ a " d i b i n ā t a 1 9 5 8 . g a d a 2 6 . j a n v ā r ī , turpina
darboties vienu reizi gadā - D V Vācijas delegātu kopsapulces laikā.
Visus pēdējos desmit gadus tās priekšnieks un kasieris ir Aleksandrs
Burmeisters. Nodaļa, respektīvi delegātu kopsapulču dalībnieki, ir
ziedojuši sekojošas summas:
No 1983. līdz 1990. gadam D M 12.030,- Bērzaines vajadzībām.
1991. gadā D M 1230,- Engures slimnīcas atjaunošanai.
1992. gadā Minsteres Latviešu ģimnāzijas stipendiju fondam.
Viestura nodaļa
N o nodaļas 2 5 dibinātājiem 1950. gadā, vēl darbojas četri: A.
Burmeisters, A. Puķītis, J. Āboliņš, V. Petrikalns.
Nodaļa izkārtojusi 1984. g. D V Rietumvācijas 27. salidojumu ar
koncertu.
1985. g. piedalās baltiešu cilvēku tiesību sarīkojumā Štutgartē.
No nodaļas kases ziedo D M 400,-.
Frankfurtes starptautiskā grāmatu mesē nodaļas sekretāre Alise
Šice palīdzēja trimdas latviešu grāmatu stendā. 1988. g. maija sarīkoj u m s Kurzemes cietokšņa atcerei. Koncerts.
Nodaļas valdes priekšsēdis Aleksandrs Burmeisters palīdzēja
noorganizēt 14. jūnija demonstrāciju Štutgartē.
1990. g. nodaļas 4 0 gadu darbības atceres sarīkojums kopā ar
D V Vācijas 33. salidojumu, viesturiešu izkārtojumā; koncertā piedalījās 4 mākslinieki no Latvijas.
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1991. g. Viestura nodaļa rīkoja Jāņu sarīkojumu Bērzainē. Sākot
ar 1987. gadu par tradīciju kļuvuši gadskārtējie izbraukumi uz
B ē r z a i n i , sedzot braukšanas u n pārnakšņošanas i z d e v u m u s no
nodaļas kases. Divi Viestura n o d . biedri - Augusts u n Alise Šici
a i z s t ā j u š i B ē r z a i n e s m ā j a s p ā r v a l d n i e k u , S . S p u r d z i ņ u viņa
atvaļinājuma laikā (1 mēnesi rudenī sākot ar 1986. g. - 1991. g.).
J ā n i s Ā b o l i ņ š p i e d a l ā s B ē r z a i n e s a p k o p š a n a s d a r b o s u n , ja
nepieciešams, ir arī Bērzaines "busiņa" šoferis.

Viestura nod. Vanadze Alise Šice pie latviešu stenda internacionālajā grāmatu mesē Frankfurtē

Viestura nodaļas informācijas sapulce 1988. gadā
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Viestura nod. valde: no kr. A.Burmeisters (pr-dis), V. Petrikalns (prsēža v.), I.Grīntāls (kasieris), Alise Šice (sekr.), J.Aboliņš (biedrz.).

No Viestura nodaļas kases ziedots (no 1970. g. - 1991. g.)
Bērzaines vajadzībām
DM
No Latvijas izraidītiem tautiešiem
DM
Latv. centram Minsterē
DM
DV Vācijas valdei
DM
Sporta noz. + šacham
DM
Klusās nedēļas semināriem
DM
Minsteres Latv. ģimnāzijai
DM
DV Globālām dienām Freiburgā
DM
Deju kopai "Daugava" un latv.papildsk. audz.
DM
G. Astras fondam
DM
J. Platā piemineklim
DM
Cēsu skoln. rotas pieminekļa un 7. Siguldas
pulka pieminekļa atjaunošanai Latvijā
DM
Ev-lut. baznīcas būvei Ludvigsburgā-Grīnbilē
DM
Kopā
DM

5600,1000,700,600,630,500,575,342,645,100,100,100,500,11,392,-

1992. g. Viestura nodaļā ir 42 biedri. No tiem - 8 vanadzes.
Nodaļā 8 M ū ž a biedri. Ar D V nozīmi zeltā apbalvoti 6 biedri Aleksandrs Burmeisters, Vilis Petrikalns, Augusts Šics, Alise Šice,
Boriss Piekalnītis un Jānis Āboliņš.
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N o d a ļ a s v a l d ē d a r b o j a s : A l e k s a n d r s B u r m e i s t e r s , Vilis
Petrikalns, Ivars Grīntāls, Jānis Āboliņš, Alise Šice.
Revīzijas komisijā: Ernests Brasavs, Rūdolfs Ansons, Aleksandrs
Puķītis.
Divas Viestura nod. vanadzes aktīvi darbojas Vācijas vanadžu
daiļamatniecību kopā - Ausma Leimane - speciāliste latvisko jostu
aušanā un Alise Šice izstrādā baltos un krāsainos latviskos rakstus.
Viestura n o d . valdes priekšsēdis A. Burmeisters ziedo daudz
laika un pūļu pensiju lietu kārtošanā bij. kaŗavīriem, kuŗi dzīvo gan
Vācijā, gan arī citās zemēs un arī Latvijā. Aleksandrs Burmeisters
rūpējas arī par palīdzības saiņu sūtīšanu uz Latviju, personīgi tos
aizvedot uz Minsteri tālāk sūtīšanai.
D V plkv. O. Kalpaka nodaļa/kopa Etlingenā
Uz 1983. g. 1. janvāri nodaļā ir 29 biedri, no tiem 9 vanadzes.
Sekojošos 10 gados uzņemts 1 biedrs, 1 izslēgts, 2 biedri izstājušies, 2
pārcēlušies uz citu nodaļu un 7 biedri miruši. Tā 1992. gadā biedru
skaits ir samazinājies uz 18 un nodaļa jau ar 1990. gadu kļuvusi par
D V kopu. Nodaļas/ kopas darbība šajā gadu desmitā ir mierīga, bet
pastāvīga - J ā ņ u svinēšana u n 18. n o v e m b ŗ a p i e m i ņ a s vakara
s a r ī k o j u m i notiek kārtēji. Valdes priekšsēdis j o p r o j ā m ir Fricis
Balodis, viņa vietnieks Ansis M . Oga, kasieris Arvīds Tipsis (ilggadīgs
D V V ā c i j a s valdes loceklis), biedrzine Silvija Vāliņa. Ilggadīgais
valdes sekretārs un "dzenošais m o t o r s " visā viņa darbības laikā,
Aloizs Strauts, dzimis 1.1.1909. g. Abrenē, sasniedzis 80 gadus, aiziet
aizsaulē 1989. g. 16. n o v e m b r ī . V i ņ a pienākumu pildīšanu uztic
biedrzinei S. Vāliņai.
1984. g. 29. septembrī nodaļa atzīmē savu 30 gadu pastāvēšanu
(dibināta 2 0 . 3 . 5 4 ) ar dievkalpojumu, svinīgu aktu, Ērikas Gekišas
koncertu un saviesīgu vakaru ar kuplu viesu skaitu.
1990. g. 18. decembrī valdes pr-dis Fricis Balodis sasniedz 70
gadus
Bērzaines nodaļa
Arī pēdējo desmit gadu periodā Bērzaines j a u t ā j u m s ir bijis
viens n o svarīgākiem D V V ā c i j a s valdes darbā. Ir pat dzirdētas
d o m a s , ka valde ir dažkārt aizmirsusi citus uzdevumus un pārāk
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daudz nodarbojas ar Bērzaini. Valde tomēr ir bijusi - un arī tagad ir
uzskatos, ka Bērzaine, kuŗas iegūšanā un uzturēšanā ar līdzekļiem un
darbu ir piedalījušies neskaitāmi tautieši, ir jāuztur labā stāvoklī,
j ā k o p j u n j ā a t j a u n o , j a vajadzīgs, lai tā paliktu cienīgs Latvijas
"pagasts" Vācijas dienvidrietumu stūrī.

Atpūtas nams "Bērzaine", Vācijā, 1983.gada 18. novembrī

1983. gada sākumā jaunbūve bija tik tālu nobeigta, ka ar 1.
maiju varēja to apdzīvot. īrniekus varēja izraudzīt tikai ar Freiburgas
pilsētas valdes atļauju, j o , sakarā ar lēto aizdevumu piešķiršanu, tiem
b i j a jāatbilst s o c i ā l o l i k u m u n o t e i k u m i e m . Īrnieku pieņemšanu
uzdeva kārtot S. Spurdziņam. Turpinās pārrunas par sabiedrības ēkas
b ū v i , kuŗai j a u ielieti pamati. T o izmantotu arī vietējās vācu
organizācijas. Saņemts D M 6000,- ziedojums zivju dīķu atjaunošanai.
Šo darbu par svarīgu uzskata arī pilsētas valde, j o tā rastos ūdens
rezerve ugunsgrēku gadījumos. Būvdarbu nobeigšanai pietrūkst D M
100.000,- T o s var iegūt ar viena apbūves gabala pārdošanu. Lai pārdošanu realizētu, bija nepieciešams pārdot arī tam pieguļošo pļavu.
Pieņēma l ē m u m u izgatavot speciālu Pateicības rakstu daudzajiem
Bērzaines atbalstītājiem un talciniekiem. Rakstu izgatavošanu uzņēmās R. Jānītis. Valde meklē kādu pensionāru, kuŗš varētu uzņemties
D V Vācijas valdes biroja vadīšanu un Bērzaines grāmatvedību. Jau
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gada vidū Bērzaines a p m e k l ē j u m u s organizē vairākas D V Vācijas
n o d a ļ a s . Ieradās arī D V F organizētās ekskursijas dalībnieki n o
Anglijas, kopā 56 personas. Cēringenas priekšpilsētas māju īpašnieku
sanāksmē izteica pārmetumus, ka Bērzaines īpašnieki nodarbojoties
ar z e m e s spekulāciju, apgrūtinot satiksmi un t o m ē r dabūjot ārpus
kārtas būvatļaujas! Pilsētas valdes pārstāvji n o r ā d ī j a , ka Bērzainē
dzīvo bijušie kaŗavīri. Lai gūtu līdzekļus jaunbūves nobeigšanai un
viesu m ā j a s izbūvei, valde pārdeva vērtspapīrus. D V C V ziedoja
Bērzaines izbūvei D M 5000,-. Jaunās mājas atūdeņošanas un retašu
izbūvi veica ar talciniekiem. Cēringenas iedzīvotāji atkārtoti sūdzējās,
ka ar jaunās mājas apdzīvošanu kaimiņiem "traucējot mieru". T ā kā
sabiedriskās ēkas būve, sakarā ar līdzekļu t r ū k u m u , ir nedroša,
vienojās pētīt iespēju, izlaužot vienu sienu viesu m ā j ā , iegūt lielāku
zāli. T a s izmaksātu apm. D M 10.000,-. Viesu m ā j a s ārpuses kārtīgs
r e m o n t s prasītu D M 90.000.-.
1984. gadu sākot ir nokārtoti visi maksājumi firmām par jaunbūvi. Pilsētas valde aprēķinājusi, ka "Leinhaldenweg" izbūve Bērzanei maksās apm. DM125.000,-. Vietējie iedzīvotāji neapmierināti, ka
uzbūvēti žogi un viņi vairs netiek cauri Bērzainei uz mežu.
Valde turpināja meklēt iespēju biroja un organizācijas sēdekļa
pārcelšanai n o Minsteres uz Freiburgu. Nav izdevies atrast piemērotu kandidātu biroja vadītāja darbam.
Steidzami jālabo viesu mājas ārpuse. Nepieciešama zemes rakšanas mašīna iekšējo ceļu paplašināšanai un telšu laukuma izveidošanai. Pilsētas valde paziņojusi, ka sakarā ar kaimiņu iebildumiem,
ir pagaidu aizliegums celt sabiedrisko ēku. Lieta nodota advokātam.
Minsteres b i r o j a m a n t a s pārvestas uz Bērzaini, bet valdes
sēdekļa pārcelšanu uz Freiburgu atstāj atklātu, j o tas saistītos ar sarežģītu kārtošanu pie vācu iestādēm.
Virzās uz priekšu pieminekļa celšana kritušiem.
Visi dzīvokļi Bērzainē izīrēti.
Valdes priekšsēdis Dr. J. Platais ierosināja ziedojumu vākšanu
sabiedriskās ēkas celšanai un pats ziedoja D M 2000,-, tomēr sekotāju
neradās. Bērzainē septembra m ē n e s i uzturējās 120 viesi. Notika
pilsētas valdes pārstāvju sēde ar protestētājiem pret sabiedriskās ēkas
celšanu. V. Aroniška dāvāja Bērzainei elektriskās ērģeles .
Pieminekļa uzstādīšanai iebetonēti pamati. D z i e s m u svētku
laikā Minsterē Bērzaines stends izsauca dzīvu interesi, izdalīti 2500
prospekti. Pilsētas valde ierosināja piekrist i e r o b e ž o j u m i e m sabied-
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riskās ēkas lietošanā (noteicot sarīkojumu un apmeklētāju skaitu).
Valde to noraidīja.

Vācijas valdes pr-dis O.Mazarkevics pasniedz Atzinības rakstu
Bērzaines nod. valdes pr-dim K.Herrlingam, nodaļas 35 gadu
darbības atcerē. No kr. A.Burmeisters, A.Lindens, O.Mazarkevics,
K.Herrlings

1 9 8 5 . gadu uzsākot valde k o n s t a t ē j a , ka iepriekšējā gada
budžets izpildījies par 1 5 0 % . Izstrādāti jauni mājas kārtības noteik u m i un noteiktas jaunas cenas. Lai novērstu viesu mājas tālāku
bojāšanos, jāuzsāk ārpuses remonti. Piemineklis ir uzstādīts, bet tā
izmaksa, D M 14.000,-, stipri pārsniedz D V Zviedrijas valdes solīto
s u m m u . Starplaikā daudzi Bērzaines apmeklētāji ziedo šim m ē r ķ i m .
B i b l i o t ē k a pārvietota uz j a u n ā s m ā j a s telpām. T ā s i e k ā r t o š a n u
uzņēmušies Oskars un Velta Baltputni. Pilsēta uzlikusi i e r o b e ž o j u m u s "Leinhaldenweg" lietošanai smagiem a u t o m o b i ļ i e m . Nepieciešamā ūdens tvertnes izbūve izmaksā apm. D M 1 4 0 0 , - . Jāgādā
līdzekļi uzbraucamā ceļa izbūvei. Viesu skaits ir liels. Noskaidrojies,
ka par Bērzaini ir laba informācija Kanadā un Austrālijā, bet vāja
ASV. K a n t ī n e darbojās labi. Viesu mājas ārpuses r e m o n t a k o p ē j i e
izdevumi D M 6 7 . 0 0 0 , - . Ūdens akā iebūvēts pumpis, ūdens tagad
pietiek. Viesu mājā lielākas zāles iekārtošanas kopējie izdevumi D M
2 7 . 4 0 0 , - , tos sedza V. Aroniška. Pilsētas valde ieteic sabiedriskās ēkas
vietā celt dzīvokļu māju ar trīs dzīvokļiem. Valde izšķīrās šo piedāvājumu apsvērt. D V C V nākusi ar priekšlikumu, lai citas DV darbības
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zemes dotu pabalstu Bērzainei, bet C V sēdes laikā Anglijā priekšlikums nav guvis atsaucību.
1986. gadā turpina ienākt grāmatu ziedojumi no ASV armijas
latviešu palīgvienību likvidētām bibliotēkām un mūžībā aizsauktiem
tautiešiem. Valdes priekšsēdis atsaucis būvatļauju sabiedriskās ēkas
celšanai, j o , neskatoties uz lētu aizdevumu solījumiem dzīvokļu m ā j a s būvei, baidās uzņemties jaunus parādus. Valdes locekļu domas
par atsaukšanu dalās. D V C V dzēsusi atlikušo D M 5000,- aizdevumu
Bērzaines izbūvei. Pēc lieliem r e m o n t a darbiem Bērzaines kase ir
tukša. Apsveŗ iespēju iznomāt virtuvi un kantīni Spurdziņa ģimenei,
tā atslogojot grāmatvedību. Konstatē, ka viesu m ā j a , sakarā ar apmeklētāju t r ū k u m u rudens un ziemas mēnešos, prasa piemaksas.
Attiecīga Freiburgas komisija atzinusi, ka Bērzaine atbilst atpūtas
m ī t n e s p r a s ī b ā m , arī ugunsdzēsības pārbaude atzīst, ka viss ir
k ā r t ī b ā , izņemot vienu viesu istabu, ko nevar sasniegt ar ugunsdzēsēju kāpnēm. Pilsētas valde paredzējusi izbūvēt kāpnes uz mežu
gar Bērzaines robežu. Atmaksāti D M 2 2 . 0 0 0 , - privātie parādi. D V
Globālās dienas Freiburgā noslēgušās ar D M 18.000,- atlikumu. N o
tā D M 15.000,-izlietotas uzbraucamā ceļa asfaltēšanai.
1987. gadā H. Spurdziņa pārņem k a n t ī n i u n virtuvi. Gada
n o m a , balstoties uz iepriekšējo gadu p e ļ ņ u , D M 2 6 4 3 , - gadā.
Bibliotēkā jau sakārtotas 1500 grāmatas. Delegāti piekrīt kāpņu joslas
pārdošanai kaimiņiem par apm. D M 200,-kvadrātmetrā, bet viņi no
pirkšanas atsakās. Atmaksāts D M 15.000,- privāts aizdevums. Ienācis
piedāvājums pirkt apbūves gabalu par apm. D M 5 0 0 . 0 0 0 , - . Piešķir
atļauju būvēt divas garāžas. Par vienu maksā A. Skarnelis darbnīcas
iekārtošanai, bet pēc viņa nāves tā pāriet Bērzaines rīcībā. A. Pasters
no Konstances atstājis Bērzainei m a n t o j u m u . N o l e m j izdot Bērzaines
brošūru, par redaktoriem aicinot O. Kalēju un K. Pīlageru. Atmaksāti
D M 39.000,- privātie aizdevumi. Bibliotēkā sakārtoto grāmatu skaits
pieaudzis uz 1895. Jāuzsāk kapitālremonti un mēbeļu atjaunošana
viesu istabās.
1988. gadā nopirkts aparāts mitruma uzsūkšanai kluba pagrabā;
maksā D M 1181,- un darbojas ļoti labi. Bērzaines privātie parādi ir
D M 2 3 4 . 0 0 0 , - un bankā D M 5 2 8 . 0 0 0 , - . N o l e m j rīkot Bērzaines 3 5
gadu pastāvēšanas svinības 1. oktobrī. O. Kalējs sūdzās par gŗūtībām
datu sameklēšanai Bērzaines brošūrai un atsakās to rediģēt. Darbu
p ā r ņ e m J. Sudrabiņš. T u r p i n ā s viesu istabu r e m o n t i . Iegādājās
kopējamo aparātu un mitruma uzsūkšanas aparātu bibliotēkai. Valde
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izšķīrās meklēt iespējas dzīvojamas m ā j a s celšanai uz sabiedriskai
ēkai paredzētiem pamatiem. Paaugstina īres cenas ar nākošo gadu
par 7 % .
1989. gadā kantīnes n o m a s maksu, sakarā ar apgrozības samazināšanos, noteic uz D M 2000,- gadā. Izdevīgākais piedāvājums dzīv o j a m ā s m ā j a s celšanai uz esošiem p a m a t i e m ir D M 4 7 6 . 0 0 0 , - .
Kopējie izdevumi viesu istabu r e m o n t i e m un mēbeļu iegādei D M
1 2 . 6 0 0 , - . P i e ņ e m l ē m u m u dāvināt Latvijas ciemiņiem bibliotēkas
liekās grāmatas - trimdas izdevumus. Architekta jaunbūves aprēķins
ir D M 500.000,-. Bibliotēkā grāmatu skaits 2305. Piekrīt S. Spurdziņa
ierosinājumam dibināt fondu maza autobusa iegādei Bērzainē. T a s
vajadzīgs kā viesu izbraukumiem, tā mājas pārvaldei.

Bērzainē, 1990.g. Jāņu vakarā, No kr. Skaidrīte Niedra, A.Šics, Alise Šice. I.Grīntāls

1990. gadā piekrīt uzņemt dažus kaŗa invalīdus no Latvijas
atpūtā Bērzainē. Samazina k a n t ī n e s n o m a s maksu uz D M 1000,gadā. Saņemts D M 2 5 . 0 0 0 , - a n o n ī m s ziedojums, ar n o t e i k u m u to
neizlietot jaunbūvei un autobusa iegādei. U z ņ e m R. Lodziņu, kuŗš
izbēdzis no PSRS sportistu komandas Šveicē un grib sākumā palikt
Bērzainē.
1 9 9 1 . gadā " b u s i ņ a " iegāde ir n o d r o š i n ā t a . Līdz a p r ī l i m
saņemti dažādi ziedojumi D M 14.020 un D V Bostonas apvienības
$ 1 5 . 0 0 0 , - ziedojums. Nopirkts V W autobuss. Izplatīta Bērzaines
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brošūra. Jaunbūvei valsts banka piešķīrusi D M 400.000,- aizdevumu,
bet pilsētas valde vēl j o p r o j ā m nedod galīgo būves atļauju, j o nav
izbūvēta iela un palielināti elektrības un ūdens vadi. Uzaicina uz
Bērzaini atpūtā divus kaŗa invalīdus un vienu pavadoni n o Latvijas.
J a u n b ū v e s atļauja saņemta 5. j ū l i j ā , bet sakarā ar straujo būves
izdevumu celšanos, tagad lētākais piedāvājums ir D M 690.000,-.Tā kā
valsts aizdevumu izmantošanas gadījumā ir noteiktas īres cenas, tās
n e s p ē j segt aizdevuma atmaksu. Bez t a m pieteikušies dzīvokļu
meklētāji ir visi starplaikā atteikušies, un sagaidāms, ka pilsēta
p i e s p i e d ī s i z ī r ē t t ā s v i ņ a s i z r a u d z ī t i e m ī r n i e k i e m . Delegātu
kopsapulce akceptē valdes izšķiršanos pašreizējos apstākļos nebūvēt.
Spurdziņa ģimene, pēc 10 gadu sekmīga darba, grib izbeigt Bērzaines
pārvaldīšanu un jāmeklē atvietotāji. Valde lūdz nodaļas/kopas apjautāties pie saviem biedriem un ievieto sludinājumu "Brīvā Latvijā".
1 9 9 2 . gada s ā k u m ā valde k o n s t a t ē , k a V ā c i j ā n a v atrasti
kandidāti pārvaldnieka p i e n ā k u m i e m , b e t i r vairāki interesenti
Latvijā. Valde izšķīrās aicināt darbā Uldi un Inesi Miķelsonus no
Saldus. D i e m ž ē l vācu iestādes, pretēji mutiskiem apsolījumiem,
vilcinājās dot uzturēšanās un darba atļaujas. Redzot radušos stāvokli
Kārlis un Velta Herrlingi piekrīt pārņemt pārvaldi. Turpinās bibliotēkas iekārtošana. Dubultās grāmatas pārsūta uz Latvijas bibliotēk ā m . P i r m o s t r i m d a s g a d o s i z d o t ā s brošētās g r ā m a t a s , pirms
nodošanas bibliotēkām, sūta uz Rīgu iesiešanai. Sakarā ar t o , ka
t u v ā k o s m ē n e š o s F r e i b u r g a s pilsēta n o s l ē g s "Leinhaldenweg"
u z m ē r ī š a n a s ( " U m l e n g u n g s m a s s n a h m e n " ) d a r b u s , a p b ū v e i būs
pielaists 8 2 5 kvadrātmetrus liels zemes gabals. Ielas izbūves darbi
turpinās un par to Bērzainei būs jāmaksā apm. D M 160.000,-,. Tādu
brīvu līdzekļu nav, tādēļ valde, ar delegātu kopsapulces piekrišanu,
grib pārdot šo būvgabalu. Valde uzskata, ka šis gabals nav svarīgs
Bērzaines pastāvēšanai, bet līdzekļi ir nepieciešami, lai, bez izbūves
izdevumu segšanas, atmaksātu privātos aizdevumus ( D M 170.000,-),
asfaltētu ceļu gar īres m ā j u un modernizētu viesu m ā j a s virtuvi.
Pārpalikušā s u m m a noguldāma bankā, lai tās augļi nestu papildus
līdzekļus darbībai. Šis d a r b s turpināsies 1993. gadā, bet ar tā
izvešanu, pēc valdes uzskata, ir likts pamats, lai nākošā D V vadības
paaudze pārņemtu labu un financiāli nodrošinātu īpašumu. Piezīmēj a m s , ka par p ā r d o t o būvgabalu paredzams iegūt D M 9 0 0 , - par
kvadrātmetru.
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Ceram, ka "Laiks. Telpa. Ļaudis" VI grāmatas rakstītājs pēc 10
gadiem varēs z i ņ o t , ka Bērzaine pastāv, ir vēl j o p r o j ā m latviešu
satikšanās vieta un darbojas D V organizācijas garā.
Z i ņ o j u m s D V Vācijas delegātu sapulcei, 1993. gada 24./25. aprīlī:
D a u d z o latviešu a p c i e m o j u m i Latvijā Bērzaines apmeklētāju
skaitu n a v samazinājuši. 1992. gadā Bērzaini a p c i e m o j u š i a s 456
personas ( 1 6 vairāk kā 1991. gadā). N o tiem 6 invalīdi un 17 bērni.
Pārgulētāju skaits gan ir mazāks kā iepriekšējā gadā. Patstāvīgais
iemītnieku skaits ir pieaudzis par 2 personām. Bērzainē kā patstāvīgi
iemītnieki (īrnieki) dzīvo 25 personas, no tām 5 invalīdi. 10 Bērzaines
iedzīvotāji nav D V biedri.
P a g ā j u š a j ā g a d ā B ē r z a i n ē n o t i k u š i 2 5 dažādi sarīkojumi:
L e ģ i o n ā r u p i e m i ņ a s s a r ī k o j u m s , J ā ņ u svinības, divas 6 5 gadu
jubilejas, D V Viesturu nod. apciemojums, D V Vanadžu saiets, Z i e m svētku un Jaungada svinības, vairāki dievkalpojumi, D V zemes valdes
un revīzijas komisijas sēdes un vēl daudzi citi.
Bērzainē pieņem saiņus "Palīdzība Latvijai", tos nosūta tieši uz
Latviju vai n o d o d tālāk sūtīšanai Minsterē un Hamburgā.Bērzaines
apkārtne ir ļoti labi apkopta, t o veic Herrlingu pāris ar palīgiem.
M ā j a s iekšpusē izdarīti daži uzlabojumi. M ā j a s iekšpuse ir ļoti labi
kopta un ciemiņi bauda labas maltītes. Virtuvi pārzin V. Herrlinga.
Kārlis u n Velta Herrlingi ir Bērzaines pirmie īrnieki. 21.8.92.
nodeva Herrlingu pārim Bērzaines inventāru, grāmatas un naudu ar
bankas tiesībām. Parakstīja darba l ī g u m u u n Herrlings uzņēmās
Bērzaines pārvaldnieka tiesības u n pienākumus. S. Spurdziņš, DV
valdes loceklis Bērzaines jautājumos novēl Herrlingu pārim izturību,
iecietību un Dievpalīgu jaunos pienākumus pildot.
" P ē c daudz nostrādātiem gadiem ar smagu sirdi šķīrāmies no
Bērzaines 1992. gada 24. m a i j ā . "
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19. divīzijas sagaita Bērzainē 1990. gadā. Priekšā no kreisās: Andrejs
Krūmiņš (Francijas nodaļas valdes priekšsēdis), Alberts Eglītis, Jānis
Sudrabiņš un Atis Homka

Alberts

Eglītis
Zemes stūris debess
Impresija

malā

(DV iniciatoru rīkotajās 19. divīzijas satikšanās dienās 8., 9., 10. maijā
1992. gadā, DV īpašumā - Bērzainē, kas atrodas Freiburgas pilsētas ziemeļu daļā
Ceringenā: noklausītais, noskatītais, izjustais, un - piezīmētais, lai tas paliktu
neaizmirstams).
To stundu, to stundu turiet dzīvu,
Kuŗā liktens sauc dvēseles
kopā;
To akmeni mūžam tur neaizmirstiet,
kuŗš mirušos apliecina
dzīvajiem:
Un dainas mīļā stūrītī virs zemes,
var dzirdēt naktīs līgotāju sirdis vasaras tumsas
klusumu...
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Stāvā, zaļā nogāzē bērzos, lazdās, pīlādžos,
putniem zaros sapņojot,
staro maiga mēness gaisma,
rītos viļņo burvība.
Zeltainā ēnā, lapās kamolā satinies snauž ezis,
strazds svilpo kā lakstīgala,
dzeguze ozolā zvana līdz Jāņiem,
vējš spēlējas skabāržu virsotnēs.
Kaļ dzenis, klaigā sīlis,
vāverīte smejas baloža ligzdā;
Stirniņa latviešus pieradusi,
ved savu bērnu pa šauru taciņu,
tam parādīt - Bērzaines pasaku;
Lapsas mazuļi gozējas kalna malā;
Bet cielaviņa,
žoga ķēniņš,
zīlīte, zirnītis,
un citi sīkie putni
atkal čakstina, čiepst fantastiskā dziesmā,
visam stūrim pāri - lejas saule...
Gaŗām rozēm, ceriņiem ziliem,
čalo mežā cēlies strautiņš,
krastā klanas sidrabainas smilgas,
smaržo āboliņš, mārpuķītes,
ķimenes;
Foreļu dīķos gaida - Pētera loms,
un pīļu saime nirdama, pekšķēdama sajauc, sakustina atspulgu spogulī...
Pļavā pienenes mirdz un laistas,
aiz kumelītēm smiltīs āpša pēdas,
ceļā uz pilsdrupām zib sarkankrūtītes,
no zieda ziedā - plivinās tauriņi,
brūnas kamenes vāc medus pilienus.
Bet pūcīte, kas ilgus, ilgus gadus
sildījās pie vecās mājas skursteņa:
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Šad, tad tur vēl vienmēr
atgriežas
atcerēties - prātojot
pagājušo,
un - baltu vanagu
gaisā...
Tas tomēr vēl nebūtu viss,
Ja aizmirstu Bērzaines
kaķus,
kas mīlīgi maldami
dzirnaviņas,
tev pagalmā glaužas pie
kājām;
Un - jautros, skaļos
zvirbuļus,
virs galda, zem galda, uz
krēsla...
Bērzaine, zemes stūrītī debess
malā,
lai nākotnei redzētu gaišākas
zīmes,
degot, turoties ticības
spožumā,
Bērzainē pāri likteņa laikiem skaldot ar taisnību asumu
biedrus,
satiekas vētrās bijušo
draudze,
no tautas sākuma, līdz - mūžībai!
21. maijā 1992. gadā Reinzemē
Klusās nedēļas semināri Bērzainē
D V Vācijas valde 1980. gados apsprieda jautājumu, kā palielināt viesu skaitu Bērzainē tā saucamajos "tukšos mēnešos".I. Balodis, kuŗam bija liela prasme sanāksmju/semināru rīkošanā Minsteres
Latviešu ģimnāzijā, ierosināja rīkot plašākas sanāksmes Klusā nedēļā,
v i ņ a m p a š a m u z ņ e m o t i e s šādu sanāksmju administrāciju. Šie
semināri ieguva lielu piekrišanu un viņu temati, sakarā ar maiņām
Latvijā, kļuva arvien noteiktāki.
Dievs, D a b a , D a r b s bija motto valdes rīkotajam pirmajam
semināram 1988. gadā n o 29. marta līdz 4. aprīlim.Piedalījās 40
dalībnieki, bet ar īslaicīgiem apmeklētājiem, kopējais skaits sasniedza
60. Katru dienu ievadīja svētbrīdis un noslēdza dienas izskaņa. Tās
vadīja monsiņjors Dr. A. Brūmanis, prāvests E. E. Rozītis un mācītāji
G. Abakuks un P. Kļaviņš. Dr. A. Brūmanis referēja par "Kristīgo un
latvisko Dieva aicinājumu" un "Lieldienas noslēpumu", prāv. E.
Rozītis "Latviešu Ora Et Labora 1988" un māc. P. Kļaviņš "14. jūnijs
augšāmcelšanās gaismā - kāda loma mirušajiem mocekļiem mūsu
tautas atdzimšanā". M o n s . Dr. A. Brūmanis un māc. G. Abakuks
vadīja Zaļās ceturtdienas vakara dievkalpojumu un Dr. A. Brūmanis
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un prāv. E. E. Rozītis oikūmēnisko Lieldienu dievkalpojumu. Dziļi
pārdomāti un saistoši bija E. Heines referāts par "Dievs, daba, darbs
m o t ī v i e m A n n a s Brigaderes d a r b o s " un "Kārļa Skalbes klusuma
melodijām". E. Heine vēl lasīja īsreferātu par Aspaziju un O. Kalējs par Rūdolfu Blaumani. V . Bērziņa deva norādes par latvju rakstiem
un to pielietošanu ikdienas dzīvē. A. Stinkuls sniedza slīdīšu skates
"Folkloras kustība Latvijā" un "Lietuva". Laikrakstā "Brīvā Latvija"
izdevēju valdes priekšsēdis J . M u c h k s i n f o r m ē j a par laikraksta
darbību un piedalījās diskusijās. PBLA valdes loceklis I. Freimanis
informēja par aktualitātēm Latvijā un par PBLA mērķiem un darbību.
Sekoja Helsinku-86 dalībnieku L. Grantiņa un R. Bitenieka atbildes
un paskaidrojumi par paveikto un vēl veicāmo. Īsreferātus par aprūpi un tās iespējām sniedza D V ģenerālsekretārs A.J. Bērziņš, abi
Helsinki-86 grupas locekļi, māc. P. Kļaviņš un A. Burmeisters, bet
par D V darbu un iecerēm A.J. Bērziņš, O. Mazarkevics, O. Baltputnis
un I. Nolle-Blūmfelde. Vanadzes V . Bērziņas un E. Balodes vadībā
krāsoja Lieldienu olas un gatavoja latviskus Lieldienu ēdienus. Pirmo
svētku pēcpusdienā K. Herrlings izvadāja dalībniekus ar autobusu pa
sniegoto Švarcvaldi, lai, atgriežoties jau zaļumu pilnajā Bērzainē,
redzētu lielo starpību. Nobeigumā dalībnieki un klātesošie organizāciju vadītāji parakstīja aicinājumu visām baltiešu organizācijām
organizēt demonstrācijas sakarā ar 1941. gada 14. jūnija deportācijām
un iesniegumu LPR Ministru Padomei ar prasību atbrīvot no psīchiatriskās slimnīcas Ģedertu Melngaili.
T ē v z e m e i u n Brīvībai. N o t i k u m u s t r a u j ā s a t t ī s t ī b a s dēļ
dzimtenē, valde aicināja seminārā 1989. gadā no 21. līdz 27. martam
D V un citu latviešu organizāciju darbiniekus. Tā mērķis bija ārējās
informācijas saskaņošana Eiropas latviešu organizāciju starpā. Aicin ā j u m a m bija sekojuši vairāk kā 40 dalībnieki, starp tiem D V priekšnieks J. Frišvalds; D V C V ārējās informācijas vadītājs A. Lindens, DV
ģenerālsekretārs A.J. Bērziņš, Minchenes raidītāju darbinieks P. Brūvers, D V C V ārējās informācijas referents P. Vasariņš, PBLA valdes
loceklis I. Freimanis, Z L C P valdes priekšsēde V . Vasariņa-Blumberga, m o n s i ņ j o r s A. Brūmanis, prāvests E. E. Rozītis, mācītājs G.
Abakuks, LCK vicepriekšsēdis A. Kadeģis, ELJA's priekšsēdis R. Blezūrs, literāte E. Heine, Latvijas VAK priekšsēdis A. U l m e un vicepriekšsēdis V . T u r i n s un seši D V Vācijas valdes locekļi. Semināru
izveidoja un lietišķi vadīja I. Balodis. Seminārs pieņēma četrus
atzinumus:
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1. Semināra "Tēvzemei un Brīvībai" dalībnieki, pēc iepazīšanās ar 2 3 . augusta r ī c ī b a s k o m i t e j a s veiktajiem priekšdarbiem
Hitlera - Staļina miera līguma slepenā protokola lietā, kas 1939. gadā
tika noslēgts starp Vāciju un PSRS, paredzot Baltijas valstu iekļaušanu
PSRS, k o pēdējā izdarīja, okupējot Baltijas valstis 1940. gadā no 15.
līdz 17. j ū n i j a m , iesaka visiem latviešiem brīvajā pasaulē:
a) atbalstīt rīcības komitejas darbu, kas vērsts pret šo agresijas
aktu, lai panāktu vācu parlamenta un valdības morālu n o s o d ī j u m u
līgumam, kas nacionālsociālistiskās Vācijas un komūnistiskās Krievijas starpā noslēgts uz šo tautu rēķina un runā pretī starptautiskām
tiesībām, ka divas valstis nevar noslēgt līgumus uz citu valstu rēķina;
b) v i s i e m s p ē k i e m v e i c i n ā t pasta k a r t ī š u a k c i j u , rakstot
astoņiem n o r ī c ī b a s k o m i t e j a s norādītajiem vācu polītiķiem, kas
uzsākama 25. martā un turpināma līdz līguma slēgšanas datumam,
tādējādi lūdzot viņus nosodīt Hitlera - Staļina pakta radīto Baltijas
valstu okupāciju.
c) semināra dalībnieki aicina visus latviešus ierasties uz 23.
augusta demonstrāciju B o n n ā , lai pasvītrotu mūsu šī pakta nosodījumu.

Pārrunas Klusās nedējas seminārā Bērzainē 1990. gadā. No kreisās:
O.Mazarkevics (Vācijas valdes pr-dis), monsinjors Dr. A.Brūmanis
un A.Burmeisters. (valdes vicepr-dis)

2. Sevišķi apsveicama bija ELJA's valdes un zemju pārstāvju
dalība šai seminārā. ELJA's valdes priekšsēdis R. Blezūrs pārskatāmi
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iepazīstināja klausītājus ar t ā s d a r b ī b u un n ā k o t n e s n o d o m i e m ,
pasvītrojot arī sadarbību ar D V . Par savu a p c i e m o j u m u Rīgā,
vērojumiem un pārmaiņām tur, viņš demonstrēja savu video filmu,
kas sastādīta ar profesionālu veiksmi.
3. Garīgās dzīves atdzimšanu Latvijā apskatīja abu galveno
konfesiju pārstāvji - katoļu m o n s i ņ j o r s Dr. A. Brūmanis un ev.-lut.
prāvests E. E. Rozītis. Baznīcu noplicināšana un iznīcināšana dzimtenē prasa lielu atbalstu n e tikai garīgā, bet j o sevišķi materiālā
plāksnē. Būtu jāgriežās arī pie patvērumu zemju draudzēm, aicinot
tās uzņemties aizbildniecību par atsevišķām draudzēm un to dievnam i e m Latvijā.
4. Noklausoties VAK vadītāja A. Ulmes, kā arī V. Turina un P.
Vasariņa referātus, pēc diskusijām u n dažādiem vērtējumiem par
stāvokli Latvijā, apsveica notikumu attīstību. L T F ir spējusi saistīt
latviešu tautas masas. M u m s jāatbalsta tie L T F n o g r u p ē j u m i , kas
deklarējuši ciņu par brīvu, neatkarīgu un suverēnu Latvijas valsti.
1990. gada seminārā Latvijas Republika, kas notika n o 8. - 11.
aprīlim, rīkotāji aicināja pārstāvjus no Latvijas un trimdas, lai kopēji
pārrunātu turpmāko darbību. Seminārā bija 34 dalībnieki, to starpā
č e t r i j a u n i e v ē l ē t ā s Augstākās P a d o m e s deputāti V . Z e i l e , A.
Panteļējevs, I. Krastiņš un A. Kiršteins un Latvijas D V Rīgas nodaļas
valdes priekšsēdis A. Akmentiņš. T r i m d u pārstāvēja PBLA valdes
priekšsēdis G. Meierovics, PBLA I B vadītājs J. Ritenis, LCK vicepriekšsēdis A, Kadeģis, mācītājs P. Kļaviņš, monsiņjors A. Brūmanis,
prāvests E. E. Rozītis, D V ģenerālsekretārs A. J. Bērziņš, D V CV
prezidija loceklis A. Lindens, D V F pārstāvis J . Kursietis un DV
Vācijas valdes locekļi O. Mazarkevics, I. Balodis, O. Baltputnis un S.
Spurdziņš. Semināru atklāja 23. augustā rīcības komitejas priekšsēdis
O. Mazarkevics. Semināra izveidošanas darbus bija sekmīgi veicis un
t o arī vadīja I. Balodis, par financiālo pusi gādāja O. Baltputnis.
S e m i n ā r s izcēlās ar ļoti lietišķiem un optimistiskiem dzimtenes
pārstāvju referātiem p a r Latvijas n ā k o t n i u n t r i m d a s pārstāvju
solījumiem iespējamam atbalstam. Ļoti nozīmīgs bija LNF pārstāvja
J. Zalcmaņa referāts par Latvijas jaunākās vēstures jautājumiem un
Dr. I. Krastiņa, Latvijas ārstu biedrības priekšnieka, slīdīšu skate par
traģisko stāvokli Latvijas provinces slimnīcās. Dalībnieki vienojās par
trimdas t u r p m ā k o polītiskā u n aprūpes darba koordināciju. M ē s
n e v a r a m atļauties parallēlismu un stāvokli, ka m ū s u palīdzību
n e s a ņ e m t i e , k a m tā tiešām ir nepieciešama. Ar š o s e m i n ā r u
izbeidza darbu pagājušā gada aktivitātēm izveidotā 2 3 . augusta
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rīcības komiteja. Budžeta atlikumu nolēma nodot, pēc Dr. I. Krastiņa
i e t e i k u m a , t o p a p i l d i n o t u z D M 1 0 0 0 , - E n g u r e s slimnīcas
vajadzībām. Par semināru un Bērzaini A. Panteļējevs publicējis ļoti
plašu u n labvēlīgu rakstu L T F laikrakstā "Atmoda".Semināra
dalībnieki un vēlāk D V C V sēdes dalībnieki lūdza D V Vācijas valdi
turpināt šādu polītisku semināru rīkošanu.

Rīgas pils. 4. Klīniskās (Sarkanā Krusta) slimn. ārsts Andris Auziņš,
(labajā pusē), sarunā ar DV priekšnieku J.Frišvaldu, Klusās nedēļas
seminārā. Bērzainē, Freiburgā, 1991.g. martā

T u r p i n o t iepriekšējā seminārā gūto atziņu izvērtējumu, DV
Vācijas valde 1991. gadā 22. - 27. martā seminārā Palīdzības darbs
Latvijai aicināja atkal pārstāvjus n o Latvijas un trimdas. Semināra
darbību izvērtējot, pieņēma sekojošas atziņas, kuŗas savu organizāciju vārdā parakstīja: n o Latvijas: LR AP deputāts Dr. I. Krastiņš,
Latvijas Ārstu biedrības sekretārs Dr. N. Limba, Rīgas 4. slimnīcas
ārsti D r . A. Auziņš un D r . M . S ā b a , Latvijas ev.-lut. baznīcas
konsistorijas darbinieki J. Rubenis un K. Dimiters, LOK direktors U.
Štrauss u n L D V C V priekšsēdis U . Pakalniņš, n o trimdas: DV
priekšnieks J. Frišvalds, DV ģenerālsekretārs A.J. Bērziņš, D V F valdes
aprūpes n o - zares vadītājs K. Birzgalis, D V Vācijas valde, latviešu
ev.-lut. baznīcas mācītāji Vācijā, PBLA valdes loceklis A. Cipulis un
"Gaismas Akcijas"vadītājs P. Kļaviņš.
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1. Veselības aprūpe Latvijā saistās ar lielām g r ū t ī b ā m un
trūkumiem:
a) V i s ā m m e d i c ī n ā nodarbinātām personām - ārstiem, feldšeriem, sanitāriem un k o p ē j ā m - algas ir tik nesamērīgi zemas, ka
labu darbu nav iespējams pieprasīt.
b ) M e d i c ī n ā nodarbinātiem zināšanas ir samērā zemas, sākot
ar pamatizglītību līdz jebkuŗas speciālitātes nozarei.
c) Slimnīcu ēkas un iekārta vairumā ir tik sliktā stāvoklī, ka
nav iespējams nodrošināt normālu slimnieku kopšanu un ārstēšanu.
d) Ārstniecības aparatūra ir vai n u veca un nolietota, tālu
atpalikusi no tagadnes standartiem, vai tās vispār nav.
e) Trūkst centrāli koordinēta medikamentu apgāde n o Rietum i e m . Pienāk gan iepriekš neplānoti medikamentu sūtījumi, bet to
sadalē valda nepārskatamība.
f) Valsts budžetā veselības aizsardzībai līdz šim nav piešķirti
tādi līdzekļi, kas, vismaz, neļautu veselības aprūpei slīdēt lejup. Visā
padomju režīma laikā ir noticis nepārtraukts ārstniecības sabrukums,
kuŗa vispārīgo raksturu nemaina atsevišķu slimnīcu uzlabojumi un
relatīvi augstāks standarts.
g) Veselības aizsardzības iestādēs joprojām strādā birokrātijas
darbinieki, kuŗi savu darbu nav paraduši veikt atklātas sabiedrības
kontrolē un padoti tās kritikai.
2. Sekojot Latvijas Ārstu biedrības (LĀB) vadītāja dr. Pētera
A p i ņ a i e t e i k u m a m " P a l ī d z ī b a s sniegšanai izvēlēties konkrētu
m e d i c ī n a s iestādi" atzīstam, ka varam palīdzēt uzlabot veselības
a p r ū p i Latvijā pakāpeniski, palielinot atsevišķu s l i m n ī c u darba
efektivitāti, tām sagādājot atbalsta partnerus Rietumos.
3. Palīdzība Latvijai no dažādām iestādēm un organizācijām
beidzamo divu gadu laikā ir sasniegusi ievērojamus apmērus, kas gan
n e n o z ī m ē , ka posta mazināšanai būtu sasniegts kaut pusceļš. DV
palīdzība ģimenēm un invalīdiem Latvijā rit nepārtraukti kopš 1955.
gada.
Sadarbībā ar Latvijas D V ir izdevies apzināt vairāk tūkstošu
bijušos leģionārus un kaŗa invalīdus Latvijā. Ir iesniegti 320 invalīdu
pensiju pieprasījumi caur D V pilnvarotiem V ā c i j a s kaŗa invalīdu
aprūpes pārvaldei, n o kuŗiem jau 16 ir izšķirti pozitīvi. Šai darbā
Latvijā ir strādājuši Dr. A. Auziņš, Dr. M . Sāba un J. Rubenis n o
Latvijas ev.-lut. baznīcas konsistorijas. Jāpiemin arī citi palīdzības
veidi, k o sniedz g l o b ā l ā D V organizācija c a u r G u n ā r a Astras
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piemiņas fondu un dažāda veida atbalstu atsevišķiem projektiem ar
grāmatu sūtījumiem u.c.
Materiālo palīdzību vairāku simtstūkstošu D M apmērā Latvijai
ir sniegusi baltvācu " D e u t s c h - B a l t i s c h e L a n d s m a n n s c h a f t " caur
m ā c ī t ā j a K l a u s a fon A d e r k a s a ( C l a u s v o n A d e r k a s ) vadīto
" G i r g e n s o n - F o n d " , kā arī caur īpašo solidaritātes akciju "Nothilfe
fűr Estland und Lettland".
Šveices pārkonfesionālā misija "Christian Solidarity International", kuŗas projektus uz Latviju un Lietuvu vada Jānis Rožkalns, ir
nogādājusi Latvijā palīdzības sūtījumus vairāku simtstūkstošu D M
vērtībā: medikamentus, ārstniecības aparatūru, drēbes, pārtiku un
invalīdu ratiņus.
Tālāk jāpiemin "Johanniter-Unfall-Hilfe" no Hamburgas, kas šī
g a d a m a r t ā n o g ā d ā j a uz L a t v i j u m e d i k a m e n t u s , ārstniecības
aparatūru un cita veida dāvanas D M 650.000 vērtībā. Šīs, un līdzīgu
organizāciju, kā "Arbeiter Samariter B u n d " n o B r ē m e n e s un dažu
citu, palīdzība ir sagaidāma arī turpmāk.
Palīdzību Latvijai nesastāda tikai materiālas vērtības. Savu
iespēju robežās ir darboiušās visas trimdas organizācijas ar Pasaules
Brīvo latviešu apvienību kā j u m t a organizāciju, Ev.-lut. baznīca
trimdā, katoļu draudžu kopība, Latvijas Sarkanais Krusts Vācijā, kā
arī atsevišķi cilvēki, kuŗu dalība nav pārskatāma un reģistrējama, bet
ir zināms, ka šāda veida iesaistīšanās palīdzības darbā ir notikusi un
notiek. Arī visu organizāciju financiālais pamats ir neskaitāmi indivīdi, kuŗi ziedo laiku, spējas un līdzekļus savu iespēju robežās.
4. Palīdzība Latvijai īstenojama sadarbībā ar b a z n ī c ā m un
dažādām sabiedriskām un aroda organizācijām. Tādēļ arī Klusās
nedēļas seminārā tā iniciātori, D V Vācijas valde, aicināja no Latvijas
Ev.-lut. baznīcu, Latvijas D V , LAB un Latvijas Olimpisko Komiteju
(LOK).
Ir skaidrs, ka palīdzības plūsma visdažādākos veidos turpināsies un apsveicamas ir visu organizāciju un atsevišķo cilvēku
iniciātīvas. Rūpes sagādā pārskata trūkums, kādēļ var rasties piegādes
dubultošana vienā vietā, kamēr citur tā vispār nenonāk. Ja latvieši
Rietumos pastiprinās savu starpnieku l o m u , jārēķinās ar ievērojamu
palīdzības sūtījumu palielināšanos. LR AP deputāts Dr. Ivars Krastiņš
izteica bažas par to, lai Latvijai nerastos līdzīga neslava, kā Armēnijai
un Rumānijai, kas lielā mērā zaudējušas labdarības interesi Rietumos
tāpēc, ka palīdzība nav sasniegusi mērķi - cietušos cilvēkus - bet
aizplūdusi nezināmos kanālos.
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5. Šai sakarībā nopietni diskutēja par jautājumiem:
a) Kas Latvijā saņems lielāka a p j o m a s ū t ī j u m u s un kā tos
sadalīs?
Latvijas ev.-lut. baznīcai ir importa/eksporta licence un viņai ir
tiesības saņemt jebkāda apjoma humanitārās palīdzības sūtījumus no
ārzemēm. Šī darba veikšanai Baznīcas konsistorija ir apstiprinājusi
Krimuldas diakoniju par oficiālo sociālā darba risinātāju baznīcas
paspārnē. Diakonijas vadītājs Kaspars Dimiters ir pilnvarots saņemt
ārzemju sūtījumus un ar saviem darbiniekiem rūpēsies par sadales
nokārtošanu.
Importa/eksporta licence ir arī Latvijas Ārstu biedrībai un arī tā
var garantēt liela apjoma palīdzības sūtījumu saņemšanu, ja tie ir
precīzi adresēti noteiktām organizācijām, kas rūpēsies par attiecīgo
sūtījumu tālāko sadali. LĀB pārstāvji uzsvēra, ka medikamentu sadale
ir tikai speciālistiem veicāms uzdevums un tāpēc to visos gadījumos
vajadzētu n o d o t LĀB z i ņ ā , k a m ir jau izveidots medikamentu
šķirošanas un sadales punkts.
Latvijas D V vēl nav sava licence, bet tai paredzētos sūtījumus ir
gatavas pieņemt, tālāk nodošanai, kā Latvijas ev-lut. baznīca, tā arī
LAB.
Internacionālās Cilvēktiesību aizstāvēšanas biedrības (ICAB)
Latvijas nodaļa saņem palīdzības sūtījumus - drēbes, medikamentus
un bērnu barības produktus - kas nav adresēti kādam noteiktam
s a ņ ē m ē j a m . Šos sūtījumus viņa dod tālāk t ā m labdarības organizācijām Latvijā, kuŗu darba programmai attiecīgās mantas visvairāk
atbilst, kā LDV, LĀB, Baznīcai vai citām.
Ja dažādo organizāciju izkārtotiem sūtījumiem tiek dotas līdzi
privātas pakas, k o normālos apstākļos pārvestu pasts, tad ar nelielu
piemaksu būtu jāpiedalās transporta izdevumu segšanā.
b) Lai varētu iegūt pārskatu palīdzības sūtījumu plūsmā.
Par to vajadzētu rūpēties kādai organizācijai Latvijā. Pagaidām šādu
darbu neviena organizācija
nav apņēmusies veikt. Vieglāk ir iegūt
pārskatu par medikamentu sūtījumiem, ko darīt ir apņēmusies LĀB.
Nepieciešams panākt, ka sūtījumu saņēmēji apstiprina saņemšanu.
Nosūtītājiem jāpievieno satura liste, kas atvieglina muitas pārbaudi
un pārbaudi, vai viss ir pienācis.
Vispārējs pārskats par palīdzības plūsmu uz Latviju būtu ļoti
noderīgs, bet tad:
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a) Jāatrod kāda organizācija, kuŗai šis darbs būtu pa spēkam
un kas apņemas to darīt un
b) Šai organizācijai jābūt tādai, kuŗai citas uzticas u n ir ar
mieru sadarboties.

Klusās nedēļas semināra dalībnieki pie Bērzaines kritušo varoņu
pieminekļa 1991. gadā. Priekšā (gaišā mētelī) visu Bērzaines semināru
administrators I. Balodis.

Semināra dalībnieku ierosinājums ir izveidot jaunu " I n f o r m ā cijas pakalpojumu d a r b n ī c u " , kuŗas uzdevums būtu tikai informāc i j a s sagāde, t u l k o š a n a , papildināšana u n tālāk sniegšana tām
organizācijām un institūtiem, kas varētu kļūt par attiecīgā projekta
a t b a l s t ī t ā j i e m R i e t u m o s . Š ā d ā v e i d ā , latviešu s a b i e d r ī b a i un
organizācijām izpildot starpnieka l o m u , iespējams palīdzības plūsmu
pavairot tik lielā mērā, ka tas daudzkārt pārsniedz trimdas latviešu
financiālās
iespējas. " I n f o r m ā c i j a s p a k a l p o j u m u d a r b n ī c a i " būtu
p i e n ā k u m s vienīgi kalpot k ā i n f o r m ā c i j a s a v o t a m , kas nediriģē,
n e i e j a u c ā s nevienas organizācijas darba plānos u n projektos, bet
tikai sniedz palīdzību ar dažāda veida informācijas materiāliem.
6. Semināra dalībnieki atzīst, ka visiem Latvijā atbalstāmiem
projektiem ir nepieciešams "saimnieks" - atbildīgs vadītājs - kas var
garantēt palīdzības lietderīgu izmantošanu.
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1992. gadā semināru rīkošana tika pagaidām pārtraukta, j o
valde uzskatīja, ka palīdzības darba koordinēšanai bija nepieciešams
seminārs tieši Latvijā. R ī g a s 4 . s l i m n ī c a s vadība u z ņ ē m ā s šādu
s e m i n ā r u sasaukt m a i j a beigās Līgatnē. D V V ā c i j a s valdi tur
pārstāvēja O. Baltputnis un tas jāuzskata par izdevušos, j o uzrādīja
jaunas iespējas palīdzības darba veikšanā.
D V Vācijas valde cer, ka pēc laika, kad palīdzības darbs Latvijai
vairs nespēlēs tik lielu l o m u , semināru noorganizēšanu Bērzainē
varēs turpināt.
Klusa darba darītāja jubileja
13. n o v e m b r ī 1989. g. uz 7 0 mūža gadiem atskatījās Eduards
Vaļuks, viens no mūsu saimes kaŗa invalīdiem (abas kājas amputētas
virs c e ļ i e m ) , bet arī viens n o rosīgākajiem sabiedriskiem darbiniekiem. Viņš ir kluss sava darba darītājs un varbūt tādēļ mazāk
ievērots, bet viņa darba pieredzes, labestības, gaišā prāta un h u m o r a
izjūtas dēļ, Vircburgas nelielais latviešu pulciņš ir viens n o saskanīgākiem Vācijā.
Eduards Vaļuks dzimis 1919. g. kā jaunākā atvase Bebrenes pag.
" P u d ā n o s " , lauksaimnieka daudzbērnu ģimenē. Jau 1936. g. bija
viens n o 132. skautu vienības Bebrenes nodaļas dibinātājiem. Pēc
tam nodibināja pie lauksaimniecības vidusskolas 76. Bebrenes skautu
vienību, kuŗa darbojās līdz tās likvidēšanai pēc Latvijas okupācijas.
II. pasaules kaŗā cīnījās Latviešu leģionā 2. p. sastāvā V o l c h o vā. Smago atkāpšanās kauju laikā apbalvots ar Dzelzs Krusta II šķiru.
Veļikajas pozīcijās pie Baznīcas kalna smagi ievainots un jau pirmā
pārsiešanas punktā amputētas abas kājas. Pirms Vācijas kapitulācijas,
ar latviešu medicīniskā personāla palīdzību nokļuva Heršinā un tad
vairākās A S V a r m i j a s kaŗa gūstekņu slimnīcās, pat Auerbachas
gūstekņu n o m e t n ē ar necilvēcīgi sliktu uzturu. Pēc atlaišanas no
gūsta, pārcēlās uz Verneku, kur ar LSK gādību viņam sāka gatavot
protēzes un bija jāiet "iešanas skolā". Uz pastāvīgu dzīvi apmetās
Vircburgā, kur nodibināja ģimeni. Ir gādīgs tēvs un vectēvs meitai,
audžu dēlam un četriem mazbērniem. Ja arī viņa un bērnu dzīves
biedri ir vācieši, viņi piedalās latviešu sabiedriskā dzīvē un vairāki arī
m ā c ā s latviešu v a l o d u u n i r D V o r g a n i z ā c i j a s m ū ž a biedri.
1947. g. pievienojās D V saimei un kopš 1949. g. ir nepārtraukti
Vircburgas valdes loc., pie tam 18 g. valdes priekšsēdis. Viņš ir bijis
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arī sirsnīgs Bērzaines atbalstītājs ne tikai ar ziedojumiem, bet arī ar
fizisku darbu. Par lielo sirdsdedzi pienākumu pildīšanā 1972. g.
apbalvots ar D V n o z ī m i zeltā. Bijis arī ilgus gadus Virscburgas
latviešu komitejas sekretārs un I. Beverīnas vientuļo skautu vienības
Vācijā priekšnieks. Ir šachists vācu Kaŗa invalīdu b-bas šacha sekcijā,
arī kā spēļu tiesnesis un turnīru organizētājs.
Skaņa vieno
(Darbs, kas veltīts latviešu neredzīgo fonotēkas radīšanai)
Iepriekšējā desmitgadē par ieskaņojumiem mūsu neredzīgaj i e m , D V Rietumvācijas valdes kultūras nozares LSK neredzīgo kopas
bibliotēkas referenta darbības pārskats (1 p. 7 4 8 ) publicēts "Laiks,
Telpa, Ļaudis" 4. grāmatā - aprakstīta D V organizācijas iesaistīšanās
skaņu lenšu/kasešu ieskaņošanā. D a r b ī b u uzsākot, t o k r ā j u m s bija
samērā trūcīgs. Pateicoties Edgaram Retigam, kuŗš uzņēmās referenta
pienākumus pie D V Rietumvācijas valdes kultūras nozares, ir noticis
brīnums. Viņa enerģiskās darbības rezultātā, stājoties sakaros ar DV
z e m j u valdēm, panāca t o , ka ieskaņojumus sāka veikt Anglijas,
Zviedrijas, A S V , Kanadas, Austrālijas u n Rietumvācijas Daugavas
Vanagu saimes. Īsā laikā šis darbs ir sasniedzis vislielākās sekmes tieši
aizvadītajā gadu desmitā. Audzis ne tikai ieskaņojumu skaits, bet arī
klausītāju. Sākumā 30 neredzīgo kaŗa invalīdu skaitam, kā liecina
Latviešu Neredzīgo Kopas (LNK) pie Latvijas Sarkanā Krusta (LSK)
I n d u ļ a Poruka organizātoriskais darbs, laika gaitā ir radies lielāks
skaits neredzīgo vecuma iespaidā.
Apzināti ir pāri par 90 neredzīgo, kas dzīvo Rietumvācijā, ASV,
K a n a d ā , Austrālijā, J a u n z ē l a n d ē , V e n e c u ē l ā , A n g l i j ā , Norvēģijā,
Zviedrijā un Austrālijā. Tas norāda, ka ieskaņojumiem bija radušies
interesenti. Katram pasākumam ir vajadzīga reklāma un informācija,
jaunieskaņojumi jāpaziņo klausītājiem. Kopš 1973. gada LNK izdod
savu skaņu žurnālu " D z i n t a r s " . Šī žurnāla pirmais izdevējs bija
Indulis Poruks, bet kopš šīs desmitgades sākuma līdz savai nāvei
1990. g. to rediģēja Ansis Laube. K ā šī žurnāla pielikumu Edgars
R e t i g s d i v a s r e i z e s g a d ā s n i e d z k l a u s ī t ā j i e m p ā r s k a t u par
j a u n i e s k a ņ o j u m i e m . Piesūtītos skaņu ierakstus, i e k ā m s t o s n o d o d
fonotēkas pārzinim, Retigs sakārtoja klausīšanās kārtībā. Sākumā
i e s k a ņ o j u m i dažkārt b i j a z e m a s kvalitātes, bet gadu n o gada
ieskaņošanas kvalitāte m a n ā m i uzlabojusies. T i e aptveŗ ļoti plašu
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interešu lauku un katrs var pasūtīt sev vēlamo vielu. Pāris reizes gadā
R e t i g s t r i m d a s laikrakstos i e v i e t o d a r b ī b a s p ā r s k a t u s , izsakot
pateicību visiem darba darītājiem.
Šeit vēl jāpieskaita Edgara Retiga sarakste gan vēstuļu, gan kasešu veidā, kas liecina par to lielo darbu, ko viņš paveicis aizvadītajos
gados. Jāņem arī vērā, ka tas veikts paralēli ikdienas maizes darbam.
Pateicība pienākas visiem tiem kasešu/lenšu ieskaņotājiem, kas sapratuši šī svētīgā darba nozīmi - sniegt skaņošu gaismu mūžīgā tumsā
staigātājiem. No daudzo talcinieku pulka ir jāmin Rolands Gerhards,
kurš pats smags kaŗa invalīds, ir bijis ļoti atsaucīgs daudzu kasešu
/lenšu ielasīšanā. Viņš ielasījis vairāk kā 180 grāmatas. Kā z e m e s
valde, tā arī ieskaņojumu klausītāji sirsnīgi pateicas viņam un visiem
šī darba darītājiem par šo svētīgo veikumu.

Neredzīgo skaņu bibliotēkas vadītājs E.Retigs (labajā puse), kopā ar
I.Jakoveli kārto kasetes

Par daudzo kasešu un lenšu rūpīgu vācēju un kārtotāju izrādīj ā s otrs neredzīgais kaŗa invalīds Oļģerts Menģelis. V i ņ š pārņēma
fonotēku 80-to gadu sākumā, kad tā no toreizējā bibliotekāra Ignāta
Jakoveļa Memingenā pārcēlās uz Frīdbergu, kur Menģelis savā m ā j ā
b i j a i e k ā r t o j i s plašu telpu tās glabāšanai. 1982. g a d ā plauktu
kopgarums sasniedza jau 73 metrus. Kasešu un lenšu pieplūdumam
augot, viņš fonotēkai atvēlēja savas m ā j a s apakšējo stāvu, j o bez
oriģināllentēm un kasetēm bija jāuzglabā daudzie kopējumi. Viņš
bija nevien rūpīgs to glabātājs, bet arī pārbaudītājs un izsūtītājs.
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Liktenis Oļģertu Meņģeli nežēloja, kaŗā gūtie ievainojumi un to sekas
pieveica viņu un viņš mira 1991. gada 7. janvāri.
Tā nu sākās atkal meklēšana, kur varētu atrast telpas un cilvēku,
kas u z ņ e m t o s atbildīgo fonotēkas pārvaldīšanu. Beidzot, ar Ādolfa
Šildes gādību - kuŗš jau kopš kaŗa beigām bija rūpējies par kaŗa neredzīgajiem - izdevās atrast šī darba turpinātāju Viktorijas Zandbergas
personā un fonotēku pārcēla uz Altenbergu pie Minsteres, kur tā
darbojās līdz 1993. gada 6. aprīlim, kad to - ar 1536 skaņu darbiem,
kuŗi ietver 6232 spoļu un kasešu lentes - pārveda uz Rīgu un nodeva
Latvijas Neredzīgo Biedrībai. T ā šeit sakrātais materiāls, cerams,
tagad dzimtenē atradis tik pat lielu atbalstu un klausītāju atsaucību kā
tas bija šeit.

Neredzīgo Ziņu Vanaga ielasītāji: no kreisās sēž M. Bergholcs un V.
Baltputne, stāv O. Baltputnis.

Sākot ar 1989. gadu uz Vašingtonas Kongresa bibliotēku tika
aizsūtītas 2500 skaņu ierakstu kopiju kasetes un no turienes Amerikā
dzīvojošie varēs saņemt vēlamos darbus arī uz priekšu. Edgara Retiga
u z m a n ī b u saistīja arī p e r i o d i k a , sniedzot i n f o r m ā c i j u g a n par
j a u n u m i e m p o l ī t i k ā , g a n kultūras dzīvē. T ā p ē c b i j a vajadzīgs
parallēli fonotēkas darbībai izkārtot arī periodikas u n laikrakstu
ieskaņo- j u m u s . T ā kā klausītāji nav saistīti ar kādiem speciāliem
izdevumiem, j o pasts neredzīgo sūtījumus pārsūta par brīvu, tad
vienīgais viņu pienākums bija pēc noklausīšanās kasešu/lenšu kastītes
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atsūtīt atpakaļ. Tā kā magnetofoni arvien vēl bija dārgi, tad vairums
sāka iegādāties kasešu atskaņotājus (rekorderus). Arī ieskaņotās lentes
tika attiecīgi pārkopētas kasetēm.
Kopš 1977. gada visu rietumu latviešu laikrakstu rakstu kopoj u m s ieguva nosaukumu Ziņu Vanags. T o līdz 1983. gadam ielasīja
Matīss Bergholcs, bet viņam aizejot Dieva mierā 1983. gada 25. aprīlī,
to uzņēmās Velta un Oskars Baltputni. Viņi ieskaņošanas darbu veica
līdz 710. Ziņu Vanaga n u m u r a m , dažādu personīgu likstu dēļ viņi
darbību pārtrauca.
Bet Ziņu Vanags lido arī turpmāk pie klausītājiem, gan tikai ar
viena laikraksta - Eiropā iznākošās "Brīvās Latvijas" ieskaņojumu. Šo
d a r b u u z ņ ē m i e s R o l a n d s G e r h a r d s . S ā k u m ā Z i ņ u V a n a g s bija
vienīgais šāda veida ieskaņojums. Bet drīz vien tam pievienojās arī
citi. K ā fonotēkas tā periodikas ieskaņojumi laika gaitā guva lielu
klausītāju atzinību.
Ar 1980. gadu, kad Bērzaini uzposa, Edgaram Retigam radās
d o m a šajā atpūtas m ī t n ē iekārtot mazu fonotēku, kuŗa iepriecinātu
acu gaismu zaudējušos viesus un visas D V M oriģinālkasetes n o d o d
Bērzainei. Bez t a m Bērzaines fonotēkā ir ap 9 0 citu darbu, skeči,
mūzika, dziesmas, teātŗu uzvedumi, dievvārdi, lūgšanas. Tāpat Retigs
š ī m n o l ū k a m ir pārkopējis 3 0 lentes n o fonotēkai piesūtītajiem
literārajiem darbiem. Netrūkst arī veco labo "šlāgeru". Ieskaņošanas
lietās E. Retigs jau pirmajos gados caur D V organizāciju bija lūdzis
palīgus aizjūŗas kontinentos. Lielisks izpalīgs septiņdesmitajos gados
Austrālijā bija rakstnieks Eduards Šmugājs. E. Š m u g ā j s fonotēkas
darbā strādāja ar lielu interesi un jau dažu gadu laikā pildījās daudzi
p l a u k t i a r A u s t r ā l i j ā i e s k a ņ o t o g r ā m a t u k o p i j ā m . Eduardam
Šmugājam aizejot Dieva mierā, turienes radušos paprāvo fonotēku un lentu izsūtīšanas darbu pārņēma Ira Hartmane Balaratā. Sekmīgas
d a r b ī b a s rezultātā b i j a j ā p ā r k o p ē n e v i e n Austrālijā ieskaņotie
jaundarbi, bet arī no Vācijas fonotēkas saņemtie skaņu ieraksti, lai
tos nodotu apm. 20 līdz 30 neredzīgiem. Laika tecējumā slodze auga;
brīvprātīgs izpalīgs kļuva viņas laulātais draugs R ū d i s Hartmanis,
ilggadīgs D V Baleratas valdes priekšsēdis, E. Retiga bijušais cīņu
biedrs. Literāro darbu ieskaņošanu nācās pārņemt rakstniecei Īrijai
Matisonei Adelaidē.Centīgā darba rezultātā Austrālijas Daugavas Vanagi, palīdzot centrālajai fonotēkai V ā c i j ā , ir sagādājuši neredzīgajiem tautiešiem Austrālijā un Jaunzēlandē vairākus simtus grāmatu
ieskaņojumus vairāku tūkstošu spoļu/ kasešu lentās.
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Liels un gadu t e c ē j u m ā n o z ī m ī g s ir bijis Ignāta Jakoveļa lenšu
un kasešu k o p ē š a n a s d a r b s . Š i m v a j a d z ī b ā m ir iegādāts speciāls
aparāts. V i s a iesūtītā p e r i o d i k a : Z i ņ u V a n a g s , D a u g a v a s Vanagu
M ē n e š r a k s t s , Latvija š o d i e n , K a ŗ a invalīds, C e ļ a b i e d r s , Auseklis,
A t p ū t a u . c . u n vēl pašu ž u r n ā l s D z i n t a r s ir j ā k o p ē u n jāizsūta
klausītājiem. Lai aptvertu Ignāta darba lielumu minēšu tikai, ka Z i ņ u
V a n a g s ir k o p ē t s līdz š i m a p m . 18.000 k o p i j ā s u n k u r vēl p ā r ē j i e
k o p ē j u m i ! Latviešiem viss ieskaņošanas darbs ir bijusi " g o d a lieta".
T a l c i n i e k u s vadījusi nesavtīga d o m a palīdzēt tiem m ū s u tautiešiem,
k u ŗ i a k l u m a dēļ ir spiesti pavadīt savas d i e n a s t u m s ā . N o b e i g u m ā
citēšu E d g a r a R e t i g a t e i k t o : " T r i m d a s c e ļ u s staigājot, k a t r a m acu
gaismu z a u d ē j u š a m tautietim latviskā grāmata, savs laikraksts un sava
latviešu mūzika ir bijis spēka avots tautiskās apziņas stiprināšanai. Šī
c i l d e n ā d a r b a u n n o z ī m ī g ā s i n s t a n c e s i z v e i d o š a n ā p a r taktisku
m o r ā l u un financiālu atbalstu vissirsnīgākā pateicība pienākas J ā n i m
C ī r u l i m , V i l i m H ā z n e r a m , J ā n i m Frišvaldam, Austrai Liepiņai, Dr.
J ā n i m P l a t a j a m , O s k a r a m Baltputnim, E d u a r d a m Šmugājam,
O ļ ģ e r t a m M a z a r k e v i c a m , k ā a r ī v i s i e m c i t i e m d a r b a darītājiem,
m u d i n ā t ā j i e m , g r ā m a t u a u t o r i e m , g r ā m a t u i e l a s ī t ā j i e m , nozīmīgu
s a r ī k o j u m u ieskaņotājiem, n o d a ļ u , apvienību un kopu valdēm, tāpat
a r ī i k v i e n a m t a u t i e t i m , k a s a t s a u c ī g i v e i c i n ā j i s šī pasākuma
augšupeju".
Oskars Baltputnis
Pārskats par D V organizācijas i e s k a ņ o j u m i e m ik gadus %
Ielasīto darbu
1983.
1984.

Ielasīto lenšu

Kopējais lenšu

DV org.

65
73

200
216

2426
2841

94,10%
88,20%
95,10%

1985.

162

698

3539

1986.

105

469

4008

94,75%

1987.

119

388

4397

84,87%

1988.

144

696

5093

37,94%

1989.

59

265

5358

90,6%

1990.

79

277

5635

89,86%

1991.

33

190

5825

85,79%

1992

52

290

6115

90,60%

D V organizācijas d e v u m s aizvadītajos 22 darbības gados ir 8 9 , 7 % .
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Pārskats par ielasītajiem periodiskajiem i z d e v u m i e m
Gads
1983.
1984.
1985.

1986.

1987.

1988.

1989.

1990.

Ielasītā periodika

Ielasīja

Ziņu Vanags

Velta un Oskars Baltputņi

Daugavas Vanagu Mēnešraksts

Vera Grunts

Ziņu Vanags

Velta un Oskars Baltputņi

Daugavas Vanagu Mēnešraksts

Vera Grunts

Ziņu Vanags

Velta un Oskars Baltputņi

Daugavas Vanagu Mēnešraksts

Vera Grunts

Latvija šodien

Rūdolfs Kratovskis

Kaŗa invalīds

Roberts Bušs

Ziņu Vanags

Velta un Oskars Baltputņi

Daugavas Vanagu Mēnešraksts

Vera Grunts

Latvija Šodien

Rūdolfs Kratovskis

Kaŗa invalīds

Roberts Bušs

Ziņu Vanags

Velta un Oskars Baltputņi

Daugavas Vanagu Mēnešraksts

Vera Grunts

Latvija šodien
Kaŗa invalīds

Rūdolfs Kratovskis
Roberts Bušs

Ziņu Vanags

Velta un Oskars Baltputņi

Daugavas Vanagu Mēnešraksts

Vera Grunts

Latvija šodien

Teodors Rempēters

Kaŗa invalīds

Roberts Bušs

Ceļa biedrs

Īrija Matisone

Ziņu Vanags

Velta un Oskars Baltputņi

Daugavas Vanagu Mēnešraksts

Vera Grunts

Latvija šodien

Teodors Rempēters

Kaŗa invalīds

Roberts Bušs

Ceļa biedrs

Īrija Matisone

Auseklis

Rolands Gerhards

Ziņu Vanags

Velta un Oskars Baltputņi

Latvija šodien

Teodors Rempēters

Daugavas Vanagu Mēnešraksts

Vera Grunts

Ceļa biedrs

Īrija Matisone

Kaŗa invalids

Roberts Bušs
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1991.

1992.

Ziņu Vanags
Daugavas Vanagu Mēnešraksts
Kaŗa invalīds
Ceļa biedrs

Rolands Gerhards

DV Vācijas Apkārtraksti

Andris Glāznieks

Vera Grunts
Roberts Bušs
Irma Zemdega

Ziņu Vanags

Rolands Gerhards

Daugavas Vanagu Mēnešraksts

Vera Grunts

Kaŗa invalīds

Roberts Bušs

Ceļa biedrs

Irma Zemdega

DV Vācijas Apkārtraksti

Andris Glāznieks

Atpūta

Rantiņa un Rungainis
D V Zviedrijā

D V Zviedrijas valdes priekšsēdis ziņo 35. D V Zviedrijas nodaļu
delegātu pilnsapulcē, 1984. gada 14. aprīlī, Lundā, ka
D V Zviedrijā pārvaldes darbinieki ir sekojošie:
D V C V loceklis Zviedrijā
D V Zviedrijas Goda tiesas kollēģijas pr-dis

Mārtiņš Kadiķis
Teodors Dzediņš

D V Zviedrijā valde:
Priekšsēdis

Zemvairis D z e l m e

Vicepriekšsēdis un Kultūras lietu referents

Rūdolfs Jurjaks

Sekretārs

Ansis O r b e

Kasiere

Rasma U p m a l e

Biedrzinis

Ilmārs Erdmanis

Valdes locekle un Jaunatnes lietu referente

Mudīte Krasta

Valdes loceklis un Palīdzības lietu referents

Sergejs Ozoliņš

Valdes loceklis

Mārtiņš Kadiķis

Valdes loceklis
D V Zviedrijā Informācijas nozares vadītāja
D V Zviedrijā Šaušanas nozares vadītājs
D V Zviedrijā valdes vanadžu lietu referente

Alfons Balsners
Mirdza Ozola
Jānis Atāls
Anita Pāvula-līdzsept.
Astrīda Teriņa-no sept.

D V pārstāvju grupas vadītājs ZLCP
D V pārstāvju grupas vadītājs LNF
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Imants Freimanis
Roberts Šmitmanis

D V Zviedrijā revīzijas komisija:
Priekšsēdis

Ilgvars Gūtmanis

Loceklis

Zāmels Graufelds

Loceklis

Vilhelms Kaulēns

Nodaļu valžu priekšsēdētāji:
Eskilstunas nodaļā

Roberts Šmitmanis

Hallstahammaras nodaļā

Francis M a l n a č s

Čēpingas nodaļā

Ēvalds Zaļais

Stokholmas nodaļā

Gunārs R o d e

Norčēpingas nodaļā

Alfons Balsners

Vesterosas nodaļā

Fricis Launics un
Alfons Priedīte

Gēteborgas nodaļā

Aleksandrs Kristsons

Upsalas nodaļā

Zāmels Graufelds

Jenčēpingas nodaļā

Alfreds Ķ e m m e

Lundas nodaļā

Mārtiņš Kadiķis

D V Zviedrijā pārstāvji Zviedrijas latviešu pārstāvniecībā - ZLCP:
ZLCP vicepriekšsēdis

Juris Leimanis

ZLCP valdes priekšsēdis

Imants Freimanis

ZLCP Informācijas daļas vadītājs

Ansis R o z e n b a c h s

ZLCP loceklis un biroja darbinieks

Gunārs R o d e

ZLCP loceklis

Jānis M u c h k s

ZLCP loceklis

Mārtiņš Kadiķis

D V Zviedrijā saimes pārstāvji Latviešu Nacionālā Fondā (LNF):
LNF prezidija vicepriekšsēdis

Roberts Šmitmanis

LNF loceklis

Rudolfs Jurjaks

LNF loceklis

Sergejs Ozoliņš

LNF padomes locekle

Mirdza Purviņa

LNF padomes loceklis

Ansis R o z e n b a c h s

Bez šiem oficiālajiem D V saimes pārstāvjiem Z L C P un LNF
a b o s institūtos vēl aktīvi darbojās liels skaits mūsu saimes aktīvie
darbinieki.
D V Zviedrijā saimes biedru skaits 1983. gadā ir 304, starp tiem
115 vanadzes, 44 jaunieši un 11 Mūža biedri.
D V Zviedrijas saimes kopējie līdzekļi 1983. gadā pieauguši n o
121.973 kronām uz 140.145 kronām.
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Dažādu pasākumu atbalstam izdotas 4 3 . 2 0 9 k r o n a s ; lielākie
atbalsti:
Latviešu jaunatnes izglītības veicināšanai ap
Mūsu kaŗa invalīdiem
Minsteres latviešu centram
Dažādiem kultūrāliem un polītiskiem pasākumiem
Latvijas Brīvības fondam
Latviešu Nacionālam F o n d a m
Aprūpei dzimtenē
Zviedrijā esošām latv. papildskolām

Kr.

16.000.7.557.7.965.4.519.2.015.1.350.2.692.795.-

1983. gadā nodaļas izkārtoja 39 dažādus sarīkojumus, pulcinot
tajos kopsummā ap 1.400 mūsu labvēļu.
Sekmīga bija ziedojumu zīmju akcija, kas deva Kr 9.427.-un
Ziemassvētku ziedojumu akcija, kas deva Kr. 22.635.- lielu atlikumu.
Abi rezultāti ir lielākie līdz šim izvesto akciju starpā.
1983/84 Zviedrijas valsts budžeta gadam D V Zviedrijā saimei
Valsts līdzekļu Sadales komisija piešķīrusi K r 2.500.- T ā s domātas
galvenokārt nodaļu sarīkojumu telpu, ceļa izdevumu u.c. iztrūkumu
segšanai.
K ā r t ē j ā s D V Z v i e d r i j a šaušanas meistarsacīkstes notika
augustā Jenčēpingas nodaļas izkārtojumā. Labākos panākumus guva
Norčēpingas nodaļas dalībnieks Bruno Erdmanis, spēcīgi pretinieki
bija Gēteborgas nodaļas jaunās paaudzes šāvēji.
T u r p a t notika arī kārtējās šaušanas sacensības ar Zviedrijas
igauņu k l u b a šāvējiem. Šaušanā ar pistoli uzvarēja igauņi, bet
šaušanā ar šauteni - mūsu šāvēji.
Ar lielu atzinību jāpiemin mūsu saimes izcilie rezultāti 1983.
gada D V globālās šaušanas sacensībās: Gēteborgas nodaļas šāvēji
ieguva vairākas pirmās godalgas.
11. makšķerēšanas sacensības j ū ŗ ā n o t i k a septembrī zemes
a u s t r u m u krastā Okselesundā. Piedalījās 2 0 dalībnieki. Diemžēl,
sacensības bija jāpārtrauc, j o īrētais zvejas kuģis sāka pildīties ar
ūdeni un kapteinis bija spiests apstāties uz tuvējā sēkļa.
Lāčplēša dienā, 11. n o v e m b r ī , ar ziediem apsveica Zviedrijā
d z ī v o j o š o s v e c ā k o s kaŗavīrus L K O K kapt. Arvīdu Osi un mūsu
pulkvežus Kārli Lobi un Aleksandru Plensneru.
768

D V Zviedrijā saimes pārstāvji arī 1983. gadā aktīvi un ar
p a n ā k u m i e m darbojas zemes pārstāvniecībās - ZLCP un Latviešu
Nacionālā Fonda darbā.
Hallstahammaras nodaļas vanags Ernests Strazdiņš ilgāku laiku
kārtojis D V Zviedrijā valdes archīvu. Šis darbs ir daļēji nobeigts un
līdz šim dabūtie materiāli aptveŗ laiku no 1950. līdz 1983. gadam.
S a d a r b ī b a a r v i s ā m latviešu o r g a n i z ā c i j ā m Z v i e d r i j ā un
informācijas izmaiņa ar D V C V un citu zemju D V valdēm ir bijusi
laba un lietišķa.

Zviedrijas nodaļu delegātu sapulce Čepingā, 1986.g.5.aprīlī. Sēž no
kr. M.Kadiķis (DV CV loc. Zviedrijā), R.Jurjaks (rev. kom. pr-dis),
Z.Dzelme (Zviedrijas valdes pr-dis)

Daugavas Vanagu Zviedrijā nodaļu delegātu 36. pilnsapulcē
1985. gada 13. aprīlī Kolbekā Zemes valdes priekšsēdis Z. D z e l m e
atklāšanas runā p i e m i n , ka Daugavas Vanagu darbs visā pasaulē
j o p r o j ā m aug plašumā un n a v arī nekādu p a z ī m j u , ka tas tā
neturpinātos. Katras organizācijas darba sekmes nosaka tās locekļu
degsme, pašaizliedzība un neatlaidība, kā arī sabiedrības atsaucība
u n uzticība. Daugavas Vanagiem visā pasaulē, arī mūsu saimei
Zviedrijā, šie pamati ir stipri un droši. Tamdēļ strādāsim tālāk. Mūsu
darba galvenais mērķis - tēvzemes brīvības atgūšana. Paliksim arī

769

n o m o d ā par m ū s u tautas kultūras un gara v ē r t ī b ā m u n valodu.
Atbalstīsim mūsu jauniešu izglītības centienus, lai viņi izaugtu par
labiem tautas un tēvzemes aizstāvjiem.
Tālāk D V z e m e s valdes priekšsēdis z i ņ o , ka D V Zviedrijā
pārvaldes darbinieku sastāvā 1984. gadā pārmaiņu nav.
D V Zviedrijā saimes biedru skaits 1984. gadā - 302, starp tiem
117 vanadzes un 41 jaunietis, Mūža biedri - 11.
D a r b o j ā s tāpat 1 0 n o d a ļ a s . N o d a ļ u skaits n e m a i n ā s arī
turpmākos gados.
Atbalsti un līdzekļi:
a) D V Zviedrijā saimes kopējie līdzekļi 1984. gadā pieauguši n o
140.145 uz 175.501 kronām.
b ) Dažādu pasākumu atbalstīšanai aizvadītajā gadā izdotas
47.878 kronas. Lielākās atbalstu summas:
Jaunatnes izglītības veicināšanai

ap

Kr.

Minsteres Latviešu ģimnāzijai
Kr.
Kult.-sab. pasākumiem un informācijai
Kr.
Minsteres latviešu centram
Kr.
Mūsu invalīdiem
Kr.
Aprūpei okupētā Latvijā un citur
Kr.
LBF un LNF

Kr.

16.677
13.300
5.026
5.206
3.600
2.944
1.125

1 9 8 4 . gadā n o d a ļ a s izkārtojušas 4 3 dažādus sarīkojumus,
p u l c i n o t a p 1 . 6 0 0 m ū s u labvēļu. J ā p r i e c ā j a s , k a p ē c zināma
atslābuma, mūsu kopējais sarīkojumu skaits lēnām pieaug. Ārpus
Stokholmas, atsevišķos latviešu centros D V nodaļas vada sabiedrisko
dzīvi, un ir arī sarīkojumu izkārtotājas.
Sekmīgi n o r i t ē j a 1984. gadā gadskārtējās līdzekļu vākšanas
akcijas.
Z i e d o j u m u z ī m j u a k c i j a deva K r . 8 . 3 2 2 a t l i k u m u un
Ziemsvētku z i e d o j u m u akcija K r 2 9 . 0 4 2 , kas i r labākais rezultāts
akciju pastāvēšanu laikā.
1984./85. Zviedrijas valsts budžeta gadam esam saņēmuši caur
VLSK 2.500 kronu lielu atbalstu.
Kārtējās šaušanas sacensībās ar igauņiem 1984. gadā notika
Esterteljē , igauņu šaušanas kluba izkārtojumā. Kā šaušanā ar pistoli,
tā kaŗa šauteni uzvarēja igauņi.
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Gadskārtējās D V Zviedrijā šaušanas meistarsacensības notika
Gēteborgā, vietējās nodaļas izkārtojumā. Meistara nosaukumu atkal
ieguva ilggadīgais meistars Bruno Erdmanis.
K ā r t ē j ā s makšķerēšanas s a c e n s ī b a s j ū ŗ ā n o t i k a Vārbergā,
piedaloties 22 dalībniekiem. Uzvarētājs Alfreds Ķ e m m e , otrā vietā
Jānis Kalvāns.
D V Zviedrijā saimes pārstāvji, tāpat kā agrāk, 1984. gadā aktīvi
darbojās ZLCP un LNF.
D V Zviedrijas saimi LAK E C sesijā atkal pārstāvēja Jānis
Muchks, par savu darbību saņemot visu atzinību.
1984.gada 11. novembrī, tāpat kā citu gadus, apsveicam LKOK
Arvīdu Osi un plkv. Kārli Lobe. Tagad n o izcilo kaŗavīru skaita 14,
vairs palikuši tikai 2, plkv. Aleksandram Plensneram aizejot mūžībā.
Sadarbība ar D V C V , citu z e m j u saimēm u n visām latviešu
organizācijām Zviedrijā j o p r o j ā m sirsnīga un lietišķa.
Daugavas Vanagu Zviedrijā valdes sēde notiek 1985. gada 5.
oktobrī Norčēpingā; piedalās: Z. Dzelme, R. Jurjaks, M . Kadiķis, R.
U p m a l e , A.Orbe, I. Erdmanis, S. Ozoliņš, V . Kaulēns, J. Atāls, A.
Balsners, E. Upmalis.
Ar klusuma brīdi godina mūžībā aizgājušos Robertu Šmitmani,
Mildu Lobi, Kārli Lobi un Jānis Stafecki.
Valdes pr-dis Z. Dzelme ziņo par piedalīšanos plkv. K. L o b e s
izvadīšanā un D V Zviedrijā saimes dalību V. Hāznera 80 g. jubilejas
izkārtojumā.
Par aizvadīto Z i e d o j u m u zīmju līdzekļu vākšanas akciju ziņo
Rasma Upmale. Akcijas ietvaros izsūtīti 543 sūtījumi. Līdz noteiktam
laikam akciju atbalstīja 438 ģimenes, iemaksājot 12.795 kronas.
Z. D z e l m e iepazīstināja ar grūtībām, ar kādām bija jāsaduŗas
sakarā ar mūsu jauniešu brauciena izkārtošanu uz sporta sacensībām
A S V . 1985. gada delegātu pilnsapulce izlēma par 8 . 0 0 0 kronu
piešķiršanu visai jauniešu grupai n o Zviedrijas. Š o summu b i j ā m
spiesti palielināt, izmaksājot šāvējiem tieši n o zemes valdes 7.000
kronas, kā arī lūdzot zināmu daļu no nodaļām, kas uz aicinājumu
atsaucās pozitīvi, kopā ziedojot 5000 kr.
V a l d e ieskata, ka jauniešu brauciens bija ļoti sekmīgs: labi
rezultāti un dotā iespēja satikties ar citu kontinentu jauniešiem.
B r ī v ī b a s k u ģ a a k c i j ā p i e d a l ī j u š i e s i e v ē r o j a m s skaits DV
Zviedrijā saimes darbinieku, kā pašā braucienā, tā aktivitātēs pirms
u n p ē c b r a u c i e n a . Akcijas atbalstīšanai D V Zviedrijā izmaksāja
rīkotājiem 4 . 0 0 0 kronas un atbalstīja D V C V Brīvības kuģa propagandas marku izplatīšanu.
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Valde uzskata kuģa akciju par ļoti labi izdevušos. Iepriecina, ka
akcijas iecerētāji un galvenie izvedēji ir mūsu jaunatnes pārstāvji.
Atbalsta 3 j a u n i e š u piedalīšanos E i r o p a s k u r s o s Ēlandē,
piešķirot pavisam 1500 kronas.
Latviešu ģimnāziju Minsterē šogad apmeklē 3 jaunieši no
Zviedrijas. Šo audzēkņu atbalstam piešķir 2.500 kronas katram.
Stokholmas nodaļas valdes priekšsēdis E. Ragovskis D V vārdā
iesniedzis Z L C P priekšlikumu par leģionāru izdošanas 4 0 gadu
atceres sarīkojumu izkārtošanu, lai šo atceri izveidotu uz plašākas
bāzes.
G u n ā r s R o d e ierosinājis D V jauniešu semināra izkārtošanu
Stokholmā. Valde lūdz tuvāku ieceres plānu.
N o l e m j kārtēji sniegt informāciju D V Dānijā valdei par darbu
un n o d o m i e m . Sakarus ar D V Dānijā uztur M . Kadiķis.
R. Jurjaks informē par Baltijas festivālu Karlshamnā, kas notiek
katru gadu un kuŗu krievi izmanto savai nejēdzīgai propagandai. Arī
okupētās Latvijas stends un karogs tanī redzami.
Aicinājums sagatavot Zviedrijas latviešu vēsturi
Vai nav pēdējais laiks sākt vākt materiālus latviešu darbības
Zviedrijā 40 gados dokumentācijai?
Daži materiāli j a u ir n o d o t i Latviešu palīdzības komitejai,
Vesterosas pilsētas bibliotēkas latviešu nodaļai par D V , L N F , LPK,
ZLCP darbību.
Pirms tam darbojās LOS un citas organizācijas Stokholmā un
provincē, uzrādot lielu aktivitāti trimdas sākuma gados. T ā s sen jau
darbību izbeigušas. Ja arī daudzi materiāli gājuši zudumā, vēl darba
liecinieki tomēr ir dzīvi, vēl visu kaut daļēji var rekonstruēt.
Zviedrijā dzīvo pusducis latviešu vēsturnieku, daudz rakstnieku, žurnālistu, zinātnieku u.c. Vecajai paaudzei, kas labi pārvalda
latviešu valodu, aizejot aizsaules ceļos, nākošai paaudzei šo darbu
veikt būs gandrīz neiespējams, nepilnīgo latviešu valodas zināšanu
dēļ.
M a t e r i ā l u vākšana, apstrādāšana, vēstures sarakstīšana un
izdošana var prasīt 5 - 1 0 gadus.
Būtu neatbildīgi mūsu t.s. " a i z ņ e m t ī b a s " resp. atlikšanas dēļ
pieļaut putekļiem pārklāt līdz šim veikto plašo nacionālpolītisko
latviešu darbību Zviedrijā.
S a ņ e m a m zviedru valsts pabalstus - mūsu pienākums nodot
saīsinātu tulkojumu zviedru sabiedrībai, kas kopā ar pamatdarbu
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latviešu valodā būs pieejams zviedru archīvos un bibliotēkās gadu
simtiem nākotnē.
Neatstāsim m ū s u p a a u d z e s nepaveiktos d a r b u s nākošām
paaudzēm.
Š o a i c i n ā j u m u 1985. g. 13. aprīlī zemes valde nosūta DV
Stokholmas nodaļai.
D V Zviedrijā valdes priekšsēdis ziņo 37. D V Zviedrijas nodaļu
delegātu pilnsapulcē, 1986. gada 5. aprīlī, Čēpingā, ka D V Zviedrijā
pārvaldes darbinieku sastāvā 1985. gadā ir dažas pārmaiņas. DV
pārstāvju g r u p a s v a d ī t ā j s L N F l ī d z 1 9 8 5 . g. a p r ī l i m Roberts
Šmitmanis miris 1985. g. 16. maijā, līdz ar to mainījies arī Eskilstunas
n o d a ļ a s priekšsēdis. K o p š 1985. g. aprīļa šo p i e n ā k u m u pilda
Vilhelms Kaulēns. Čēpingas nodaļas priekšsēdis līdz 1985. g. Ēvalds
Zaļais, t o atvieto D a u m a n t s Klāvs. Stokholmas nodaļas priekšsēdi
Gunāru Rodi atvieto Edgars Ragovskis.
D V Zviedrijā saimes locekļu skaits 1985. gadā ir 304, starp tiem
115 vanadzes un 41 jaunietis. M ū ž a biedru skaits 14, n o tiem 2
miruši.
D V Zviedrijas saimes kopējie līdzekļi 1985. gadā pieauguši uz
316.590 kronām.
Dažādu pasākumu atbalstīšanai D V Zviedrijas saime 1985. gadā
izdeva 64.389 kronas. Lielākās atbalsta summas:
Latviešu ģimnazijai Minsterē

Kr.

Jaunatnes izglītības veicināšanai
Jauniešu pasākumu veicināšanai
Mūsu invalīdiem
Kr.
Aprūpei okupētā Latvijā un citur
LBF, LNF, M L C
Polītiskām akcijām, informācijai

Kr.
Kr.

13.416.-

Kr.

7.575.22.080.5.449.4.660.-

Kr.

6.350.-

Kr.

2.600.-

T e jāuzsveŗ lielais atbalsts latviešu jauniešiem, kā izglītības
veicināšanai, tā pasākumu aktivizēšanai. J ā p i e z ī m e , ka 1984./85.
b u d ž e t a gadā m ē s n e s a ņ ē m ā m parasto zviedru valsts līdzekļu
piešķīrumu. M u m s d o m ā t ā daļa ( k o p ā ar L N F daļu un ZLCP
līdzekļiem) tika izmantota mūsu saimes aktīvās darbinieces Laimas
Kadiķes piedalīšanās izdevumu segšanai Sabiedrisko zinātņu institūtā
Minsterē.
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1985. gadā kopēji izkārtojām 4 6 dažādus sarīkojumus, pulcinot
tuvu pie 2000 personām. Ziedojumu zīmju akcija 1985. gadā deva Kr.
8.828. Ziemsvētku ziedojumu akcijā Kr. 25.165.K ā r t ē j ā s D V Z v i e d r i j a s š a u š a n a s meistarsacīkstēs notika
N o r č ē p i n g ā , vietējās nodaļas izkārtojumā. Labākos rezultātus atkal
sasniedza iepriekšējo gadu uzvarētāji. Dalībnieku skaits, diemžēl,
gadu no gada samazinājas.
T r a d i c i o n ā l ā s šaušanas s a c e n s ī b ā s a r i g a u ņ u šāvēju izlasi
uzvarēja igauņu vienība.
K ā r t ē j ā s makšķerēšanas s a c e n s ī b a s j ū ŗ ā 1 9 8 5 . g a d ā notika
izbraucot no Arkesund ostas. Diemžēl, ar vājiem rezultātiem. N o 17
cilvēku lielās makšķerēšanas grupas nevienam nelaimējās izvilkt kādu
m e n c u , bija jāapmierinājas ar reņģēm.
D V Zviedrijā saimes 1985. gada salidojums notika Kolbekā,
Hallstahammaras nodaļas izkārtojumā.
1985. gada ZLCP vēlēšanās, pēc delegātu pilnsapulces nosacīj u m a , D V izgāja ar savu kandidātu sarakstu. Daugavas vanagu
sarakstā b i j a kandidāti n o v i s ā m m ū s u n o d a ļ ā m . T a s pozitīvi
ietekmēja arī par D V nodoto balsu skaitu. ZLCP tika ievēlēti 7 mūsu
s a i m e s pārstāvji, a g r ā k o 6 vietā. Jāuzsveŗ a r ī b a l s o t ā j u lielākā
vienotība.
Arī L N F vēlēšanās izgājām ar Daugavas V a n a g u sarakstu,
iegūstot LNF padomē 9 vietas.
D V Zviedrijas saimi LAK E C pavasaŗa sesijā pārstāvēja Jānis
M u c h k s , bet rudens sesijā Sergejs Ozoliņš. LAK E C D V Zviedrijā
pārstāvji d a r b o j ā s ciešākā sakarā a r D V C V u n c i t u zemju
pārstāvjiem.
11. novembrī, kā visos iepriekšējos gados, apsveicām šajā z e m ē
vienīgo palikušo LKOK - mūsu zemes valdes priekšsēdi Arvīdu Osi,
kas š. g. decembrī atzīmēs 90. dzimšanas dienu.
26. martā sirsnīgi apsveicām plkv. Kārli Lobi viņa 90 g. dzimšanas dienā. Diemžēl, jau 1. augustā izvadījām viņu kapu kalniņā.
Sakarā ar Daugavas Vanadžu priekšnieces Austras Liepiņas
ierosinājumu, par speciālu sacensību izkārtošanu mūsu jauniešiem,
sakarā ar Kr. Barona 150 g. dzimšanas dienas atceri, ar Stokholmas
n o d a ļ a s valdes priekšsēža Edgara R a g o v s k a g ā d ī b u Stokholmā
s a c e n s ī b a s i z k ā r t o j a . P i e d a l ī j ā s 3 1 j a u n i e t i s . S a c e n s ī b u tiešo
i z k ā r t o j u m u veica V i l h e l m s E r d m a n i s , bet izvērtēšanas komisijā
darbojās dzejnieks Andrejs Eglītis un gleznotājs Laris Strunke. Visi
dalībnieki saņēma balvas.
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Sakarā ar D V F īpašuma "Straumēni" 10 gadu jubileju, dāvināj ā m " S t r a u m ē n i e m " M. Štrovalda gleznu.
Jāatzīmē zināms aktivitātes pieaugums vairākās nodaļās. Gadu
p l ū d u m ā esam tik cieši saaudušies, ka visiem m u m s r ū p katras
nodaļas prieki un bēdas, katras nodaļas veikumi un centieni.
Tāpat kā agrāk sadarbība ar D V C V un citu zemju D V saimēm
ir bijusi sirsnīga un lietišķa.
Draudzīgas un lietišķas ir bijušas arī attiecības un sadarbība ar
nozīmīgākajām latviešu organizācijām Zviedrijā.
Daugavas Vanagu ierosinātie atceres akti Ekšē un Stokholmā un
izkārtotais akts Trelleborgā, sakarā ar leģionāru izdošanas 4 0 gadu
atceri 25. un 26. janvārī, izdevās ļoti labi. Sarīkojumu praktiskais
izkārtojums bija labs, un redzējām arī ļoti lielu zviedru sabiedrības
līdzdalību. Vēl vairāk varam būt pateicīgi, ka šīs dienas atcere tika
zviedru presē, radio un televīzijas raidījumos parādīta vēl līdz šim
neredzētā plašumā. Neko vairāk nevarējām vēlēties.
D V Zviedrijā valdes pateicība visiem sarīkojumu izkārtotājiem,
j o sevišķi M . Kadiķim, E. Ragovskim, ZLCP valdei, J. Bergholcam,
G ē t e b o r g a s nodaļas valdei u n tās priekšsēdim A. Kristsonam, V.
Pāvulānam un ikvienam, kas šai darbā pielika savu roku un izdomu.
Pārņemot Stokholmas nodaļas vadību, E. Ragovskis lielu vērību
pievērš nodaļas sabiedrisko un kultūrālo rosību iedzīvināšanai. Viņa
ierosinājumi 1986. gadam:
Nodaļas valde arī 1986. g. turpinās rīkot biedru vakarus ar
r e f e r ā t i e m , p r i e k š n e s u m i e m , c i e n a s t u , lai veicinātu draudzību,
stiprinātu piederības sajūtu D V saimei. Ja izdosies atrast saistošas
tēmas, referentes, nodaļas vanadzēm būtu interese pulcēties un sākt
vanadžu saietu rīkošanu. Ir n o d o m s turpināt Mārtiņu vakaru (8.11.)
rīkošanu, lai tas kļūtu par nodaļas tradīciju. Plašāka apmēra Mārtiņu
vakars vairotu patreiz visai ierobežotos līdzekļus citām aktivitātēm.
N e l i e l a i s latviešu s k a i t s l a t v i e š u c e n t r o s Z v i e d r i j ā , pat
S t o k h o l m ā , i e r o b e ž o īpašu Kalpaka u n Leģiona dienu rīkošanu.
N o d a ļ a p ā r r u n ā s a r S t o k h o l m a s d r a u d z e s v a d ī b u , vienojusies
t u r p m ā k r ī k o t k o p ā L a t v i j a s b r ī v ī b a s c ī n ī t ā j u piemiņas
dievkalpojumu ar sekojošu kaŗavīru (arī piederīgo) godināšanas
vakaru, kas paredzēts 9. martā.
Stokholmā jau k u ŗ o gadu pat Ģ i m e n e s dienas dievkalpojumi
vairs nenotiek. Nodaļa ierosinājusi Ģimenes dienu rīkot Stokholmas
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Latviešu skolai, ELJA'i, draudzei un D V 11. maijā ar īsu svētbrīdi,
b ē r n u un jaunatnes priekšnesumiem, saviesīgajā daļā kafijas galds,
kopējas dziesmas, rotaļas bērniem. Event. atlikums par labu skolai.
M u m s jāstiprina ģimenes l o m a vispār, godinot daudzbērnu
m ā t e s , reizē arī latviešu skolas lielo n o z ī m i latviskās identitātes
veidošanā u n saglabāšanā, kas ir p a m a t s visai m ū s u turpmākai
darbībai trimdā. Skolā mācās 4 5 bērni, tai nepieciešami papildus
līdzekļi, skolotāji j a u n o s gados, bērniem j ā d o d iespēja piedalīties
izbraukumos pārdzīvojuma un draudzības gūšanai - jārada prieks
latviešu skolu apmeklēt. Tad visi vecāki savus bērnus skolā arī sūtīs.
Skolu atbalstīt ir visas latviešu sabiedrības pienākums. Arī mums,
Daugavas Vanagiem. Ja m u m s nebūs latviešu skolu Zviedrijā, nebūs
k o sūtīt uz Minsteres Latviešu ģimnāziju; nebūs tai skolēnu, tā būs
spiesta pārtraukt darboties, j o vācu iestādes nevar piešķirt līdzekļus
skolai, kuŗai nav skolēnu.
No 17.-23. jūnijam Freiburgā, "Bērzainē", Vācijā notiek 5. DV
G l o b ā l ā s dienas, kur piedalīties aicināti Stokholmas latviešu teātris
(patreiz iestudē Blaumaņa "Skroderdienas Silmačos") un Stokholmas
koris.
Ceram, ka daudzi D V Stokholmas nodaļas biedri vēlēsies tur
piedalīties, gūstot n a c i o n ā l u p ā r d z ī v o j u m u . Īpaši t a s ieteicams
j a u n a j a i paaudzei. Stiprināsies D V k o p ī b a , radīsies daudz jaunu
draugu, j o piedalīsies D V no visām zemēm, radot iespēju satikt arī
vecus draugus.
Rakstnieka Alfrēda D z i ļ u m a darbu vakars iecerēts augusta
beigās sakarā ar viņa nāves 10 gadu atceri. V i ņ a ģimene: Irma
Dziļuma, meita Kristīne un znots Jānis Bergholci ir mūsu nodaļas
biedri, darbojušies valdē, iepriecinājuši m ū s ar skatuves tēliem,
mazmeitas "iet vecāku pēdās".
E s a m iecerējuši uzsākt ciklu par latviešu sievieti literatūrā,
mākslā, mūzikā u.d.c, divas reizes gadā. T o ievadīsim septembrī ar
Latviešu sievieti senatnē, par referenti aicinot archaioloģi Dr. Zaigu
Blumbergu.
G a d a beigās vai 1987. gada sākumā ierosināts rīkot literāru
vakaru, aicinot savus darbus lasīt: Veroniku Strēlerti, Mirdzu Čuibi,
Liju Kronbergu, Annu Dagdu, Ainu Siksnu.(DV Stokholmas nodaļas
ierosinājumi).
D V Zviedrijā valdes priekšsēdis ziņo 38. D V Zviedrijā nodaļu
delegātu pilnsapulcē, 1987. gada 11. aprīlī, S t o k h o l m ā , ka DV
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Zviedrijā saimes locekļu skaits 1986. gadā ir 3 0 9 , starp t i e m 115
vanadzes, 38 jaunieši, 19 Mūža biedri.
D a r b o j a s tāpat 10 nodaļas, ar 19 sekcijām un grupām. DV
Zviedrijā saimes kopējie līdzekļi 1986. gadā mazliet pieauguši un to
k o p s u m m a ir 316.605 kronas. N o šīs summas nodaļu līdzekļi 63.779
Kr. un D V Zviedrijā valdes - 252.826 Kr.
1986. gadā D V Zviedrijā saime dažādu pasākumu atbalstam
ziedoja 63.674 Kronas.
Lielākās atbalsta summas:
Jauniešu pasākumu un izglītības veicināšanai
Minsteres Latviešu ģimnāzijai
Kr.
Palīdzībai dzimtenē
Kr.
Mūsu kaŗa invalīdiem un Bērzainei
Kr.
D V globālām dienām
Kr.
Minsteres latviešu centram

Kr.

Kr.

25.410
12.736
5.785
7.358
2.521
1.000

LBF, LNF
Kr.
2.350
Dažādiem kultūras pasākumiem
Kr.
5.838
Apsveicams, k a N o r č ē p i n g a s n o d a ļ a dažādiem atbalstiem
izdevusi Kr 7.266, tāpat Lundas nodaļa Kr 3.433.1986. gadā nodaļas izkārtoja 42 dažādus sarīkojumus, pulcinot
ap 1.700 tautiešu.
Gadskārtējās līdzekļu vākšanas akcijas deva
Ziedojumu zīmju akcija Kr. 9.540 atlikumu
Ziemsvētku zied. akcija Kr 27.394.
G a d s k ā r t ē j ā s D V Z v i e d r i j ā š a u š a n a s s a c e n s ī b a s notika
Strēmsholmā, Hallstahammaras nodaļas izkārtojumā. Meistara tituli
atkal izcīnīja Norčēpingas nodaļas šāvējs Bruno Erdmanis.
Pirmo reizi sacensībās piedalījās lielāks skaits jauniešu.
Kārtējās šaušanas sacensības ar igauņiem n o t i k a Esterteljē,
igauņu šaušanas k l u b u izkārtojumā. Šaušanā ar šauteni uzvarēja
mūsu vienība, bet pistolē pārāki bija igauņi.
P l ā n o t ā s makšķerēšanas sacensības j ū ŗ ā bija jāatliek mazā
dalībnieku skaita dēļ.
D V Zviedrijā saimes pārstāvji a r ī 1 9 8 6 . g a d ā ar labiem
panākumiem darbojās ZLCP un LNF.
11. novembrī apsveikts LKOK Arvids Oše un arī decembrī viņa
90 g. atcerē.
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D V C V loceklis Zviedrijā Mārtiņš Kadiķis negaidīti aizgāja
aizsaulē 1986. g. 3 0 . m a i j ā . V i ņ a vietā D V C V sēdē Bērzaine
piedalījās, kā arī pagaidām uzņēmās vadīt D V C V sporta nozari,
valdes priekšsēdis Z. Dzelme.
U z D V Zviedrijā nodaļu delegātu pilnsapulces ieteikuma, D V
Zviedrijā valde nosūtījusi Baibai Vītoliņai kā aizdevumu 10.000 kr.,
V . L a s m a n e s sarakstītās grāmatas izdošanai. G r ā m a t ā aprakstītas
pārbraucēju gaitas Otrā pasaules kaŗa laikā no Kurzemes krasta uz
Zviedriju.
D V Zviedrijā valde nosūtījusi 1.000 kr.Tālbijas latviešu centra
izbūvei. D V Eskilstunas, tāpat Norčēpingas nodaļas arī ziedojušas
500 kr. katra.
D V Zviedrijas valdes priekšsēdis ziņo 39. D V Zviedrijas nodaļu
delegātu pilnsapulcē, 1988. gada 9. a p r ī l ī , N o r č ē p i n g ā , ka DV
Zviedrijā saimes locekļu skaits 1987. gadā ir 3 0 0 , starp t i e m 108
vanadzes un 37 jaunieši.
U z ņ e m t i 15 j a u n i biedri. Šis j a u n u z ņ e m t o skaits ir lielākais
pēdējos gados. Diemžēl, šo skaitu mazina mirušo un izskaitīto skaits.
Darbības pārskati rāda, ka D V Zviedrijā nodaļu kopējie līdzekļi
pieauguši no Kr. 63.779 uz Kr. 68.734 un zemes valdes pārziņā esošie
līdzekļi n o Kr. 2 5 2 . 8 2 6 uz Kr. 254.219. 1987. gadā k o p ē j i e līdzekļi
pieauguši, uzrādot kr 322.953 lielu summu.
Mūsu devums:
Jaunatnes izglītības veicināšanai un
iesaistīšanai kopējā darbā
Latviešu ģimnāzijai Minsterē
Kr.
Aprūpei okupētā Latvijā
Kr.
Polītisko aktivitāšu atbalstīšanai
Kr.
Latviešu kaŗa invalīdiem Vācijā, iesk. Bērzaini
Sporta nodarbību veicināšanai, galvenokārt
šaušanas sportam
Kr.
Latviešu Nacionālajam Fondam
Kr.
Kultūras pasākumu veicināšanai
Kr.
" T ā l b i j a s " iekārtošanai (Zviedrijas latv. centrs)
Latvijas Brīvības Fondam
Kr.
Latviešu Centram Minsterē
Kopā
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Kr.

Kr.

18.938
12.095
6.475
6.504
5.810
3.550
2.750
2.134

Kr.

Kr.

1.200
670
500
60.626

Tāpat kā visus pēdējos gadus, vairāk kā puse no kopējā devuma
dota mūsu jaunatnei.
Norčēpingas un Eskilstunas nodaļas vēl kopēji ziedojušas Kr.
8.127.
1987. gadā nodaļas kopēji izkārtoja 5 0 dažādus sarīkojumus,
pulcinot ap 2.200 tautiešu. Lielais sarīkojumu skaits aizvadītā gadā
iepriecina.
N o lielākajiem sarīkojumiem jāpiemin: labi apmeklētais DV
Zviedrijā saimes 1987. gada salidojums Eskilstunā, Ģimenes dienas
sarīkojums S t o k h o l m ā , 18. nov. atceres, šaušanas meistarsacīkstes,
dažādi sadraudzības vakari, demonstrācijas Lundā un Stokholmā.
Gadskārtējās D V Zviedrijā šaušanas meistarsacensības notika
Norčēpingā, vietējās nodaļas izkārtojumā. Piedalījās 18 dalībnieki n o
četrām nodaļām. Meistara tituli atkal izcīnīja Norčēpingas nodaļas
šāvējs Bruno Erdmanis.
Kārtējās šaušanas sacensības ar igauņiem notika Norčēpingā.
Šaušanā ar kaŗa šauteni uzvarēja mūsu vienība, bet šaušanā ar pistoli
igauņi.
D V G l o b ā l a j ā s s a c e n s ī b ā s šaušanā a r m a z k a l i b r a š a u t e n i
pagājušā gadā piedalījās no D V Zviedrijā saimes Ēriks Atāls, izcīnīja
D V organizācijas 1987. gada šaušanas meistara nosaukumu.
Gadskārtējās līdzekļu vākšanas akcijas deva:
Ziedojumu zīmju akcija
Kr. 8.121
Ziemsvētku ziedojumu akcija
Kr.
29.240
Pēdējā ir sekmīgākā līdzšinējā darbībā.
D V Zviedrijā saimes pārstāvji arī 1987. gadā sekmīgi darbojās
LAK E C , ZLCP un LNF.
Sakarā ar Minsteres Sabiedrisko zinātņu institūta dalībnieku
v i e s o š a n o s Z v i e d r i j ā , S t o k h o l m a s n o d a ļ a s i e r o s m ē , 2 1 . maijā
Z L C P / L P K telpās notika š o dalībnieku tikšanās ar D V Zviedrijā
p ā r s t ā v j i e m . V a i r ā k a s s t u n d a s p ā r r u n ā j ā m j a u t ā j u m u s p a r DV
t u r p m ā k o d a r b ī b u , p i r m s t a m iepazīstinot ar D V organizācijas
izveidošanu, darba ievirzi u n svarīgākiem n o t i k u m i e m līdzšinējā
pastāvēšanā.
N o D V puses piedalījās Z . D z e l m e , E. Ragovskis u n J.
Leimanis. 11. n o v e m b r ī , Lāčplēša dienā apsveicām m ū s u z e m e s
vienīgo LKOK pirmo zemes valdes priekšsēdi - Arvīdu Osi.
Aizvadītājās D V vadības vēlēšanās D V Zviedrijā saime parādīja
lielāko atsaucību visā līdzšinējā pastāvēšanā.
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D V priekšnieka vēlēšanās piedalījās 8 7 . 7 % mūsu saimes locekļi
un vanadžu priekšnieces vēlēšanās 8 2 , 8 % mūsu saimes vanadzes.
Vairāku n o d a ļ u saimes ( J e n č ē p i n g a , Hallstahammara, Vesterosa,
Norčēpinga) vēlēšanās piedalījās 100%.
Sadarbība ar D V C V un citu zemju D V saimēm arī 1987. gadā
bija ļoti draudzīga un lietišķa.
T o p a š u var sacīt p a r s a d a r b ī b u a r l i e l ā k ā m latviešu
organizācijām Zviedrijā. Sevišķi labas attiecības izveidotas ar L N F ,
LPK, ZLCP un ELJA's Skandināvijas nodaļu.
D V organizācijas apbalvojumus 1987. gadā Zviedrijā saņēmuši:
D V zelta n o z ī m i - I. G ū t m a n i s , D V C V Atzinības rakstus: Z.
Graufelde un M . Purviņa; D V Zviedrijas valdes Atzinības rakstus: M .
Grante un M . Vīcupa.
Nevar nepieminēt, ka lielāks skaits mūsu saimes darbinieku
d a r b o j ā s i n s t i t ū t o s / u z d e v u m o s , k a s i e s p a i d o v i s u latviešu
sabiedrisko dzīvi brīvajā pasaulē; pieminot daļu no tiem:
Jānis M u c h k s - PBLA dziesmu svētku rīc. k o m . priekšsēdis,
laikraksta "Brīvā Latvija" apgāda vadītājs, LAK E C prezidija loceklis,
daudzu saietu vadītājs u.t.t.
Imants Freimanis - PBLA loc., LAK EC aktīvs darbinieks, PBLA
IB līdzdarbinieks, vairāku demonstrāciju un saietu vadītājs.
Ansis Rozenbachs - Latvijas Brīvības Fonda aktīvs darbinieks,
Vija Freimane - (gan no 1987. gada 1. okt pārskaitīta uz DV
Rietumvācijā saimi) PBLA Informācijas biroja vadītāja,
J u r i s O z o l i ņ š - j a u n a t n e s audzinātājs M i n s t e r e s Latviešu
ģimnāzijā, draudzes gans Minsterē u.t.t.
V i ņ u darbs un centieni mūs pagodina.
D V saimes rosības 1987. gadā raksturo Stokholmas nodaļas
d a r b ī b a s pārskats. R ī k o t s literārais vakars A l a n t V i l i m (Fricim
Forstmanim).
Referātu cikls par latviešu sievietes lomu latviešu tautā ievadīts
ar vēsturnieces fil. lic. Lidijas Švābes referātu "Latviešu sieviete
senatnē" 9. oktobrī.
Lāčplēšu dienā 11. novembrī nodaļa nolika ziedus, iededza
sveces pilsētas centrā, Ādolfa Frederika baznīcas kapsētā pie kopējā
latviešu kapa, godinot tur apbedītos latviešu kaŗavīrus. Apsveikts
dzejnieks, LNF ģenerālsekretārs, brīvības cīnītājs Andrejs Eglītis, kas
ievēlēts par D V organizācijas Goda biedru, reizē sveicinot viņu 75
mūža gadus sasniedzot.
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Tradicionālais Mārtiņu vakars notika 7. novembrī.
Nodaļas iepriekšējā gadā ierosinātā un atjaunotā Ģimenes
dienas rīkošana Stokholmā kļūst par tradīciju. Tā notika 10. maijā
Dālena n a m a zālē ar Andŗa Vītoliņa aranžētu vokāli mūzikālu
uzvedumu u n lielu apmeklētāju skaitu. A t l i k u m s p a r labu
S t o k h o l m a s latviešu s k o l a i . S a r ī k o j u m u m a t e r i ā l i atbalstīja
Stokholmas latviešu draudze un Zviedrijas latviešu katoļu biedrība.
Ģimenes diena kļūst par visu paaudžu kopības apliecinātāju.
Nodaļas ierosinājumā un izkārtojumā 21. maijā ZLCP/LPK
telpās notika D V zemes valdes priekšsēža Z. Dzelmes un nodaļas
pārstāvju tikšanās a r M i n s t e r e s Sabiedrisko zinātņu institūta
dalībniekiem, sakarā ar institūta semināru Stokholmā.
Nodaļa ar goda sardzi (to starpā jaunie) un Latvijas karogu
piedalījās Stokholmas latviešu draudzes 8. martā rīkotajā Kalpaka
u.c. brīvības cīnītāju piemiņas dievkalpojumā Ādolfa Frederika
baznīcā.
Nodaļas biedri aktīvi piedalījās LPK Latviešu centra Tālbijā
pārbūves un izdaiļošanas darbos, bērnu kolonijā un 3 x 3 kursos kā
skolotāji un saimnieciskie darbinieki.
Daudz nodaļas biedru piedalījās 3. Pasaules brīvo latviešu
dziesmu un kultūras svētkos augustā Minsterē un demonstrācijās
Berlīnē.
Rībentropa-Molotova līguma protesta demonstrācijā 22./23.
augustā rīkota preses konference ar Rolanda Silaraupa piedalīšanos,
uzturot telefona kontaktu ar Helsinku 86 grupu Rīgā par plašajām
demonstrācijām pie Brīvības pieminekļa, ar Tallinu un Viļņu par
demonstrāciju tur.
Nodaļas biedri aktīvi piedalījās demonstrācijās, kas tik labi
izdevās un ir lielā mērā latviešu nopelns (to atzīst igauņi).
A. Kronvalda 150 gadu atceres sarīkojumā 12. septembrī
Stokholmā piedalījās daudz nodaļas biedru.
D V Zviedrijā saimes gadskārtējā salidojumā Heleforsnēsā,
Eskilstunas tuvumā, nodaļas biedri piedalījās kā aktieri "Seši mazi
bundzenieki" uzvedumā.
Nodaļas biedri piedalījās demonstrācijā, k o rīkoja Austrumeiropas tautu solidaritātes komiteja, kā arī komitejas 10. oktobrī
rīkotā polītiskā seminārā " p a r j a u n o kursu" atklātībā un pārkārtošanos krievu sarkanajā impērijā. Zviedru augstskolu 12 lektori,
zviedru, baltiešu un cittautu polītiskie darbinieki - no latviešiem žur-
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nālists Niklāvs Lapūkins - sniedza vērtīgus referātus, k a m sekoja
dzīvas debates.
Daudz nodaļas biedru aktīvi piedalījās 18. novembŗa atzīmēšanā S t o k h o l m ā , ko ievadīja izraidītā brīvības cīnītāja Jāņa Rožkalna
priekšlasījums.
Valdes loceklis Gunārs Rode aktīvi darbojas brīvības cīnītāju cilvēktiesību "Helsinku 86" grupā, baltiešu kopējās polītiskās akcijās
un d e m o n s t r ā c i j ā s , publicējis rakstus latviešu un cittautu presē,
s ū t ī j i s p r o t e s t a vēstules krievu v ē s t n i e c ī b a i , v a l d ī b ā m , v ā c i s
informāciju un dokumentējis notikumus Latvijā u.c.
D V Zviedrijā valdes priekšsēdis ziņo 40. D V Zviedrijā nodaļu
delegātu pilnsapulcē, 1989. gada 8. aprīlī, Vesterosā, ka D V Zviedrijā
saimes locekļu skaits 1988. gadā ir 2 9 3 , starp tiem 107 vanadzes un 3 6
jaunieši. Mūža biedri 24.
Diemžēl, jākonstatē, ka daļa no nodaļu valdēm jaunu biedru
piesaistīšanā nav izrādījušas vajadzīgo interesi. Ārpus organizācijas
stāvošie tautieši sagaida, ka attiecīgās n o d a ļ a s viņus uzaicinās
pievienoties DV.
Zviedrijas saimes kopējie līdzekļi pagājušā gadā pieauguši n o
322.953 k r o n ā m uz 330.769 kronām.
D V Zviedrijā saimes dotie atbalsti 1988. gadā:
Gunāra Astras fondam

Kr.

Jauniešu pasākumu atbalstam

Kr.

Minsteres Latviešu ģimnazijai

Kr.

Polītiskām demonstrācijām
Bērzainei

Latv. kaŗa invalīdiem

Kr.

5,635
4,500

Kr.

Kultūras pasākumiem
Vietējai palīdzībai

9,000
5,200

Kr.

Sporta nodarbību izvešanai
LNF

18,938

Kr.

Palīdzība Latvijā un okupācijas varas upuŗiem

13,850

3,840

Kr.

2,740

Kr.

2,000
Kr.

1,874

Kr.

632

LBF Kr.
Kopā

Kr.

68,709

1988. gadā kopēji izkārtoti 43 dažādi sarīkojumi, pulcinot ap
2.000 apmeklētājus.
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Gadskārtējās šaušanas meistarsacensības notika Čēpingā,
vietējās nodaļas izkārtojumā. Piedalījās 2 6 dalībnieki un meistara
nosaukumu atkal izcīnīja Bruno Erdmanis.
Kārtējās šaušanas sacensības ar igauņiem n o t i k a Esterteljē,
igauņu šaušanas kluba izkārtojumā. Kā parasti - šaušanā ar šauteni
uzvarēja mūsu vienība, bet ar pistoli - igauņi.
Makšķerēšanas sacensības notika, izbraucot n o Okselesundas
ostas. Piedalījās 17 dalībnieki. Labākos rezultātus guva tēvs un dēls Francis un Gunārs Malnači.
D V globālās šaušanas sacensībās ar mazkalibra šauteni mūsu
saimes šāvējs Ēriks Atāls ieguva II. vietu meistara klasē.
Līdzekļu vākšanas akcijas - Z i e d o j u m u zīmju akcija deva Kr
10.453 atlikumu un Ziemassvētku ziedojumu - Kr 37.742. Abu akciju
atlikumi ir līdz šim labākie.
M ū s u saimes pārstāvji arī 1988. gadā ar s e k m ē m darbojās
PBLA, LAK E C , ZLCP un LNF.
Lāčplēša dienā 11. novembrī ar ziediem apsveikts mūsu z e m e s
vienīgais LKOK, zemes valdes pirmais pr-dis Arvīds Oše.
E s a m seguši i z d e v u m u s 11 Latvijas k a r o g u izgatavošanai un
nosūtīšanai brīvības cīnītājiem okupētā Latvijā.
E s a m turpinājuši dažādu p a m a r k u , D V sienas kalendāru,
Ziemassvētku k a r t i ņ u , D V izdoto grāmatu un D V Mēnešraksta
izplatīšanu.
Apbalvojumi: D V C V ar augstāko D V apbalvojumu - krūšu
n o z ī m i zeltā apbalvots 1, ar D V C V atzinības rakstu arī 1 DV
darbinieks.
Sadarbība ar D V C V un citu zemju D V saimēm arī aizvadītā
gadā bijusi ļoti laba un lietišķa, tāpat arī ar PBLA, LAK E C , ZLCP un
LNF.
Mūsu saime Zviedrijā nav liela. Lielā izkliedētība un dažādie
polītiskie strāvojumi Stokholmā nav labvēlīgi mūsu darbam. T o m ē r iespējamības robežās ir daudz kas paveikts. Bez mūsu sarīkojumiem,
mūsu nozīmīgiem atbalstiem dažādiem pasākumiem, bet j o sevišķi
nacionālai c ī ņ a i dzimtenē un mūsu jaunatnei Zviedrijā, kopējie
panākumi Zviedrijā būtu daudz mazāki. Daudz k o nozīmē
dzimtenes krasta tuvums un informācija, k o no turienes saņemam.
Atrodamies itkā saskares pirmajās rindās starp dzimtenē dzīvojošiem
un trimdu. Okupētajā Latvijā tauta mūsu darbu atzinīgi novērtē;
Zviedrijas latviešu jaunatnes izpratne D V darbam varētu būt labāka.

783

Sirsnīgs paldies tai jaunatnes daļai, kas atradusi vietu mūsu rindās un
atbalsta mūsu darbu.
1988. g. 9. aprīlī Norčēpingā notikušajā D V Zviedrijā nodaļu
delegātu 39. pilnsapulcē izraudzītie darbinieki:
D V C V loceklis Zviedrijā

Zemvairis Dzelme

D V Zviedrijas Goda tiesas kolēģijas pr-dis
D V Zviedrijā valde:
Priekšsēdētājs
Vicepriekšsēdis un Kultūras lietu referents
Sekretārs
Kasiere

Vilhelms Kaulens
Zemvairis Dzelme

Biedrzinis
Valdes locekle un Jaunatnes lietu referente

Ilmārs Erdmanis
Mudīte Krasta

Valdes loc. un Palīdzības noz.vadītājs

Sergejs Ozoliņš

Šaušanas nozares vadītājs
Vanadžu lietu un ZLCP darba referente
D V pārstāvju grupas vadītājs ZLCP
Referents LAK E C jautājumos
Referents LNF jautājumos
D V Zviedrijas revīzijas komisija:

Jānis Atāls
Astride Tēriņa
Juris Leimanis
Jānis M u c h k s
Ansis Rozenbachs

Ilgvars Gūtmanis
Ansis Orbe
Rasma Upmale

Priekšsēdētājs
Rūdolfs Jurjaks
Loceklis
Vladimirs Jaunzems
Loceklis
Vilhelms Kaulēns
D V nodaļas Zviedrijā un to valžu priekšsēdētāji 1988. gadā:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Eskilstunas nodaļa
Hallstahammaras nodaļa
Čēpingas nodaļa
Stokholmas nodaļa
Norčēpingas nodaļa
Vesterosas nodaļa
Gēteborgas nodaļa
Upsalas nodaļa
Jenčēpingas nodaļa
Lundas nodaļa

Zemvairis Dzelme
Francis Malnačs
Daumants Klāvs
Edgars Ragovskis
Jānis Breikšs
Alfons Priedīte
Jānis Atāls
Zāmels Graufelds
Alfreds Ķ e m m e
Jānis Priedītis

Sakarā ar līdzšinējā D V darbinieku grupas vadītāja I m a n t a
Freimaņa biežo uzturēšanos Vācijā, D V Zviedrijā valde par vadītāju
784

l ī d z Z L C P r u d e n s sesijai apstiprina ilggadīgo m ū s u saimes
darbinieku Juri L e i m a n i . V i ņ a uzdevumos ietilpst saskaņot DV
pārstāvju darbību ZLCP, kā arī kā D V frakcijas vadītājam piedalīties
frakcijas vadītāju pārrunās/sanāksmēs.
Par ZLCP tekošo darbu zemes valdi informēs ZLCP valdes
locekle Astride Tēriņa.
Sakarā ar Z L C P un "Helsinki 86" Stokholmas grupas kopīgi
izvesto demonstrāciju Stokholmā, š.g. 25. martā (sakarā ar 1949. g.
25. marta lielajām deportācijām), D V Zviedrijā valde ziedojusi Kr.
1.200 šīs demonstrācijas izdevumu segšanai. Arī Norčēpingas nodaļa
( K r . 1 . 0 0 0 . - ) u n Eskilstunas n o d a ļ a ( K r 8 0 0 . - ) palīdzējušas segt
izdevumus.
Zviedrijas latviešu centrālās organizācijas - L N F , L P K , ZLCP
un D V , 1987. g. 15. aprīļa sanāksmē Stokholmā n o l ē m a piešķirt
stipendiju v i e n a m studentam n o Zviedrijas Sabiedrisko Zinātņu
institūtā Minsterē. Stipendija 20.000.- kronu vērtībā, sedz dzīvošanu,
uzturu, m ā c ī b a s līdzekļus u n skolas naudu. 1987./1988. m ā c ī b a s
gadam n o Zviedrijas pieteicās students - Nikijs Lenkhūzens n o
Gēteborgas.
D V Zviedrijā samaksājusi savu daļu 5.000 kronu apmērā.
D V Zviedrijā valdes priekšsēdis ziņo 41. D V Zviedrijas nodaļu
delegātu p i l n s a p u l c ē , 1 9 9 0 . g a d a 7 . a p r ī l ī , G ē t e b o r g ā , k a D V
Zviedrijas saimes locekļu skaits 1989. gadā ir 2 9 5 , starp tiem 108
vanadzes un 40 jaunieši.
Ir prieks, ka aizvadītā gadā mūsu saimē iestājušies 10 jauni
biedri. Mūža biedru skaits 1989. gadā ir 28. Diemžēl, salīdzinājumā
ar citu zemju D V saimēm, mūsu Mūža biedru skaits ir ļoti mazs.
D V Zviedrijā saimes kopējie līdzekļi 1989. gadā pieauguši n o
2 6 6 . 7 3 4 k r o n ā m uz 273.683 k r o n ā m , līdz ar to radīti vēl stingrāki
pamati sekmīgai darbībai nākotnē.
Dažādu pasākumu atbalstam aizvadītajā gadā izdots 68.002
kronas, kas ir līdz šim lielākā summa mūsu darbības laikā.
Lielākie atbalsti:
Gunāra Astras piemiņas fondam

Kr.

Polītiskiem un kultūrāliem pasākumiem

Kr.

Nacionālo cīnītāju atbalstam okup. Latvijā
Jaunatnes izglītības centieniem
Minsteres Latviešu ģimnazijai

Kr.
Kr.

Kr.

21.105
15.730
13.455
11.100
10.500
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Aizvadītajā gadā saime kopīgi izkārtojusi 44 dažādus sarīkojumus,
kuŗus apmeklējuši ap 2.000 personas.
D V Zviedrijā valdes r ī k o t ā s līdzekļu vākšanas akcijas deva:
Ziedojumu zīmju akcija Kr 11.592 un Ziemsvētku akcija Kr. 35.738.
Ar labiem rezultātiem, Hallstahammaras nodaļas izkārtojumā,
septembra sākumā notika gadskārtējās šaušanas meistarsacensības, ar
lielu skaitu jauniešu piedalīšanos. Šaušanā ar šauteni meistara godā
j o p r o j ā m palika ilggadīgais meistars Bruno Erdmanis, bet šaušanā ar
pistoli meistara nosaukumu izcīnīja Upsalas nodaļas jaunietis Pēteris
Galva.
Jānožēlo, ka D V globālajās šaušanas sacensībās - ar mazkalibra
šautenēm un pistolēm - nepiedalījās Zviedrijas D V saimes šāvēji,
kaut globālo sacensību ierosinātāji bija mūsu saimes šāvēji.
Ar labiem panākumiem ZLCP un LNF turpina darboties mūsu
saimes pārstāvji.
D V Zviedrijas valdes priekšsēdis ziņo 42. D V Zviedrijas nodaļu
delegātu p i l n s a p u l c ē , 1 9 9 1 . gada 6. a p r ī l ī , Eskilstunā, ka D V
Zviedrijas saimes locekļu skaits 1990. gadā ir 2 9 7 , starp tiem 112
vanadzes, 42 jaunieši. Mūža biedri 24.
Aizvadītajā gadā mūsu saimei piepulcējušies 12 jauni biedri.
Neskatoties uz to, ka m ū ž ī b ā aizgājuši 10 saimes locekļi, kopējais
biedru skaits 1990. gadā mazliet pieaudzis.
Mūsu saimes locekļi:
jaunāki par 2 0 gadiem
no 21 - 35 gadus veci

8
34

no 36 - 50 gadus veci

57

no 51 - 65 gadus veci

57

no 66 - 75 gadus veci

74

vecāki par 75 gadiem

68

Kopā

298

Nodaļās materiālais stāvoklis palielinājies no Kr. 7 6 . 5 4 4 uz Kr.
171.401 un zemes valdes: no Kr. 2 7 3 . 6 8 3 uz Kr. 3 0 2 . 9 0 3 , kaut gan
zemes valdes rīcībā nepalika ienākumi no gadskārtējās Ziedojumu
zīmju akcijas. Tā šogad tika rīkota Gunāra Astras piemiņas fondam.
Lielais līdzekļu pieaugums nodaļām izskaidrojams ar mūžībā
aizgājušā Roberta Hofmaņa novēlējumu Gēteborgas nodaļai.
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D V Zviedrijā atbalsti 1990. gadā:
Dažādu pasākumu atbalstam nodaļas kopā izdevušas Kr. 19.306
un zemes valde Kr. 5 3 . 9 7 6 ; Kopā Kr. 7 3 . 2 8 2 , kas ir lielākā atbalstu
summa mūsu darbības laikā.
Lielākās ziedojumu summas:
Gunāra Astras piemiņas fondam

Kr.

35.690

Minsteres Latviešu ģimnāzijai
Palīdzībai okupētā Latvijā

Kr.
Kr.

12.300
5.399

Latvijas Brīvības fondam
Latviešu Nacionālam fondam

Kr.
Kr.

5.000
2.000

Kr.

2.000
3.380
2.800

Laikrakstam "Brīvā Latvija"
Bērzainei
Jaunatnes pasākumiem

Kr.
Kr.

Sporta nodarbībām
Kr.
3.214
Atsevišķu nodaļu devums dažādu pasākumu atbalstam ir bijis
ļoti nevienāds. Kamēr daļa nodaļu devušas ļoti lielas s u m m a s , tā
piemēram:
Gēteborgas nodaļa
Čēpingas nodaļa

Kr. 10.558 = Kr. 270,72 uz katra biedra
Kr.

Hallstahammaras nod.
Eskilstunas nodaļa
Vesterosas nodaļa
Norčēpingas nodaļa

1.380 = Kr. 101,38 uz katra biedra
Kr.

Kr.

1.572 =

Kr.

3.113=

Kr.

81,92 uz katra biedra

"

40,62 uz katra biedra

Kr.

28,75 uz katra biedra

"

528 =

Kr.

1.380 =

98,25 uz katra biedra

pārējās nodaļās tas bijis zem 10 k r o n ā m uz katru biedru, j e b tikai
devums Stipendijas fondam.
Darbības gadā kopēji izkārtoti 52 dažādi sarīkojumi, kas ir par
8 vairāk nekā iepriekšējā gadā. Jāpiemin, ka visas nodaļas aktīvi
piedalās vietējos t.s. "Pirmdienas" saietos, kuŗās Zviedrijas iedzīvotāji izteic savu atbalstu Baltijas valstīm. Vairākās pilsētās piem. Eskilstunā, Vesterosā vietējās nodaļas tieši piedalās šo saietu organizācijā
un saietu izkārtojumā.
Gadskārtējās līdzekļu vākšanas akcijas deva Ziedojumu zīmju
akcija, k o izveda par labu G. Astras piemiņas fondam Kr 2 0 . 2 9 0 un
Ziemassvētku ziedojumu akcija Kr 37.992.
40. šaušanas meistarsacensibas notika septembra mēn. Strēmsh o l m a s šaujlaukā, Hallstahammaras kopas izkārtojumā. L a b ā k o s
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rezultātus atkal guva m ū s u ilggadīgais meistars B r u n o Erdmanis.
Sacensībās piedalījās arī liels skaits mūsu jauniešu, kuŗu skaits no
gada uz gadu palielinājas.
Jāatzīmē m ā s u šāvēju labie panākumi D V globālajās šaušanas
sacensībās. Šaušanā ar mazkalibra šauteni meistara klasē 1. vietu
ieguva Ēriks Atāls n o Gēteborgas nodaļas, kamēr šaušanā ar pistoli
meistara klasē 1. vietu ieguva B r u n o Erdmanis un 2. vietu Miķelis
Kočetkovs un B. klasē 1. vietu Pēteris Dambergs, visi no Norčēpingas
nodaļas.
D V globālās šaušanas sacensības ierosināja un pirmajos gados
arī izkārtoja m ū s u ilggadīgais šaušanas sporta vadītājs Rūdolfs
Jurjaks. Kaut arī šis izcilais D V darbinieks piepulcināts Aizsaules
pulkiem, mūsu saimei ir zināma atbildība, lai sacensības sekmīgi
turpinātos. T o varam darīt ar piedalīšanos tajās, pēc iespējas kuplākā
skaitā.
Z L C P un L N F tiešajā darbā, tāpat kā līdz šim, piedalījušies
mūsu pārstāvji.
D V Zviedrijā valdes darbība bijusi iespējama vienīgi ar visu
nodaļu lielajo atbalstu un visu D V darbinieku pašaizliedzību. DV
Zviedrijā saimes locekļu stāja ir bijusi stingri nacionāla. Gandrīz visi
saimes locekļi piedalījušies kopējā darbā gan kā tulki, gan dažādu
delegāciju pavadītāji, un dalībnieku uzņēmēji u.t.t, ārpus tā darbības
lauka, kuŗā strādājām iepriekšējos gados.
Ierindā par Baltiju - melnie skaitļi
Manifestācijas par Baltijas brīvību sākās nedēļu pēc Lietuvas
neatkarības pasludināšanas 1990. g. martā. Katru pirmdienu pl. 12
Stokholmas centrā, Norrmalmstorga laukumā, notika demonstrācija
Baltijas valstu atbalstam - kamēr tās atradīsies Padomju Savienības
b r u ņ o t o draudu ēnā. Demonstrācijas turpinājās pusotru gadu, ar
pieaugošu iespaidu Zviedrijas polītiskajā dzīvē. Pēc PRS prezidenta
M . Gorbačova paziņojuma 1991. g. 6. septembrī, ka neesot šķēršļu
Baltijas valstīm izstāties no Padomju Savienības, zviedri uzskatīja, ka
tieši militāri draudi vairs nepastāvot un 16. septembrī notika pēdējā
"pirmdienas sanāksme " - tā bija pēc skaita 79.
Kad 1990. g. 19. martā vairāki zviedru polītiķi aicināja uz
" p i r m d i e n a s m ī t i ņ u " Norrmalmstorgā, lai izteiktu zviedru tautas
atbalstu 11. martā deklarētai Lietuvas Republikas neatkarībai, tā bija
tikai viena demonstrācija starp citām. Demonstrēja ar plakātiem pie
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P S R S sūtniecības: pret Zviedrijas Ārlietu ministrijas vilcināšanos
atbalstīt polītiski Baltijas valstis.
I z r ā d ī j ā s , k a "pirmdienu sanāksmes", k u ŗ u iniciatori bija
H o k a n s H o l m b e r g s u n Andres Kung n o tautas partijas ( f p ) , un
G u n ā r s H ő k m a r k s un Peters Lukseps n o t.s. koservatīviem ( m ) ,
pulcināja lielā skaitā kā runātājus, tā klausītājus. Risinādamās parallēli drāmatiskajai notikumu attīstībai Baltijā, jau vasaras sākumā šī
s a n ā k s m e s b i j a izvērtušās p a r svarīgāko p i r m d i e n a s notikumu
Stokholmā, kam sekoja zviedru un ārzemju prese un televīzija.

Baltiešu demonstrācijā Eskilstunā, 1991. gadā

Atmiņā nāca notikums 80. gadu sākumā, kad vairākus gadus
jauns igauņu pārbēdzēju pāris cīnījās, lai atgūtu Tallinā atstāto 2 g
v e c o m e i t i ņ u . T a d pie P S R sūtniecības ar plakātu, k u r skaitīja
atšķirtības dienas zviedru garāmgājēju - un braucēju - uzmundrināta
un krievu sūtniecības darbinieku neieredzēta, stāvēja jaunā māte,
māksliniece Leila Milllere. Augošo dienu skaitli publicēja arī zviedru
a v ī z e " E x p r e s s e n " , s a b i e d r ī b a s i z b r ī n s par "dzelzs priekškara"
n e j ū t ī b u panāca p a d o m j u iestāžu negribīgu piekāpšanos. Jau bija
pagājusi aprīļa, maija un jūnija mītiņi, kad, redzot Leilu Milleri ar
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protesta plakātiem, šoreiz par Baltijas tiesībām, es nācu ar priekšlikumu rīkotājiem arī skaitīt pirmdienas. Viņi pievienojās šai domai,
bet nekas nenotika. T a d 23. jūlijā, 1990. g. izgriezu skaitļu paraugus
no melna papīra un pielipināju tos pie kāda dēļa. Pirmais bija skaitlis
19. U n par to Peters Lukseps, rosīgais zviedru polītiķis, teica: "Ļoti
labs - lūdzu, palīdzi turpmāk arī". T ā paraugcīpari tika turpināti.
Divas reizes skaitļu izkārtnes aizgāja "gaŗu ceļu", ziemas m ē n e šos putināja sniegs, vasaras saule balināja m e l n o papīru, bet cipari
turējās, tāpat turējās arī pirmdienas "buntavnieki" - ar karogiem,
plakātiem, lietussargiem un asarām.

"Pirmdienas demonstrācija" Lundā, 1991. gada 7. augustā

Melnie pirmdienu skaiļi bieži parādījās laikrakstu ziņojumos.
1 9 9 1 . g. 6 . jūnijā G o r b a č o v s viesojās S t o k h o l m ā , saņēmis miera
prēmiju Oslo. T ā bija ceturtdienas pēcpusdienas sanāksme, uz kuŗu
ieradās visi zviedru partiju vadītāji u n pārstāvji, apliecinot savu
iestāšanos par Baltijas valstu tiesībām.
Disidents Arkadius Vinokurs, nobeidza savas "pirmdienas kauj a s dzejas" ar: " P ē c piecdesmit varonības gadiem un septiņdesmit
deviņām brālīga atbalsta p i r m d i e n ā m . " Arī dzeja stāvēja brīvības
ierindā - tāpat kā melnie pirmdienu skaitļi Stokholmā.
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Atskats uz D V Zviedrijā darbu arējā informācijā
1990. gadā
Apstākļi u n norises okupētā Latvijā stiprā m ē r ā palīdzējuši
paplašināt ārējās informācijas darbu Zviedrijā.
N e k a d Zviedrijā iznākošajos laikrakstos nav ticis tik daudz
rakstīts par apstākļiem un notikumiem Latvijā, kā pēdējos gados.
Raksta gan paši latvieši, bet vēl vairāk mūsu sameklētie draugi. No
pašu rakstītajiem jāpiemin I. Sinka, J. Vikmanis, R. U p m a l e un j o
sevišķi Linda Freimane, kas kā žurnāliste n o lielā zviedru laikraksta
"Svenska Dagbladet" tiek daudzreiz sūtīta uz Baltiju un kuŗas raksti
vienmēr pievērsuši lielu u z m a n ī b u . Arī igauņu žurnālists Andres
Kung ir viens n o visiecienītākajiem rakstītājiem Baltijas jautājumos.
I n f o r m ā c i j a s iegūšanai zviedru žurnālisti bieži i z m a n t o latviešu
informāciju un arī meklē latviešus informācijas apstiprināšanai, vai
materiālus dažādiem rakstiem.
J. Vikmanis, kas kārto visu laikrakstu izgriezumu vākšanu LNF
vajadzībām, i n f o r m ē , ka izgriezumi 1990. gadā aptver ap 10 aktu
vākus.
Nekad arī Zviedrijas T V nav rādīts tik daudz filmas/autentiski
z i ņ o j u m i / p a š u latviešu i n f o r m ā c i j a s kā 1990. un 1991. gadā. Par
daudzām filmām jāpateicas mūsu labvēlei Elisabetei Hedborgai, bet
daudzas filmas ir saņemtas no Rīgas T V . Latvijā pastāvīgi atrodas gan
zviedru žurnālisti, gan T V reportieri. Ar daudziem esam uzņēmuši
kontaktus.
Katru pirmdienu plkst. 12. 3 2 Zviedrijas pilsētās notiek t.s.
" p i r m d i e n a s " saieti par labu Baltijai, k u ŗ o s p u l c ē j a s baltieši un
zviedri ar saviem karogiem; runā gan dažādu organizāciju/partiju,
gan baltiešu pārstāvji. Eskilstunā saietu nobeidz vienu pirmdienu
latviešu u n o t r o pirmdienu igauņu pārstāvis. Daudzās pilsētās šo
saietu organizācijās piedalās nodaļu pārstāvji. Š a j o s saietos zviedri
runā kā vēl nekad, j o atjēgušies, ka Padomju Savienība vairs nav tas
varas faktors kā agrāk.
Sakarā ar zviedru lielo interesi Baltijas jautājumā un lielo gribu
Baltijas trim valstīm palīdzēt - zviedri vēlās iegūt arī visāda veida
informāciju par Baltijas atsevišķajām valstīm (vēsturi, brīvvalsts laiku,
o k u p ā c i j ā m , patreizējiem apstākļiem u n n ā k o t n e s i z r e d z ē m ) zviedru organizācijas ielūdz mūsu darbiniekus referēt un atbildēt uz
jautājumiem viņu saietos. T e pavēries plašs lauks mūsu informācijai.
Pats e s m u bijis referents dažādās b a z n ī c u sanāksmēs, sportistu
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klubos un citur. T o pašu veic liels skaits D V darbinieku, sevišķi ārpus
Stokholmas.
Ļoti daudzi mūsu darbinieki piedalās kā tulki dažādām latviešu
grupām, atbraucot no okupētās Latvijas.
Apstāklis, ka daudzas Zviedrijas pilsētas/apgabali/draudzes n o dibinājušas draudzīgas attiecības ar pasākumiem okupētā Latvijā - arī
uzliek mūsu darbiniekiem lielus uzdevumus.
P i e m . N o r č ē p i n g a s pilsēta ir " d r a u d z ī b a s pilsēta" Rīgai,
S ē d e r m a n l a n d e s apgabalam i r sadarbības l ī g u m s a r Valmieras
apgabalu, Sēdermanlandes sporta savienībai ir sadarbības līgums ar
Latvijas sportistiem u.t.t.Sadarbībā nepieciešamas zviedru valodas
zināšanas.

Stokholmas nod. vanadze Aina Grīnberga piedalās 79. "Pirmdienas
saietā", 1991.gada 16. septembrī

Esam izplatījuši D V C V Ārējās informācijas nozares atsūtītās
pamarkas. P ē d ē j o s ū t ī j u m u ("Okupant, ārā n o Baltijas valstīm!")
sadalījām uz pusēm ar Latvijas D V vadību. Zviedrijas valdība deva 6
m ē n e š u gaŗu uzturēšanās atļauju visiem n o okupētās Latvijas,
Igaunijas un Lietuvas izbraukušajiem jauniešiem, kuŗiem draudējusi
iesaukšana P a d o m j u Savienības a r m i j ā , gādājot p a r apmešanos
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(telpām, ēdienu un kabatas naudu). Esam rūpējušies, lai viņiem būtu
kontakts ar latviešiem Zviedrijā, un pastiprinām viņu kabatas naudu.
Daudzi no mūsu darbiniekiem seko dažādām zviedru delegācij ā m uz okupēto Latviju, mēģinot iespaidot zviedru uzņēmumu, organizāciju, valsts vai pašvaldības iestāžu pārstāvjus m u m s vēlamā
virzienā. Līdz šim ar labiem panākumiem.
D V uzdevumi ārējās informācijas laukā šai ziņā sakrīt ar visas
latviešu tautas interesēm, tamdēļ šis darbs un uzdevumi dara visus
centienus pamatotus.
D V Zviedrijas valdes pr-dis Z. Dzelme ziņo D V Zviedrijā n o daļu 43. delegātu pilnsapulcē, 1992. gada 11. aprīlī, ka D V Zviedrijā
saimes locekļu skaits 1991. gadā ir 2 8 8 , starp tiem 115 vanadzes un 34
jaunieši. D V Zviedrijā saimes Mūža biedru skaits ir 31.
D V Zviedrijas saimes kopējie līdzekļi 1991. gadā pieauguši n o
469.142 k r o n ā m uz 519.992 kronām.
Dažādu pasākumu atbalstam aizvadītā gadā izdots 5 1 . 8 6 6
kronas.
Lielākie devumi:
Polītiskam darbam

Kr.

Minsteres Latviešu ģimnāzijai

Kr.

Palīdzībai Latvijā

Kr.

G.Astras piemiņas fondam

15.775
13.400
9.446

Kr.

5.020

Sportam

Kr.

3.380

Jaunatnei

Kr.

2.444

LNF
Kultūrai

Kr.
Kr.

1.500
1.300

u.c.
1991. gadā kopīgi izkārtoti 44 dažādi saieti, kuŗus apmeklēja ap
2 . 2 0 0 personas. Šo sarīkojuma skaitā nav ieskaitīti t.s. "Pirmdienas
saieti", kuŗu izkārtošanā piedalījās gandrīz visas mūsu nodaļas.
Tradicionālās līdzekļu vākšanas akcijas deva labus rezultātus.
Z i e d o j u m u zīmju akcija Kr 11.429 un Ziemsvētku akciju Kr
38.948.
D V Hallstahammaras kopa izkārtoja Strēmsholmā 1991. gada
D V Zviedrijā šaušanas meistarsacensības. Labākos rezultātus izcīnīja
meistars B r u n o Erdmanis no Norčēpingas nodaļas.
D V organizācijas globālās sacensībās pistoļu šaušanā D V
m e i s t a r a n o s a u k u m u jau o t r o gadu pēc kārtas i z c ī n ī j a B r u n o
Erdmanis, atstājot II. vietā mūsu Miķeli Kočetkovu Arī B klasē mūsu
šāvēji guva labus rezultātus - Pēteris Dambergs ieguva I. vietu.
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D a u d z i m ū s u n o d a ļ u d a r b i n i e k i aktīvi d a r b o j ā s zviedru
organizācijās, kuŗu darbība saistās ar Latviju, vai arī kā padomnieki
zviedru iestādēs.
Jānis V i k m a n i s visus desmit pēdējos gadus sagatavo skaņu
lentas latviešu Neredzīgo kopai.
Sadarbība ar D V C V un citu zemju saimēm bijusi ļoti laba un
lietišķa. T o pašu var teikt par sadarbību ar citām latviešu organizācijām Zviedrijā.

DV Zviedrijā 1992. gada pilnsapulces vadība: No kr. A.Orbe
(sekretārs), J.Reneslācis ( pilnsap. vad.), E.Ozoliņa (sekretāre)

D V Zviedrijā 44. nodaļu delegātu pilnsapulcē zemes valdes
priekšsēdis Z. Dzelme ziņo, ka biedru skaits Zviedrijā 1992. gadā ir
2 7 8 , starp tiem 113 vanadzes un 34 jaunieši, tātad samazinājies par 10
biedriem. Nodaļu/kopu skaits palicis tas pats - 10; samazinājies gan
sekciju skaits - tagad to ir 6. Izkārtoti pavisam 37 sarīkojumi un abas
gadskārtējās ziedojumu akcijas. Dažādu pasākumu atbalstam izdotas
64.197 kr. Lielākie izdevumi: Gunāra Astras piemiņas fondam 2 1 . 4 3 0
kr., Rīgas 4. slimnīcai 11.800 kr., Minsteres Latviešu ģimnāzijai 11.500
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kr., sportam 3 8 9 6 kr. Saimes kopējie līdzekļi 1992. g. ir palielinājušies. Turpinājusies D V pārstāvju darbība latviešu organizācijās
tāpat kā iepriekšējos gados. Arī sporta sacensības risinājušās līdzīgi
iepriekšējiem gadiem. Zviedrijas latviešu saime atrodas tuvāk mūsu
dzimtenei nekā citas saimes. Tādēļ arī tā visātrāk saņem ziņas un tajā
j ū t a m ā k atbalsojas n o t i k u m i Latvijā. Pēdējā gadā pārpratumi un
šķelšanās Daugavas vanagu organizācijā kā rietumos, tā dzimtenē
kavējušas kopējo darbu un sekmes. Lai patiesi varētu palīdzēt Latvijai
atgūt pilnīgu b r ī v ī b u , j ā a t r o d atkal k o p ē j a griba un v i e n o t ī b a
darboties patiesā Daugavas vanagu garā. Uz S t o k h o l m a s nodaļas
ierosinājumu 44. pilnsapulces delegāti vienbalsīgi pieņēma sekojošo
rezolūciju: " D V Zviedrijā nodaļas delegātu pilnsapulce lūdz un
aicina izbeigt domstarpības Nacionālo Daugavas vanagu Latvijas
apvienības un Latvijas Daugavas vanagu organizācijas starpā un
vienoties kopīgā darbā Latvijas brīvības atgūšanai.
Par D V C V locekli no Zviedrijas ievēlēja Zemvairi Dzelmi un par
D V Zviedrijā Goda tiesas kollēģijas priekšsēdi Aleksandru Kristsonu.
D V Zviedrijā valdē ievēlēja visus iepriekšējos locekļus. Noslēdzot šo
desmitgadi D V Zviedrijas saime turēsies pie aizvadītos gados iegūtām
a t z i ņ ā m un i z s t r ā d ā t a j ā m v a d l ī n i j ā m , p a s t i p r i n o t u z m a n ī b u
palīdzībai Latvijā - kā materiālā, tā morālā laukā. T ā piedalīsies ar
savu daļu brīvās pasaules D V k o p ē j o s p a s ā k u m o s un darīs visu
iespējamo vienības atgūšanai Latvijā dzīvojošo agrāko cīņas biedru
starpā.
Z. D z e l m e
Alfrēds

Putniņš

(2. vietas ieguvējs DV patriotiskās

dzejas

kmonkursā)

Ja tava tēvuzeme asiņo, ar savām
krūtīm aizspied dziļo vāti, ar savām
lūpām sāpju sviedrus dzēs, ar savām
rokām spēcīgām
un vingrām no lāsta
pasargā, no naida
žults!
Cel zobenu pret varmācības
ķetnu,
triec posta ūpim bultu pašā sirdī, pret
nakti ej, pret pašu pekles spelti, uz
ežas galvu
liec,
ja tava tēvuzeme asiņo! -
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Alfrēds

Putniņš

(2. vielas ieguvējs DV patriotiskās

dzejas

konkursā)

* * *

Bet - Latvija ir. Mūsu sirdīs
un domās un darbos, Un asaru lāsēs,
Kas sasūcas dzimtajā smiltī.
Latvija ir - tajā naidā pret
svešnieku varu, tajā spītē, kas neļauj
mums liekties, tajā gadsimtu ilgajā
cīņā.
Latvija ir - mūsu sapņos un ilgās
un vēlmēs. Un atmiņu
smeldzošā
sūrmē un jaunās paaudzes
degsmē.
Latvija ir - šajā meža ielokā
klusā, šajā ziedā un šajā vārpā. Un
šajā pavardu ugunī spožā.
Latvija ir - ar mums un ap mums
un mūsos, Tautā, kas nedomā izzust, un
zemē, kas dāvā mums spēku.
nepārstās
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Latvija ir - un Latvija
būt!

1978-79

D V nodaļa Francijā
Pārlasot nodaļas Apkārtraksta numurus, var redzēt, vēl labāk kā
protokolos, ka darbībai jāpielāgojas aizvien jaunām gŗūtībām. Pirms
turpat desmit gadiem vienā no tiem izskan a i c i n ā j u m s lielajām
vanagu saimēm nepalaisties rožainai rutīnai: mazo saimju gŗūtībās
atspoguļojas saimju nākotnes problēmas.Toreiz pasaule vēl rādījās
sastingusi pēckaŗa šablonos un vajadzēja iztikt, galvenā kārtā, ar
sākuma gadu līdzņemto spītu un spēku. Tāds s k a t ī j u m s nav bijis
aplams, tikai starplaikā beidzot radušās jaunas cerības ar j a u n ā m
problēmām un arī jauniem darbiem. Lūk, rindas par šiem gadiem.
Biedru skaitam samazinoties, īpaši aktīvo, pieredze rāda, ka grūti
noorganizēt vairāk kā četras lielas sanāksmes gadā un tās parasti
paredzētas jau iepriekšējā gada beigās.
1983. gads tomēr bija viens 110 tiem, kad plānojumu vajadzēja
pārkārtot. Ierastajā Lieldienu salidojuma vietā, paplašināta valdes
sēde notiek jau 6. februārī, kad izlemj gada darbību un arī sumina
mājas m ā t i , E m m u Jakoviču viņas 80. šūpļa svētkos. C i e n ī j a m o s
gados iegājušo nodaļā ir daudz un pieņem lēmumu atzīmēt lielākās
apaļo gadu jubilejas. Tas veicina kopējās saimes sajūtu.

Kausa ieguvējs Frederiks Mārks, pēc šaušanas sacensibām, ar vecākiem, 1983.g.
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Lieldienu sagaitai izpaliekot, jo plaši izvērtās Jāņi Bezansonas
t u v u m ā , Božu-Kuenzi lauku īpašumā. T u r ieradās ne tikai vairums
nodaļas biedru ar ģimenēm, bet arī daudz viesu: no Parīzes, Elzasas,
Vācijas un pat Kanadas. Jaukajā naktī visi jutās tiešām viena tuva
Jāņu saime. Otrajā dienā notika ne tikai nodaļas pilnsapulce, bet arī
nodaļas šaušanas sacīkstes ar gluži teicamiem rezultātiem. Pēdējais
īpaši attiecas uz jauniešiem, kuŗiem iegādāts īpašs kauss. Diemžēl,
jaunie Francijas valdības dekrēti šaušanas treniņu un sacīkšu iespējas
apgŗūtina.
Pilnsapulce pagarina iepriekšējā gadā ievēlētās valdes pilnvaras: priekšsēdis - Andrejs Krūmiņš, priekš.v. - Jānis Kalmītis, sekretāre - Ilze Jakoviča-Gagnaire, kasieris - Kārlis Mūrnieks, biedrzinis Herberts Mustis.
Iespaidīgi izdevās arī Latvijas 6 5 . brīvvalsts svētki L i o n ā .
Turienes ev.-lut. baznīcā dievkalpojumu vadīja māc. Alfrēds
Lappuķe, ērģeles spēlēja Anita Kļaviņa-Lediņa. Svinīgais akts notika
baznīcas zālē ar priekšsēža uzrunu un Latvijas lietveža Kārļa Bērenda
svētku runu. Neveselības dēļ lietvedis gan nebija varējis pats ierasties,
kā tas bija iepriekšējos gados un runu nolasīja. Akta otrajā daļā
referēja Alma Mārka par gada jubilāriem literatūrā, savā stāstījumā
jauki ievīdama nodaļas jauniešu skandējumus. Akta beigu daļā bija
Andra Kārkliņa-El Letton lielisks ģitāras koncerts. Svinības noslēdza
sirsnīgs un dziesmots saviesīgs vakars Mustu ģimenes mājā. Tie bija
vieni n o skaistākiem valsts svētkiem nodaļā. Kaut nodaļā tikai 37
biedri, tā sevi pierāda par stingrāko latviešu organizāciju Francijā, j o
jau 1981. gadā Latviešu apvienība Francijā izteica nopietnas bažas
par savas d a r b ī b a s t u r p i n ā š a n a s i e s p ē j u . A p z i n ā d a m ā s savu
s p e c i f i s k u m u , n o d a ļ a nevēlās uzņemties visu F r a n c i j a s latviešu
v a d ī b u , bet a i c i n a LAFa d a r b ī b a s t u r p i n ā š a n u . S a d a r b ī b a ir
i e p r i e c i n o š a un, p i e m ē r a m , priekšsēdis aktīvi piedalās
LAFas
rīkotajās valstssvētku svinībās Parīzē.
Gada sākumā mirst nodaļas biedrs dzejnieks Arnolds Apse. Jau
ilgākus gadus viņš bagātināja nodaļas aktus ar saviem d a r b i e m .
Nodaļā viņš bija atradis D V sākotnējo garu un, par spīti savai tālajai
dzīves vietai, jutās nodaļas saimē ieaudzis. Viņsaulē aiziet arī nodaļai
tuvais literāts Arvīds Suska, kas arī savā laikā nesis leģionāra svārkus.
Viņš parakstījās kā Arvīds Druva. Nodaļas priekšsēdis bija ticies ar
A r n o l d u Apsi divas d i e n a s p i r m s v i ņ a n ā v e s un s a ņ ē m i s
manuskriptus publicēšanai. Priekšsēdis pats vācis ziņas par latviešiem
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Franču ārzemnieku leģionā pēckaŗa gados. Raksts ievietots sērijas
"Latviešu kaŗavīrs 2. pasaules kaŗa laikā" 9. grāmatā. Izrādās, ka
Latvijas sūtniecībai Parīzē ir bijušas pārskatāmas ziņas par šiem
n o t i k u m i e m , bet nodaļai tās nav bijušas zināmas, kaut attiecības
starp nodaļu un sūtniecību vienmēr bijušas teicamas.
Plašā darbība šajā gadā prasīja lielākus izdevumus: izdots ap
10000 fr. vairāk kā ieņemts, bet pārpalikums, pie 3000 fr., atbilst gada
budžetam un gŗūtības neradās.
A t z ī m ē j a m s , ka nodaļā ir 19 D V Mēnešraksta abonētāji un
p r a k t i s k i tas p i e n ā k k a t r ā b i e d r a m ā j ā . N o d a ļ a pati i z d o d
Apkārtrakstu un tās bibliotēkā ir ap 550 grāmatu.
Jo dzīva bijusi sadarbošanās un tikšanās ar Vanagiem n o citām
zemēm, vispirms te jāmin D V C V sekretārs Gunārs Tamsons. Jūtami
pieauguši arī sakari ar frančiem un iegūti draugi mūsu mērķiem.
Pēc ļoti darbīga gada varēja sagaidīt, ka 1 9 8 4 . gads būs
pieticīgāks, bet pierādījais gandrīz pretējais. Ar Latvijas armijas un
leģiona virsseržanta Aleksandra O z o l i ņ a aiziešanu veļu p u l k o s ,
nodaļas biedru skaits gan sarūk uz 36 biedriem, no tiem 15 ir vanadzes un 1 zem 35 gadiem.
Nodaļā notiek 1 pilnsapulce, kad pagarina līdzšinējās valdes
pilnvaras uz vienu gadu, un 6 valdes sēdes, kuŗas papildinātas ar
valdes locekļu tikšanos un sarunām pa tālruni.
Ar sauli, ziediem un senām tradīcijām ļoti jauka izvērtās Lieldienu
svinēšana nodaļas sekretāres Dr. Ilzes Gagnaire- Jakovičas lauku
m ā j ā s Lionas t u v u m ā . Ļoti dzīva bija jauniešu piedalīšanās, arī
k r ā s o t o olu s a c e n s ī b a s . G o d a l g o š a n a s k o m i s i j a i n e b i j a viegli
izvēlēties skaistākās starp skaistajām.
Tikpat teicami izdevās Jāņu sagaita M ā r k u ģ i m e n e s lauku
īpašumā Grenobles tuvumā. Pēc Jāņu nakts ar līgo dziesmām un
j ā ņ u g u n i , otrā dienā t o m ē r pietika spēka godam noturēt nodaļas
šaušanas sacīkstes un, pie tam, ar itin labiem rezultātiem. Šaušanā ar
šauteni kausu ieguva Kārlis Mūrnieks, ar pistoli - Andris Lediņš un
jaunatnes kausu - Matiass Krūmiņš. Šī sporta sekcija ir ļoti iecienīta,
bet grūtības rada treniņu noorganizēšana, kas saistīta ar stingrajiem
klubu likumiem Francijā. Jāpiezīmē vēl, ka nodaļā nav vanadzēnu
sekcijas un nodarbībās par pilntiesīgiem uzskata visu biedru bērnus.
Sakarā ar telpu problēmu saviesīgajam vakaram, arī valstssvētku
svinības notika sekretāres lauku mājās "Gŗavā". Svinības iesāka ar
māc. Alfrēda Lappuķes vadītu svētbrīdi. Ērģeļu pavadījumus spēlēja
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Anna Boža. Aktā priekšsēdis nolasīja Latvijas lietveža un nodaļas
goda priekšnieka Kārļa Bērenda atsūtīto svētku runu, j o veselības dēļ
lietvedis nebija varējis ierasties. T u r p i n ā j u m ā Alma Mārka lasīja par
gada jubilāriem mūsu literatūrā un jaunieši Kristīne Lediņa, Norberts
Lediņš u n Frederiks M ā r k a skandēja dzejoļus. Matiāss K r ū m i ņ š
spēlēja flautas solo. Aktu noslēdza k o p ē j i dziedāta Tev m ū ž a m
dzīvot, Latvija. īpašu vietu aktā ieņēma D V C V Atzinības raksta
pasniegšana n o d a ļ a s kasierim Kārlim M ū r n i e k a m . Saviesīgajam
vakaram visi pulcējās plašajā k a m ī n a istabā, kur netrūka ne galda
l a b u m u , ne dziesmu gara, v tradicionālā mantu loterija nodaļas
kasei ienesa jūtamu atbalstu.

Valsts svētku koncertā, 1984. g. Piedalās Frederiks Mārks un Matiāss Krūmiņš

Bez šiem lielajiem sarīkojumiem, nodaļā noorganizētas videolenšu izrādes par Latviju un turienes notikumiem. Nodaļa atbalstījusi
līdzekļu vākšanu dzejnieka Arnolda Apses kapa akmenim. Nodaļas
priekšsēdis piedalījies tā atklāšanā un piemiņas vakarā. Priekšsēdis
piedalījies arī D V C V sēdē Minsterē Eiropas latviešu dziesmu svētku
laikā. Vairums nodaļas biedru ir stipri izkaisīti pa Franciju un daži
pat s i m t i e m k i l o m e t r u n o centra Lionā. Šeit tad redzama D V
Mēnešraksta, ko saņem katrā mājā, un nodaļas Apkārtraksta loma.
Arī plašā sarakste ar biedrim jūtami papildina apgŗūtināto tikšanos.
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Nodaļas bibliotēka šajā gadā pieaug ar nelaiķa Aleksandra
Ozoliņa atstātajām grāmatām. Trūkstot bibliotēkas pārzinim, valde
iespēju robežās grāmatas izsūta pa pastu. Šeit minētie apstākļi arī
izskaidro relatīvi zemās biedru maksas, 50.- franki gadā, bet tām klāt
nāk D V Mēnešraksta abonēšanas maksa un sagaitu izdevumi, k o sedz
to dalībnieki. Šādā veidā nodaļas kase varēja segt sacensību balvu
iegādi, bibliotēkas skapja iegādi, ziedu nolikšanu, administratīvos
i z d e v u m u s un atbalstīt arī n o d a ļ a s jauniešu piedalīšanos 2 x 2
n o m e t n ē ( 6 0 0 . - f r . ) . Prātīgi s a i m n i e k o j o t , kases pārpalikums pat
mazliet pieaudzis un sasniedz 3342.- frankus.

Uz priekšu, brāļi, naigi, naigi!
Mums pieder nākamajie laiki!"

Šie Krišjāņa Barona vārdi, atceroties viņa 150. dzimšanas dienu,
bija likti nodaļas Apkārtrakstā svētku aicinājumam. Tas ir 1985. gadā,
vairāk kā gadu pirms perestroikas dzimšanas, un rāda nodaļas ticību
nākotnei, bet gads pats nav vieglais.

Jāņu nakts līgotāji 1985.g.

Nodaļā gan j o p r o j ā m ir 36 biedri - no tiem 15 vanadzes un 1
jaunās paaudzes vanags - , bet sapulcēšanās kļūst aizvien gŗūtāka gan
veselības, gan gadu dēļ. T o m ē r pilnsapulce labi apmeklēta, kaut vējš
un pavasaŗa lietus īpaši nevedināja doties uz Kalmīšu māju ārpus
Lionas. Bez ierastajām p r o b l ē m ā m , pārrunā iespēju noorganizēt
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tikšanos ar latviešu māksliniekiem un studentiem no citām zemēm,
kuŗi apmeklē arvien biežāk Lionu un Franciju. Nodaļas valde paliek
līdzšinējā.
Ļoti labi izdodas arī līgošana ierastajās un v i e s m ī l ī g a j ā s
Božu-Kuenzi lauku mājās. Viesu skaits gan no Vācijas, Zviedrijas,
Austrālijas, gan mazredzēti tautieši n o Francijas gandrīz pārsniedz
biedru skaitu. Īsa Jāņu nakts varbūt iespaidoja mazliet šaušanas
sacīkstes, bet par trāpījumiem gan to nevarēja teikt, tie bija teicami.
V ī r u s un večus t o m ē r " p ā r š ā v a " mājas m ā t e Ilze B o ž a - K u e n z i ,
iegūdama nodaļas kausu. Jaunatnes kausu jau otro gadu no vietas,
ieguva Matīss Krūmiņš.
Labi izdevās valstssvētki Lionā ar māc. Alfrēda Lappuķes vadītu
dievkalpojumu ev.-lut. baznīcā un svinīgu aktu baznīcas zālē. Akta
pirmajā daļā runā nodaļas priekšsēdis Andrejs Krūmiņš un nolasa
lietveža Kārļa Bērenda atsūtīto uzrunu. Otrajā daļā Alma M ā r k a
referē par mūsu gara m a n t ā m , ko labi papildina jauniešu devums:
Frederika Marka īsreferāts par latviešu tautas dziesmām, Kristīnes un
Norberta Lediņu latviešu tautas dziesmu skandējumi un Matiāsa
K r ū m i ņ a flauta - latviešu t a u t a s dziesmu m e l o d i j a s . S v i n ī b a s
noslēdza saviesīgs vakars, kas nodaļā allaž ir dziesmots un sirsnīgs.
Šajā gadā ir daudz ierosinājumu un pasākumu, nodaļa mēģina
tos īstenot, bet vairums, diemžēl, paliek pusceļā. T u r vainojamas,
galvenā k ā r t ā , biežākas tikšanās gŗūtības. M i n a m a s mūsu tautas
dziesmu t u l k o j u m u sacensības j a u n i e š i e m , ģ i m e ņ u ciltsrakstu
sastādīšana, dialektu vākšana. Piesardzīgu atturību izsauc boļševiku
upuŗu apzināšana. Brīvības kuģa brauciens pa Baltijas jūŗu uzņemts
dalītām jūtām.
Kaut v ē r o j a m a s mazas g ŗ ū t ī b a s ar biedru m a k s ā m , gadu
noslēdzot kase uzrāda pozitīvu bilanci un nākošo gadu var iesākt ar
zināmu paļāvību.
1986. gadā iepriekšējā gada gŗūtības iezīmējās vēl skaidrāk.
Biedru skaits gan paliek līdzšinējais - 36 biedri, no tiem 15 vanadzes ,
bet vairāki ir ievietoti slimnīcās un nevar piedalīties nodaļas darbībā.
Arī notikumi ārpus nodaļas iespaido tās darbību, bet vispirms jāmin
D V Globālās dienas Freiburgā un līdz ar to Jāņu līgošana nodaļā
nenotiek. Nenotiek arī tradicionālā Lieldienu sagaita, bet toties
pilnsapulce jūnija pirmajā dienā pie M ā r k i e m Grenobles tuvumā
izdodas labi. Aizvien stingrākās kontroles dēļ, plānotās šaušanas
sacīkstes gan nācās samazināt - tikai jauniešiem. Kausu iegūst
Norberts Lediņš. Valde paliek līdzšinējā bez pārmaiņām.
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Vēl labāk izdodas valstssvētku svinības. Tās notiek tāpat kā
agrāk Lionas ev.-lut. baznīcā un tās zālē. Pēc māc. Alfreda Lappuķes
vadītā dievkalpojuma, zālē aktu atklāja priekšs. Andrejs K r ū m i ņ š
n o l a s ī d a m s arī lietveža Kārļa Bērenda atsūtītos sveicienus u n
vēlējumus. Akta otrajā daļā Alma Mārka referēja par gada jubilāru
Fr. Brīvzemnieku un tautas garamantām. Referātam labi pieskaņoti
jauniešu sniegumi. K r i s t ī n e un N o r b e r t s Lediņi skandē tautas
dziesmas. Matiāss Krūmiņš uz flautas spēlē tautas dziesmu melodijas
un pavada 4 1/2 gadu veco Valeriju Mārku dziedot " K u r tu teci,
gailīti manu..". Šo daļu noslēdz A. Ores "Daugaviņa, m ā m u l i ņ a "
flautas solo. saviesīgais vakars notiek Mustu m ā j ā , Lionas priekšpilsētā.
Slimošana šajā gadā skaŗ biedrus un valdi, kas strādā nepilnā
sastāvā. Pavasarī arī priekšsēdis ievietots slimnīcā, tomēr varējis būt
ir nodaļas pilnsapulcē, ir D V Globālajās dienās, kur viņš runājis par
tautas kultūru. Viņš regulāri sniedz ziņas D V M par n o t i k u m i e m
nodaļā un raksta trimdas laikrakstos, LAF izdotajās Latviešu Ziņās
Francijā un nodaļas Apkārtrakstā. Lai uzturētu nodaļas darbības un
sadarbības m o ž u m u , uztur ciešus sakarus ar LAF valdes galveno
darbinieci Gaidu Kelmeri. Apmeklēts slimais lietvedis un nodaļas
goda priekšsēdis Kārlis Bērends. Sakarā ar nodaļā izteikto vēlēšanos
rosināt latviešu sabiedrisko dzīvi F r a n c i j ā , priekšsēdis a p m e k l ē
nodaļas biedrus Francijas rietumos un apskata tur izraudzītu objektu
kultūrāla centra izveidošanai. Projekts, diemžēl, saimnieciski rādās
saistīts ar lielām gŗūtībām pat trimdas mērogā.
Šajā gadā nodaļa izdevusi kultūrālajai darbībai pāri par 4 0 0 0
frankus, tomēr kasē ir 3 8 2 0 franki, mazliet vairāk kā iepriekšējā gadā.
Paldies kasiera prasmei un biedru atsaucībai!
Šis ir pāvesta gads, j o viņš, par spīti slavenajiem Nostredama
p a r e ģ o j u m i e m , viesojas L i o n ā . Visbeidzot j ā a t z ī m ē tikšanās ar
disidentu Pāvilu Brūveri.
1987. g. ir, nenoliedzami, labs darba gads, kaut biedru skaits
noslīd uz 3 3 , n o tiem 13 ir vanadzes un 2 zem 35 gadiem. Lai
piesaistītu n o d a ļ a s d a r b a m arī attālāki d z ī v o j o š o s biedrus, ar
personīgu saraksti mēģināts uzturēt ar tiem ciešāku saskari.
Liels z a u d ē j u m s n o d a ļ a i ir lietveža u n n o d a ļ a s g o d a
priekšnieka Kārļa Bērenda nāve. Gan nevarēdams piedalīties tiešajā
darbā, viņš tās darbību atbalstīja un teicās esam lepns, ka ir šīs
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organizācijas biedrs. V i ņ š arī veicinājis labu sadarbību Francijas
latviešu sabiedriskajā dzīvē. Lietveža izvadīšanā no P a r ī z e s uz
Angliju piedalījās nod. priekšsēdis un priekšsēža vietnieks. Baznīcā
pie zārka priekšsēdis A. Krūmiņš teica atvadu vārdus.
Nodaļas pilnsapulce notiek Lieldienās, kuŗās n o l e m j pagarināt
vecās valdes pilnvaras, abonēt nodaļas bibliotēkai LARAs izdoto
grāmatu sēriju un iegādāties nodaļai vienu Abrenes paju. Abrenes
s a i m n i e c i s k ā p u s e v a i r u m u gan n e p ā r l i e c i n a , bet d o m ā ,
n o r o b e ž o j o t i e s būtu kaitēts labai saskaņai latviešu sabiedriskajā
dzīvē.
Pilnsapulcei pieslēdzās Lieldienu svinības ar j o krāšņu olu
sacensību.
Jāņu s a l i d o j u m ā nebija cerētais līgotāju skaits, iespējams,
lietainā laika dēļ. O t r ā dienā notiek nodaļas šaušanas sacīkstes.
Jaunatnes kausu iegūst Eriks Mūrnieks. Šaušanā ar šauteni šoreiz
kausu iegūst Luizete Kalmītis.
Valstssvētku svinības šajā gadā notiek priekšsēža vietnieka
dzīves vietā, ciema svētku zālē. Dalībnieku skaitā ir viesi arī n o
Vācijas. Pēc m ā c . Alfreda Lappuķes vadītā svētbrīža, runu saka
Andrejs Krūmiņš. Literārajā daļā Alma Mārka it veiksmīgi izmantoja
jauno audzi: Valēriju un Frederiku Mārkus, Kristīni un Norbertu
Lediņus dzejdarbu sniegumos un Matiāsu Krūmiņu flautas spēlē.
Saites ar Latviju nodaļā kļūst ciešākas. Bet braukts arī uz Dziesmu
dienām Minsterē, kur priekšsēdis piedalījies D V "apriņķa vecāko"
(kā to teica D V priekšnieks) sēdē. Daļa biedru piedalījušies arī
Abrenes atklāšanā.
Gada beigās nodaļā vēl nosvinēja agrākā, ilggadīgā priekšsēža
Alberta Lediņa 80 gadus.
Gadu noslēdzot, paļāvība nākotnei labāka nekā iepriekšējā
gadā. Arī saimnieciskais stāvoklis uzskatāms par stabīlu, kaut rezerves
kasē mazinājušās apmēram par 1000 frankiem, galvenā kārtā Abrenes
pajas pirkšanas dēļ.
1988. gadā ir pārmaiņas biedru sastāvā, bet biedru kopskaits
paliek l ī d z š i n ē j a i s . V ē r o j a m a pat k l u s ā k o biedru a k t i v i t ā t e s
pieaugšana.
Pavasara sagaita notiek 15. maijā, Dr. Ilzes Jakovičas-Gagnaire lauku
īpašumā " G r a v ā " . Sagaitu sāka ar pilnsapulci un valdes vēlēšanām.
Jaunievēlētā valde sastādās pēc lietderības principa un amatu sadale
n e m a i n ā s : priekšsēdis Andrejs K r ū m i ņ š , priekšs. vietnieks Jānis
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Kalmīts, sekretāre Ilze Jakoviča-Gagnaire, kasieris Kārlis M ū r n i e k s
un biedrzinis Herberts Mustis. Pilnsapulce uzskata, k a , iespēju
r o b e ž ā s , n o d a ļ a s d a r b ī b a bijusi laba. A t z ī m ē j o t M ā t e s d i e n u ,
priekšsēdis pasniedz visām klātesošām mātēm krāšņas rozes.

Nodaļas grupa pirms došanas uz Abrenes pili, 1988. gadā

Kaut s p o r t a sekcijai liela p i e k r i š a n a , šaušanas s a c ī k s t e s
neizdodas noorganizēt. Arī Jāņus nelīgo nodaļā, bet laba daļa biedru
piedalās līgošanā Abrenē.
Kā jubilejas gadā, valstssvētki bija plaši un svinīgi, kaut viesu
n o citurienes bija maz. D i e v k a l p o j u m s māc. Alfreda Lappuķes
vadībā notika Lionas ev.-iut. baznīcā, svētku akts - baznīcas zālē. Pēc
Andreja Krūmiņa svētku runas un valsts himnas, par tautas mīlestību
referēja A l m a M ā r k a . Patriotiskus dzejoļus skandēja j a u n i e t e s
Valērija M ā r k a un Kristīne Lediņa, bet flautas solo, Mediņa " T e v
m ū ž a m dzīvot, Latvija", spēlēja Matiāss K r ū m i ņ š , dziedot līdzi
visiem klātesošiem. Aktā piedalījās arī franču profesors Kristofs
D o l b o ( C h r i s t o p h e D o l b e a u ) , k u ŗ a m nule iznākusi grāmata par
t a u t ā m - Jaltas u p u ŗ i e m . T a j ā ir Latvijai veltīta nodaļa, kuŗai
priekšsēdis devis informācijas materiālus. Attiecības ir sirsnīgas un
autors ir bijis iepriekšējā gada dziesmu dienās Minsterē. Svinības
noslēdzās ar saviesīgu vakaru allaž viesmīlīgā Mustu ģimenes mājā.
805

I n f o r m ā c i j a s laukā nodaļa i z m a n t o j a

Latviešu

apvienības

Francijā (LAF) informācijas biļetenu "Latviešu Ziņas Francijā".
Nodaļas apkārtraksts pieņemas ir lapu skaita, ir metiena ziņā.
Pretēji m a n ā m ā m laikmetīgajām idejām, nodaļā valda pārliecība, ka
galvenais m u m s ir tautas pastāvēšanas nodrošināšana. Šim viedoklim
atbilst arī stingrā izvairīšanās no iejaukšanās LAF un Abrenes problēmās.

Nodaļas "kodola grupa" 80-to gadu sākumā. No kr. sēž A.Krūmiņš
(valdes pr-dis), K.Mūrnieks; aiz A.Krūmiņa māc. A.Lappuķe

Kāda cita sadarbības izpausme labi parādījās divu leģionu
cīnītāja Jēkaba Aumaļa bērēs, kad pie kapa noliecās triju franču veco
cīnītāju organizāciju karogi. Par Latviju cīnījies, bet savu kapa vietu
izcīnījis citā zemē, arī tādi ir mūsu kaŗavīru likteņi.
Nodaļa vienmēr atbalstījusi trimdas lielo pasākumu radīšanu:
Bērzaini, Minsteri, Abreni un vēl citus, bet nav varējusi regulāri tiem
ziedot. Šajā gadā atbalstīts nacionālā cīnītāja Gunāra Astras fonds.
Gadu noslēdzot, kasē ir 3 1 7 0 franki.
1989. gads paliks atmiņā kā lielu zaudējumu un arī neatlaidīgas
darbības gads. Pašā gada sākumā viņsaulē aizgāja bijušais priekšsēža
vietnieks M ā r t i ņ š Kļaviņš, rudenī viņam sekoja tautisko tradīciju
k o p ē j a Ludmilla M ū r n i e c e un gada beigās - bijušais priekšsēdis
Alberts Lediņš. Nodaļas dzīvē viņi atstājuši daudz svētīga darba,
sevišķi j a u n o audžu piesaistīšanā. Mirst arī nodaļai tuvais patriots
Valdemārs Pētersons un Ziemsvētku priekšvakarā - dzejniece Ilona
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Leimane, kas ilgus gadus gan jau bija zudusi darbīgai dzīvei, bet, bez
savām grāmatām, nodaļas sākuma gados atstājusi arī tiešas atmiņas.
Tādējādi nodaļas biedru skaits sarukst uz 3 0 , no tiem 12 ir
vanadzes un 2 zem 35. T a s spiež pārkārtot gada sagaitas. Pavasaŗa
sagaita notiek pie M ā r k u ģimenes Grenobles tuvumā. Akts veltīts
Mātes dienai un Kurzemes cīņu piemiņai. Par Māti referē Alma
Marka un par Kurzemi runā Andrejs Krūmiņš. Ar izjustu muzikālo
sniegumu, akts jāatzīst par vienu no iespaidīgākiem pēdējos gados.
Ierastā jūnija sagaita notika 17. jūnijā Božiem-Kuenzi lauku mājās
pie Bezansonas. Otrā dienā šaušanas sacīkstes traucēja karstais laiks
un sarukušais dalībnieku skaits. Sapulcē pārrunāja darbības iespējas
un atzina, ka rakstveidā vairums biedru izteikušies par esošās valdes
pilnvaru pagarināšanu.
Daļa biedru Jāņus nolīgo vēlāk Abrenē. T u r m a n ā m s ne tikai
līgošanas prieks, bet arī zināms protests pret latviešu iekšējo
nesaskaņu iznešanu franču presē, k u r Abrene parādīta kā p a d o m j u
spiegu centrs Francijā.
Valstssvētku svinības šajā gadā notiek Lionas priekšpilsētā pie
Mustiem. Andrejs Krūmiņš savā runā apskatīja pēdējos notikumus
Latvijā un starptautiskajā polītikā. Akta turpinājumā Alma Mārka
referēja par Kārli Skalbi un viņas mazmeita Valērija Mārka skandēja
Skalbes dzejas. Jauks saviesīgs vakars ar k o p ē j ā m v a k a r i ņ ā m ,
dziesmām un tradicionālo loteriju noslēdza šīs mazāka apmēra
svinības.
Šeit der norādīt uz stingro stāju nodaļā nacionālā ziņā. Divi
nodaļas Apkārtrakstu ievadraksti ievēroti ārpus tiešā darbības loka:
" K ā d u s vārtus virināsim?" ievietots D V Mēnešraksta 5. numurā un
otrs - ar a i c i n ā j u m u nebraukt svešos ratos, n o k u ŗ i e m , par visu
centību, mēs izbirsim pirmie, arī sasniedzis lasītājus visās D V zemēs.
Nodaļā iespaids, ka arī pie Daugavas Vanagiem šur un tur "progresīvās" idejas sāk atrast dzirdīgas ausis.
R u n ā d a m s LAF r ī k o t o valstssvētku aktā Parīzē, priekšsēdis
ierosina k o p ī g i e m spēkiem apzināt Francijā dzīvojošos latviešus:
pieņem, ka to ir starp 2 0 0 un 2000. Tas nozīmē, ka praktiski nav pat
aptuvenu ziņu. LAF un Abrenes solās šai akcijā piedalīties.
V a r vēl m i n ē t priekšsēža recenziju D V M ē n e š r a k s t ā par
iepriekšējā gadā iznākušo Kristofa D o l b o grāmatu Jaltas upuri
(Christophe Dolbeau, Les sacrifies de Yalta).
Gadu noslēdzot, kaut rezerves mazliet kritušās, kasē ir 3087
franku.
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1990. gadā nodaļā ir 29 biedri, no tiem 12 vanadzes un 2 zem
3 5 gadiem. Nodaļa gan piesaista n o d a r b ī b ā s visus biedru bērnus,
daudzkārt pārvarot valodas gŗūtības, bet nav izdevies tos iesaistīt tieši
organizācijā.
Nodaļas pilnsapulce notiek sekretāres Ilzes Jakovičas-Gagnaire
lauku mājā Lieldienās. Pāri sapulces vietai plīvo sarkanbaltsarkanais
karogs. Sakarā ar iepriekšēju aptauju, pilnsapulce pagarina esošās
valdes pilnvaras. Dzīvās pārrunās par lielajiem notikumiem, atzīst, ka
n o d a ļ a ir labi reaģējusi. S p o r t a sekcijai šaušanas sacīkstes nav
iespējamas piemērotas vietas trūkuma dēļ.
Jāņus nodaļā nerīko, bet daļa biedru dodas līgot uz Abreni. Arī
valstssvētki šajā gadā n o t i e k ā r p u s L i o n a s : I m a n t a D z i n ē j a Christophle mājā, ap 30 k m uz dienvidiem, Ronas upes ielejā. Svinības iesāk ar Almas M ā r k a s vadītu svētbrīdi. Akta runā Andrejs
K r ū m i ņ š apskata mūsu valsts stāvokli patreizējo notikumu attīstībā.
A l m a M ā r k a stāsta par savu braucienu uz Latviju, kur piedalījusies
dziesmu svētkos. Nodaļas sakari ar Latviju kļūst aizvien plašāki un
tiešāki, toties pašā nodaļā novecošanās process, diemžēl, strauji
paātrinās. Saviesīgais vakars tomēr turējās labo gadu līmenī.
Priekšēdis piedalījās arī Latviešu apvienības Francijā (LAF)
r ī k o t a j ā s valstssvētku svinībās Parīzē, k u r , ar daudzo diplomātu
klātbūtni, dziļi izjuta vilšanos rietumu lielvalstīs sakarā ar Eiropas
drošības un sadarbības konferences norisi.
Stāvoklis ir šaubu un cerību pilns. Arī pašu spēku apzināšana
nav devusi cerētos panākumus tautiešu apzināšanā Francijā. Nodaļā
gan saņemtas 60 atbildes un zināmo latviešu skaitu var vērtēt uz 9 0 ,
bet ne LAF, ne Abrene nav darījusi solīto dažādu ieganstu dēļ.
Gada notikumos atzīmējams organizēts brauciens uz Bērzaini,
k u r 19. divīzijas sagaitā r e f e r ē j a n o d a ļ a s priekšsēdis. N o d a ļ ā
noorganizēta videofilmu izrādes, gan Francijas televīzijā rādīto par
Latviju, gan dziesmu svētkus Rīgā. Jāmin arī Anitas Kļaviņas-Lediņas
organizētā Rīgas gleznotāju darbu izstāde un to pārdošana Lionā.
Tādas viņa noorganizējusi jau Parīzē un Francijas rietumos.
Šajā gadā nodaļas priekšsēdim piepildījās 65 gadi un D V
priekšnieks viņa darbu atzinīgi novērtējis savā rakstā, kas publicēts
D V Mēnešrakstā.
Stingrs darbs nav iespējams bez stingras kases, nodaļas kase arī
šajā gadā uzrādījusi veselīgu stabilitāti, pat ar mazu pārpalikuma
pieaugumu.
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1991. gadā nodaļā ir 28 biedri, no tiem 11 vanadzes un 2 zem
35 gadiem. M i r u s i ļoti darbīgā Luizete K a l m ī t e , nodaļas valdes
priekšsēža vietnieka dzīves biedre. Kaut dzimusi Itālijā un uzaugusi
Francijā, viņa bija apbrīnojami iekļāvusies nodaļas darbā. Bieži viņai
bija Lieldienu sacensībās skaistākās olas un šaušanas sacensībās
labākie trāpījumi.
Šajā gadā šaušanas sacensības nenotiek, j o j a u n i e Francijas
noteikumi ierobežo šaušanu ārpus oficiālajām šautuvēm. Nenotiek
arī ierastā Lieldienu sagaita, kas daļēji izskaidrojams ar biedru
iesaistīšanos informatīvā darbā. Interese par Baltijas valstīm spēji
augusi. Lionā radio pārraida intervijas. Par baltiešiem interesējas pat
j a p ā ņ u žurnālisti. Biedri iesaistījušies petīciju sūtīšanā F r a n c i j a s
valdībai par Latvijas neatkarības atzīšanu. Šī darba spriegumu cēla
arī R ī g a s k o r a " A u s t r u m s " viesošanās Lionā. K o ŗ a augsto līmeni
attiecīgi novērtēja franču laikrakstos. Franči neskopojās ar simpātiju
parādīšanu un nodaļas vidē, savukārt, notika neaizmirstama divu
tautas daļu atkaltikšanās.
20. aprīlī Mustu ģimenes mājā notiek nodaļas pilnsapulce ar
valdes vēlēšanām, kuŗā piedalās 6 5 , 5 % balsstiesīgo. Dzīves vietu
izklaidētības dēļ ir gŗūtības jaunu kandidātu sameklēšanā.
Šajā gadā nodaļas darbība rosīga ārpus tiešā darbības laukā arī
lielākā attālumā. Maijā daļa biedru piedalās Kurzemes cietokšņa un
19. divīzijas sagaitā Bērzainē, Vācijā, kur referē nodaļas v. priekšs. A.
Krūmiņš. Pāris dienas vēlāk viņš referē franču vēstures skolotāju
seminārā N ī m ē par baltu vēsturi. Par to bija lapaspuses gaŗš raksts
laikrakstā Midi Libre (18.5.1991.).
Arī Jāņus n o d a ļ ā n e r ī k o j a , bet biedri piedalījās līgošanā
Abrenē, kur nod. v. priekšsēdis vadīja paju īpašnieku pilnsapulci.
K o n s t r u k t ī v u stāvokli nodaļa i e ņ ē m a arī attiecībā uz Latviešu
apvienību Francijā, kuŗai atkārtoti bija pieteikta likvidācija. Liekot
lietā visu savu svaru, nodaļai izdevās šo likvidēšanu novērst un LAFai
tomēr ievēlēja jaunu valdi. T e jāatgādina, ka LAFa pārstāv Francijas
latviešus t r i m d a s strukturālajā uzbūvē Pasaules B r ī v o Latviešu
Apvienībā. Esošajā pārmaiņu laikā nodaļa uzskatīja trimdas ārdīšanu,
kaut simbolisku, par nepieņemamu.
Atvaļinājumu posmā daudzi nodaļas biedri apmeklēja Latviju
un nodaļā netrūka ciemiņu no Latvijas. Noskatījāmies videofilmu par
cīņu vietām V o l h o v ā , ko bija atvedis D V Liepājas nodaļas biedrs
Igors Suharovskis. Septembrī Lionā koncertēja koris " R ī g a " no Lat-
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vijas, ar augstu līmeni, baudot franču atzinību un tautiešu sirsnību.
Vasaras mēnešu notikumi gaisotni tomēr bija jūtami mainījuši.
Šāda gaisotne iespaidoja arī valstssvētku norisi kā nodaļas
rīkotajos Lionā, tā LAF rīkotajos Parīzē. Lionā tie notika sestdienā,
16. n o v e m b r ī , atstājot svētdienu Parīzei. S v i n ī b a s bija teicami
noorganizētas un bija gaidāms kuplāks dalībnieku skaits kā parasti.
Diemžēl, bija daudz tukšu vietu. Svinībās bija Almas Mārkas vadīts
svētbrīdis, akts ar priekšsēža runu un literārā daļa. N o s l ē g u m ā
vakariņas ar pārrunām un dziesmām.

DV Francijas nod. valdes pr-dis A.Krūmiņš, 1991. g.

Pastiprinātā darbība nodaļai prasīja lielākus izdevumus un
j ū t a m i skāra kases rezerves. Gada pārpalikums t o m ē r ļāva segt
vismaz pusgada izdevumus. Gŗūtības gan ir ar iemaksām, j o dižo
septiņdesmit un pat astoņdesmitgadnieku skaits pieaug, bet viņus
maz aizstāj jaunā audze. Gŗūtības arī ar rakstītā vārda lasītāju skaita
uzturēšanu. Nodaļā gan j o p r o j ā m ir 19 D V Mēnešraksta abonētāji,
netrūkst arī latviešu laikrakstu, nodaļa turpina izdot Apkārtrakstu un
abonē LARAS grāmatas, bet nodaļas bibliotēkas grāmatas maz lasa
un tāpēc sākta to sūtīšana uz Latviju. Ar rakstīto vārdu nodaļa
sasniedz tautiešus arī ārpus biedru un tiešās darbības loka.
Nodaļas gada darbību iespaidoja arī tās pastāvēšanas 40 gadu
atcere. Pēc 40 darba gadiem var teikt, ka spraustā mērķa ceļš godam
iets un veikums nav mazais. Biedru sastāvs šajos gados ļoti mainījies,
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īpaši sakarā ar izceļošanu, bet palikušie kanaku garu ir spējuši
uzturēt un n o d o t tālāk. No pirmās valdes - dažādos amatos, visās
valdēs darbojies Andrejs Krūmiņš, gan ilgstošas slimības laikā daļēji
atvietots. No sabiedriskās dzīves nav zudis arī nodaļas ideoloģīskais
iniciators un pirmo valžu sekretārs Jānis Briedis. V i ņ a dotības un
darbs nule izpelnījās augstu atzinību Kanadas latviešu sabiedriskajā
un kultūrālajā dzīvē.
Jubilejas gadā ievēlētajā valdē darbojas: Andrejs K r ū m i ņ š ,
valdes p r i e k š s ē d i s , J ā n i s K a l m ī t i s , priekšsēža v i e t n i e k s , Ilze
J a k o v i č a - G a g n a i r e , sekretāre, Kārlis M ū r n i e k s , kasieris H e r b e r t s
Mustis, biedrzinis. Divi valdē ir no vidējās paaudzes un met tiltu
tālāku gadu darbībai.
Nav šaubu, nodaļa darbu turpinās un labākais mudinājums būs
mūsu tautas augstāko interešu aizstāvēšana.
D V nodaļas citās valstīs, laikā no 1983. g. līdz 1992. gadam
Desmitgadē no 1983. - 1992. gadam, biedru skaitam samazinoties, samazinājies arī t.s. D V "Mazo nodaļu" skaits. Ja vēl 1990. gada
pārskatā parādās D V Arģentīnā nodaļas vārds, tad 1992. gada pārskatā to vairs neredzam. Tāpat pazuduši D V Holandes un Beļģijas nodaļu nosaukumi, bet to vietā lasām jaunu - Benelux nodaļu, kas apvieno abu iepriekšminēto nodaļu biedrus, ar valdi Beļģijā.
Salīdzinot biedru skaitu 1984. gadā ar 1992.g. beigām, redzam,
ka D V Arģentīnas nodaļai pazuduši visi 14 biedri; Brazīlijas nodaļas
biedru skaits n o 2 9 nokritis uz 19; Dānijas nodaļas 15 biedru skaits
samazinājies uz 12; Beļģijai 1984. g. bija 29 biedri un Holandei - 14,
k a m ē r 1992. g. abām nodaļām apvienojoties Benelux nodaļā kopā ir
22 biedri. Par Holandes nodaļas darbības gŗūtībām jau 1987. g. maijā
ziņo toreizējais nodaļas valdes priekšsēdis K. Gūtmanis. Viņam aizejot mūžībā 1990. g., nod. pārstāvja pienākumus uzņemas A.Evelins,
kas ierosina Holandes nodaļas biedru pievienošanos Beļģijas nodaļai.
Ar D V C V lēmumu 1991. gadā izveido j a u n o D V Beneluksa
nodaļu ar Beļģijas nodaļas valdes priekšsēdi E. Ozolu kā Beneluksa
valdes priekšsēdi, kas sniedz pārskatu par D V Beļģijas nodaļas un
Benelux nodaļas darbu šeit pievienotā rakstā - pēdējā pirms viņa
nāves 1993. g. 29. maijā.
1953. g. 15. novembrī Briselē nodibinājās Beļģijas D V nodaļa ar
32 biedriem. Neskatoties uz dažādu apstākļu izraisītām g ŗ ū t ī b ā m
s ā k u m a periodā, ar 1954. g. Beļģijas nodaļas d a r b ī b a , iespēju
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robežās, nostabilizējās. Nodaļas valdes priekšsēdis no 1962. g. 11. 10.
līdz aiziešanai mūžībā 1993. g. bija Elmārs Ozols. 1962. g. nodaļā
bija 10 biedri.
Nodaļas valdē, dažādos laikos un amatos ir darbojušies: J.
Bērziņš, K.Dižais, P. Dupāts, A. H. Gulbe, K. Gulbis, J. Jaksons, E.
Janovskis, I. Jaunzems., St. Jerumanis, P. Kozulis, A. Kursietis, S.
Ozola, E. Ozols, L. Paklons, A. Petriņš.
1983. g. 26. novembŗa pilnsapulce pieņēma valdes ierosinājumu m a i n ī t nodaļas likumīgo statusu un reģistrēties kā legāla bezpeļņas biedrība. Nodaļas statūti publicēti 1984. g. 20. 12. Beļģijas valdības vēstnesī " M o n i t e u r belge", un līdz ar to ir juridiska persona.
Pārmaiņa bija nepieciešama testamentāra novēlējuma realizēšanai.
1991. gadā nodaļā 18 biedri, no tiem 3 vanadzes. Nodaļas valdē: priekšsēdis E. Ozols, pr-sēža vietnieks Dr. J. Jerumanis, sekr.
Rev. P. Dupāts, kasieris J. Bērziņš, revidents I. Jaunzems.
Nodaļa rīkojusi aktus plkv. Kalpaka un 14. jūnijā aizvesto piemiņai; kopīgi ar Beļģijas Latviešu nacionālo komiteju ikgadus 18.
n o v e m b r a svētku aktu. Biedri piedalas protesta manifestācijās pret
P a d o m j u savienības okupāciju un vēstuļu akcijās beļģu valdībai un
valstsvīriem, prasot okupācijas izbeigšanu Baltijas valstīs.
Ikgadus, maijā vai jūnija sākumā, nodaļa rīko svētceļojumus uz
Vācu kaŗavīru brāļu kapiem L o m m e l ē , kur savu pēdējo atdusu
atraduši 83 mūsu cīņu biedri.
Pēdējo 10 gadu laikā, organizētā veidā, šajos svētceļojumos
piedalījušies apm. 1700 apmeklētāju no Beļģijas un citām zemēm.
Divos g a d ī j u m o s , atceļā n o dziesmu svētkiem, k a p o s apstājušies
Anglijas tautieši, lai ar svētbrīdi godinātu mūsu kaŗavīru piemiņu.
Nodaļas biedru un citu tautiešu informācijai pēc vajadzības
izdoti, sākot ar 1981. g., 22 "Nodaļas ziņojumi" ar kopmetienu apm.
1700 eksemplāros. Neraugoties uz ierobežotiem līdzekļiem, ar $ 500.atbalstīts Latvijas Brīvības fonds. Atbalstīti arī Patiesības, Gunāra
Astras un Latviešu Nacionālais fonds. Tautas universitātes "Abrene"
atbalstam iegādāta 1 paja; ar ziedojumiem atbalstīta latviešu invalīdu
m ī t n e Bērzaine un kaŗa invalīdi. Uz Latviju nosūtīti nepieciešamie
medikamenti. Palīdzības darbam un latviešu organizāciju atbalstam
pēdējā desmitgadē izdots D M . 7 6 5 0 . - , kultūrāliem mērķiem un
sarīkojumiem D M . 5325.-, kopā D M . 12.975.-.
Kaut mūsu rindas top vienmēr retākas, mūsu trimdas vanagu
darbu un misiju mēs novedīsim līdz gala m ē r ķ i m , kad Daugavas
vanagi apvienosies vienā kopējā saimē brīvā un neatkarīgā Latvijā!
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DV Dānijas nodaļu visus desmit gadus vada V.Kiršteins. Biedru
skaits ir mazs un lielākus sarīkojumus nodaļa rīko kopā ar Latviešu
pārstāvniecību Dānijā. Atsevišķi rīkoti referātu un video filmu izrāžu
vakari. Nodaļas valdes pr-dis V. Kiršteins iepazīstina vietējo sabiedrību ar Latviju un tās kultūru, piedalīdamies Dānijā rīkotajās mākslas
izstādēs. Starp nodaļas 12 biedriem ir 4 vanadzes.
D V nodaļa Arģentīnā savu darbību pārtrauc 1991. g.
Par D V Brazīlijas nodaļas darbu pēdējos desmit gados raksta
valdes priekšsēdis Pēteris Ļavāns:
Pagājušo desmit gadu darbības posmā D V Brazīlijas nodaļas
vanagu-vanadžu saimes vadošā m u d e bija: kā domās, tā vārdos un
darbos kalpot Dievam, Latvijai un latvju tautai.
Katru gadu D V Brazīlijas nodaļas vadība kopā ar p ā r ē j ā m
latviešu saabiedriskām organizācijām un draudzēm ir rīkojusi 11. un
18. novembra, kalpakiešu, leģionāru, veco strēlnieku un 14. jūnijā uz
Sibīriju aizvesto latviešu piemiņas aktus.

Imigrantu izstādē Sanpaulo pie latviešu stenda. No kr. P.Ļavāns,
Erna Gūtmane, Rita Kapiņa
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Ir sniegta plašāka i n f o r m ā c i j a Brazīlijas skautu organizācijas
vadītāju sanāksmes dalībniekiem par komūnistu barbarisko r ī c ī b u
Latvijā. Ir notikušas pārrunas ar Sanpaulo štata kultūras vadību par
Latvijas brīvvalsts sasniegumiem izglītības un kultūras laukā, kā arī
par pašreizējo okupācijas varas postošo darbību.
Nodaļas vadība ir apciemojusi tuvākās latviešu kolonijas, ar
video filmu izrādēm un k o p ē j ā m p ā r r u n ā m , m u d i n o t atcerēties
tautiešus Latvijā. Ir nosūtītas vairākas paciņas daudzbērnu ģimenēm
Latvijā.
Vienlaicīgi ar Jāņu dienas svētkiem 1987.gada jūnijā notika arī
D V Brazīlijas nodaļas 35 gadu darbības atceres akts, kur Brazīlijas
skautu organizācijas Sanpaulo štata meža skolas l a u k u m ā , blakus
Brazīlijas valsts karogam plīvoja arī Latvijas karogs. Šeit, kā Latvijā,
Jāņu bērni līksmi dziedāja Līgo dziesmas.

Līgotāji, pirms līgošanas, skautu skolas laukumā, Sanpaulo, 1987.g.

Liela interese par latviešu kultūru radās tad, kad daži pārstāvji
110 1893. gadā dibinātās latviešu kolonijas Ižujā apmeklēja imigrantu
r ī k o t o kultūras izstādi Sanpaulo pilsētā, kur piedalījās arī vietējie
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latvieši. Pēc šo pārstāvju atgriešanās Ižujas k o l o n i j ā , tie ķērās pie
darba un dažos mēnešos uzbūvēja skaistu, latviskā stilā celtu ēku (11
x 18 kv.m.) un tur iekārtoja latvisku mūzeju. 1989. gada jūnijā Ižujas
latviešu kolonijas koris "Dzintars" pirmo reizi piedalījās imigrantu
kultūras izstādē Sanpaulo pilsētā, noslēdzot programmu ar dziesmu
"Tev m ū ž a m dzīvot, Latvija". Pēteris Ļavāns Daugavas V a n a g u
Brazīlijas nodaļas vārdā nodeva Ižujas latviešu k o l o n i j a s vadībai
Latvijas karogu lietošanai un novietošanai jaunceltā mūzeja zālē, ar
novēlējumu, lai šis Latvijas karogs pauž mūžīgās Latvijas godu un
slavu. Šāda veida būvēta ēka ar latviski iekārtotu mūzeju ir pirmā un
vienīgā Brazīlijā.
Ar lielu interesi Brazīlijas latvieši gaidīja Latvijas "Ave Sol" koŗa
ierašanos. Koŗa priekšnesumi veicināja dzīvu sakaru izveidošanos ar
tautiešiem Latvijā.
Lai sniegtu morālu un materiālu atbalstu, nodaļas vadība apciemo vecos un slimos biedrus.
Latviešu valodas mācīšanai izsniedza latviešu k o l o n i j ā m jaunākā izdevuma grāmatas - Ābeci un Pirmo lasāmo grāmatu.
P i r m o reizi n o D V Brazīlijas nodaļas 6. D V Globālās dienās
1989. gada jūnijā Čikāgā kā pārstāvis piedalījās Pēteris Ļavāns.
Par sekmīgu darbību D V C V ir piešķīrusi atzinības rakstus
Pēterim Ļ a v ā n a m , J ē k a b a m M e k š a m , A l f o n a m Š v a l b e m , Ritai
Kapiņai un Ilonai Gulbei.
Lielu sajūsmu izsauca latviešu kolonijās Brazīlijā Latvijas valsts
neatkarības atzīšana 1991. gada 21. augustā. Notika labi organizēts
latviešu gājiens Nova Odesas pilsētā. Otrs gājiens, vēl iespaidīgāks,
notika turpat 7. sept., ar vairāk tūkstošu dalībniekiem. Šinī gājienā
izcilu ievērību izpelnījās divas, jau ceturtās paaudzes jaunietes
skaistajos latviešu tautas tērpos.
15. septembrī notika kopējs latv. ev.-lut. un baptistu draudžu
d i e v k a l p o j u m s , kuŗu vadīja baptistu draudzes m ā c ī t ā j s Ilgonis
Janaitis Sanpaulo pilsētas baptistu draudzes dievnamā. Noslēgumā
D V Brazīlijas nod. valdes pr-ks Pēteris Ļavāns klātesošos sirsnīgi
apsveica ar Latvijas neatkarība atgūšanu un aicināja visus latviešus
Brazīlijā uz savstarpēju saprašanos ikdienas dzīvē.
Latvijas vārda daudzināšanai ļoti svarīga bija T T T basketbola
kluba ( R ī g a ) meiteņu vienības ierašanās Sanpaulo, lai piedalītos
internacionālās basketbola sacensībās. Ar Zigrīdas Ģinteres starpniecību izdevās veikt visus priekšdarbus. Tāpat Ralfs Kļaviņš Nova
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Odesā bija darījis visu iespējamo, lai ciemiņi no Latvijas justos labi.
Bija noorganizētas viesības pilsētas prefekta lauku mājās un arī patīkami atpūtas brīži. Ciemiņi apmierināti un priecīgi devās atceļā uz
Latviju.
Valdes priekšsēdis P. Ļavāns ciemojies Latvijā 1992. g. no 26.
maija līdz 6. jūlijam. Apmeklējis visus dzimtenes novadus. Būdams
Rīgā, apmeklējis Latvijas Ārlietu, Kultūras un Aizsardzības ministrijas. Piedalījies 17. j ū n i j a d e m o n s t r ā c i j ā pie Brīvības pieminekļa,
PBLA biroja atklāšanas aktā. Latvijas skautu-gaidu vadītāju sagatavošanas kursu n o m e t n ē Jūrmalā. Apciemojis arī L D V vadību tās
m ī t n ē , kur piedalījies arī paplašinātā valdes sēdē. Brāļu kapos nolicis
ziedus pie M ū ž ī g ā s uguns. Bijis arī Airītēs un plkv. O. Kalpaka
mūzejā.

Skaidrīte

Kaldupe

(4. vietas ieguvēja DV patriotiskās

dzejas

konkursā)

Sastapt nākam...
Baltā lakatiņā, melna grāmata ar krustu,
Ceļa vidū gaisma līdz ar ēnām vienuviet,
Ieiet blāzmas lokā māte - Tava, Mana, Mūsu,
Daļa Dzimtās zemes putekļainām
kājām,
Nesot dvēselē bērza starojumu rāmo,
Svētku stundā kalna ceļā iet.
Baltā lakatiņā, melna grāmata ar krustu,
Pleci saliekti kā smagus rudzu kūļus ceļot,
Ne jau tikai rudzu kūļi, trejas zvaigznes pazemotas,
Trejdeviņu mūžu smagumu nes staros Druvu ceļā, māju ceļā, svētvakara ceļā.
Saredz akmens, saredz dzērvju kāsis,
Skaidrām acīm pazemotās dvēslēs raugās,
Garāmbraucēji, uz brīdi zirgus apstādiniet,
Māte baznīckalnu redz par
Padebešu kalnu augstāk augam.
Baltā lakatiņā, grāmata, kam krusta zīme vākā...
Latvija uz ceļa viena,
Latviju mēs sastapt nākam.
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Mūžībā aizgājušo piemiņai
D V organizācijas goda priekšnieks majors
Vilis Hāzners
Piektdien, 1989. g. 12. maijā Amerikas Savienotās valstīs pēc
īsas sirgšanas, miris ievērojamais latvietis, Daugavas Vanagu organizācijas goda priekšnieks, polītisks un sabiedrisks darbinieks un publicists majors Vilis Hāzners. Par aizgājēju sēro dzīves biedre Elza, dēli
D a u m a n t s , Vitauts ar ģ i m e n ē m , radi, D V organizācijas saime, bij.
Latvijas armijas un Latviešu leģiona kaŗavīri un trimdas neskaitāmo
darbu līdzgaitnieki.

DV org. Goda priekšnieks majors Vilis Hāzners (†)

Vilis Arveds Hāzners dzimis 1905. g. 23. jūlijā Zemgalē, V i r cavas pag. Ērslaku mājās, kur tēvs bija dzirnavu rentnieks. 1923. g.
j ū n i j ā ar izcilām sekmēm beidzis Jelgavas lauksaimniecības viduskolu. Izvēlējies virsnieka karjēru un 1931. g. septembrī, ar I. šķiru,
beidzis Latvijas Kaŗa skolu. 1939. g. d e c e m b r ī beidzis Latvijas
Augstāko kaŗa skolu, arī ar I. šķiru. Dienējis pārmaiņus 3. Jelgavas, 7.
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Siguldas un 6. Rīgas kājnieku pulkā. Pēdējā dienesta vieta - Latvijas
a r m i j a s štābs, kur bija iecelts par A p m ā c ī b a s daļas reglamentu
nodaļas priekšnieka palīgu. T u r tajā laikā sagatavošanā bija vairāki
jauni kaujas reglamenti.
Sekmīgo dzīves gaitu 1940. g. pārtrauca Padomju Savienības
Latvijas valsts okupācija. Dienests bija jāatstāj. Čekas apcietināts, bet
1 9 4 1 . g. 2 8 . j ū n i j ā partizāņu atbrīvots. T ū l i ņ sācis d a r b o t i e s
pašaizsardzības vienībās. Vēlāk Rīgas kārtības dienestā - sākumā štāba priekšnieks, vēlāk administrātīvās nodaļas vadītājs. 1942. g. beigās
iecelts par Abrenes apriņķa priekšnieku.
Latviešu leģionu izveidojot, 1943. g. sākumā iecelts par Apmācību, t.i. vēlāk 32. gren. pulka (3. lat. p.) adjutantu. 1944. g. sākumā
komandēja I. btlj., piedaloties Veļīkajas krastos 16. martā un vēlāko
dienu kaujās. 16. martā bataljona vienā rotā palikuši ierindā tikai
četri un vecākais bijis dižkareivis. Vasarā Hāzners komandēja 111.
bataljonu. Piedalījās smagajās Jāņu kaujās. Jūlijā atkāpjoties, kopā ar
pulka k o m a n d i e r i , vēlāk ar Bruņinieka krusta apbalvoto, plkv. K.
Aperātu un vienības kodolu, nonāca ielenkumā. Pēc pulkveža nāves
pārņēma vienības vadību, asiņainās kaujās cieta lielus zaudējumus
un tikai komandierim un nedaudziem vīriem izdevās - pēc dienām
sešām - pāri frontei Latgalē sasniegt savējos. Pēc 15. div. pārvietošanas uz Vāciju - komandēja tās Izlūku btlj. un kaujā pie I m m e n heimas 1945. g. janvāra beigās smagi ievainots. Ārstējās Vācijā un
Dānijā. Par kauju nopelniem apbalvots ar Dzelzs kr. II un I. šķ.,
divas reizes pieminēts virspavēlniecības ziņojumā un ievests vācu
armijas kaŗavīru goda sarakstā. Laikā no l 9 4 7 . - 5 1 . g. Vācijā Klaustālē,
Cellerfeldā un Eversburgā vadīja Invalīdu pārskološanās centru.
Pēc kaŗa beigām gūsta laika lielāko daļu pavadīja Cedelgēmas
n o m e t n ē , Beļģijā, kur bija viens no D V organizācijas dibināšanas
galveniem ierosinātājiem. Tai pamatus lika delegātu dibināšanas
sapulcē 1945. g. 28. decembrī. Ievēlēts pagaidu valdē un organizācijas amatos palicis līdz mūža beigām. Pēc atgriešanās civīlā dzīvē
Vācijā - darbojās D V Britu joslas valdē par sekretāru, šajā laikā šī
valde izpildīja centrālās valdes pienākumus. Sekoja kopēja Rietumvācijas valdes izveidošana un organizācijas darbības izvēršana tālākās latviešu bēgļu izceļošanas zemēs. Hāzners deva idejiskos, vadības
un organizātoriskos logatus, kas izveidoja D V kā to pazīstam tagad.
Liela n o z ī m e bija viņa ierosinājumā izveidotajam D V Biļetenam,
vēlākajam DV Mēnešrakstam, kuŗa atbildīgais redaktors Hāzners bija,
ar īsu pārtraukumu, no 1951.-76. g.
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1956. g. augustā izceļoja uz A S V , kur drīz saistījās organizācijas A S V valdes pienākumos un laikā no 1962.-69. g. bija D V A S V
priekšnieks. Kopš organizācijas centrālās valdes izveidošanas 1952. g.
tās tagadējās veidā, līdz izceļošanai, bija tās sekretārs un prezidija
loceklis, vēlāk priekšsēža vietnieks, bet no 1970.-72. g. D V priekšnieks
un C V pr-dis, būdams arī C V ideoloģiskās noz. vadītājs. Šais gados
sakārtoja organizācijas vēsturiskās apceres "Laiks, Telpa, Ļaudis" trīs
sējumus par D V pirmajiem 25 darbības gadiem (aptverot 1.782 lpp.).
Par organizācijas idejiskiem un vispārējiem tematiem devis neskait ā m u s rakstus un laikrakstā "Laiks" tikai nedaudzas dienas p i r m s
nāves bija viņa raksts "Astotais maijs un Latviešu leģions". Pēc plkv.
Viļa J a n u m a nāves 1982. g. augustā - Vili Hāzneru organizācija
ievēlēja par D V goda priekšnieku. Apbalvots ar organizācijas zelta
nozīmi.
Trimdas sākumā Vācijā darbojās nacionālo pārstāvību vadībā:
Latviešu nacionālā padomē, Latviešu centrālā padomē un k o m i t e j ā ,
bet A S V - ALA un PBLA valdēs. Kopš 1953. g., kā kaŗavīru pārstāvis
darbojās Komitejā Latvijas brīvībai, sākumā Vācijā - vēlāk ASV, un
n o 1961. g. aprīļa bija minētās komitejas priekšsēdis. D a r b o j ā s arī
Apspiesto Eiropas tautu asemblejā u n bija arī tās priekšsēdis. 10 g.
bijis Latviešu virsnieku apv. ASV valdes pr-dis. Latviešu Dzelzs krusta
kavalieru savienība ievēlējusi viņu par goda biedru. Bijis Kolumbusa
universitātes Polītisko zinātņu akadēmijas loceklis. Bez tam darbojies
Latviešu skautu organizācijā Latvijā, gūsta dienās un Vācijas n o m e t ņu laikā.
Jau Latvijā darbojies žurnālistikā. Bijis Militārās literatūras
apgāda fonda loceklis, sarakstījis divas armijas apmācību brošūras.
Rakstījis par polītiskiem jautājumiem angļu, franču, spāņu un vācu
valodās. Sevišķi pievērsies notikumu izpētei un apcerei par norisēm
okupētā Latvijā un uzskatāms par šo t ē m u lietpratēju. Rediģējis
"Latviešu kaŗavīrs Otrā pasaules kaŗa laikā" 6., 7. un 8. grāmatu,
vēsturisku a p c e r ē j u m u " L a t v i j a s Kaŗa s k o l a " , kā arī g r ā m a t u
" T ē v z e m e s arāju cilts" (par Jelgavas-Mežotnes l a u k s a i m n i e c ī b a s
vidusskolu). Savu mūža g ā j u m u aprakstījis divos biezos s ē j u m o s
" V a r m ā c ī b a s t o r ņ i " , pēdējais izseko precīzi viņa vajāšanām - sakarā
ar nepamatotajiem apvainojumiem, zīmējoties uz norisēm tēvzemē
2. pasaules kaŗa laikā.
Tautai un D V organizācijai paliek aizgājēja neskaitāmie un
dižie darbi, kā sava veida piemineklis, ko neviena vara nevarēs
iznīcināt.
Daugavas Vanagi, sasauksimies!
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Miris ievērojamais D V darbinieks Jāzeps Utināns
Savā 83. dzīves gadā 1990. g. 6. jūlijā Čikāgā miris Jāzeps
U t i n ā n s , bij. D V C V priekšsēža 1. vietnieks un organizācijas ASV
priekšnieks. Izvadīšana pārpelnošanai notika otrdien 10. jūlijā, katoļu
Augšāmcelšanās dievkalpojumā, Čikāgā. Ģimenes bija vēlējušās, lai
ziediem d o m ā t o s līdzekļus ziedotu D V Gunāra Astras piemiņas
fondam.
Dzimis 1907. g. 18. novembrī Preiļu pagastā. Beidzis Aglonas
ģimnāziju un skolotāju kursus. Obligāto kaŗa dienestu izpildījis 1.
jātnieku pulkā, iegūstot virsnieka vietnieka pakāpi. Studējis matemātiku un dabas zinības Latvijas universitātē. Bija k o r p o r ā c i j a s
Lacuanis filistrs. Studiju laikā strādājis Slimo kasē. Latviešu leģiona
19. div. sastāvā 1944. g. vasarā, cīņās pie Cesvaines smagi ievainots,

Jāzeps Utināns (†), bij. DV CV 1. priekšsēža vietn. un DV ASV pr-ks

zaudējot kreiso roku.
1945. g. beigās Cēdelgemas gūsta nometnē, Daugavas Vanagu
organizācijas iniciātoru grupā. Par to laiku rakstījis "Laiks, Telpa,
Ļaudis" I grāmatā.
I e v ē l ē t s j a u n d i b i n ā t ā s o r g a n i z ā c i j a s pagaidu valdē par
sekretāru. Vācijas dzīves gados - angļu joslas valdes loceklis. Vēlāk
revīzijas komisijas loceklis. Ar 1946. g., kopā ar plkv. V.Janumu un
G. Odiņu, pārstāvēja D V Latviešu centrālā padomē.
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1951. g. izceļoja uz ASV, darbojās D V apvienības Čikāgā valdē.
N o 1956. līdz 1970. g. organizācijas ASV valdē Aprūpes nozares
vadītājs; no 1970. līdz 1976. g. zemes valdes priekšsēdis. Jau 1960. g.
jūlijā apbalvots ar D V zelta nozīmi.
N o 1966. līdz 1982. g. darbojās D V valdē kā loceklis un
Aprūpes nozares vadītājs. No 1970.-72. g. ieskaitot, kad C V prezidija
sēdeklis atradās ASV, - C V prezidija loceklis un kasieris. Paralēli no
1971. - 1975. g. arī D V C V priekšsēža 1. vietnieks. Piedalījies C V
sēdēs un citos organizācijas notikumos, nevien ASV, bet arī Kanadā,
Anglijā, Austrālijā, Vācijā.
Izcilā darbinieka meita Anita Hāznere bija sekmīga vanadžu
priekšniece un vanadžu nozares vadītāja no 1988. g.
" N o z ī m ī g i paturēt vienu no dibinātāju n o t e i k u m i e m : aktīvi
piedalīties savas tautas turpmākās dzīves veidošanā," - ir aizgājēja
pēdējās vēstules vārdi D V priekšniekam J. Frišvaldam. Lai tā arī
paliktu kā vēsts un mude palicējiem, darbu turpinātājiem.
Archibīskaps Arnolds Lūsis mūžībā
T i k k o pārsniedzis mūža 84. gadu robežu, 1993. g. 4. janvārī,
T o r o n t o , miris Latvijas Ev.-lut. baznīcas trimdā ilggadīgais archbīskaps un Daugavas Vanagu organizācijas goda biedrs Arnolds
Lūsis. Dzīves r i t m s apstājies pēkšņi, j o vēl dienu iepriekš bijis
dievkalpojumā. Aizsaules ceļā lielo Dieva kalpu un dedzīgo patriotu
izvadīja piektdien 8. janvārī. Izvadīšanā D V pārstāvēja C V loceklis
Arvīds Kalupnieks. Aizgājējs atstāj dzīvesbiedri un trīs dēlus. Dēls
Jānis ir Latvijas vēstnieks Lielbritānijā.
Arnolds Lūsis dzimis 1908. g. 30. decembrī, Ēveles draudzē,
Gaujas krastā. Dzimta kopš 17. gadu simteņa saimniekojusi LielKanāžu mājās. T o saimnieks Atis 1694. g. Zviedrijas karālim Kārlim
X I I sūdzējies par zemniekiem netaisni uzliktām klaušām un 13.
oktobrī saņēmis no Vidzemes gubernātora grāfa Hastfera rakstu, ko
Piebalgas z e m n i e k i lūguši nolasīt no k a n c e l e s visās V i d z e m e s
baznīcās "mūsu zemnieku valodā". Tāds taisnības un patiesības meklētājs un sludinātājs bija arī aizgājējs.
Beidzis Rīgas pilsētas I. ģimnāziju. Latvijas Universitātē studējis
t e o l o ģ i j u , fakultāti beidzis 1934. gadā. Pēc studijām uzņēmies
Mazpulku organizācijas ideoloģiskās nozares vadītāja un mācītāja

821

pienākumus, kur pavērusies plašā izdevība būt kopā ar jaunatni un
tās audzinātājiem. P a d o m j u savienības okupācijas laikā strādājis
fizisku darbu Rīgā. Vācu okupācijas gados kalpojis kā Aizkraukles
draudzes gans, kas bez sava mācītāja bijuši kopš 1919. gada, kad tās
toreizējo ganu komūnisti nošāvuši.

Archibīskaps Arnolds Lūsis (†), DV org. goda biedrs

Kad kaŗa liesmās neizdodas izkļūt uz Zviedriju, ceļš ved uz
V ā c i j u ; mājvieta un darbs bēgļu n o m e t n ē Erlangenā, vēlāk latviešu
bēgļu toreizējā centrā Eslingenā. 1949. g. izceļo uz Kanadu, kur
T o r o n t o ievēlēts par Sv. Jāņa draudzes mācītāju. 1965. gadā Arnoldu
Lūsi trimdas draudzes ievēlēja par Latvijas Ev.-lut. baznīcas trimdā
archibīskapu. Amatā ievešana notika 1966. gada 21. augustā.
Archibīskaps A. Lūsis reizē izpildīja arī Latvijas Ev.-lut. bazn ī c a s Virsvaldes prezidenta pienākumus. Mūsu baznīcu pārstāvējis
dažādās starptautiskās oikūmeniskās un baznīcas darbinieku konferencēs: 1968. g. Upsalā, Zviedrijā; 1969. g. Eviānā, Francijā, 1975. g.
Nairobi, Kēnijā; 1983. g. Vankuvērā, Kanadā, u.c. Izdarījis daudzus
un atkārtotus iesniegumus starptautiskām instancēm un valstu vad822

tājiem, aprādot latvju tautas un baznīcas stāvokli Padomju savienības
okupētajā tēvzemē. Varētu teikt - neviens akmens nepalika neizkustināts, kas kādā veidā varētu tautai un dievticīgajiem par labu nākt.
Apmeklējis draudzes un tautiešus vairākās Eiropas zemēs.
Kā taisns un nelokāms kristietis un latvietis bija klaji noraidīgs
pret savā laikā okupācijas varas iestāžu izvērstajiem un atbalstītajiem,
t.s. "kultūras sakariem". Pēc turpat 4 8 gadu p r o m b ū t n e s , Latviju
pirmo reizi apmeklēja 1992. g. aprīlī, lai piedalītos Latvijas Ev.-lut.
b a z n ī c a s o f i c i ā l a j o s n o t i k u m o s u n pavērotu vietas, k a s spēka
plaukuma gados bijušas tuvas un mīļas. Pieredzētais bija atstājis vielu
dziļām pārdomām, kuŗu rezultātā - cerības mijās ar šaubām.
Arnoldu Lūsi pazīstam kā garīgo dziesmu un daudzu periodikā
izkaisīto rakstu autoru, un arī kā literātu vārda plašākā nozīmē.
Latvijā publicētas grāmatas: "Augsim Latvijai", " Z e m n i e k u gods",
reliģisku dzejoļu antoloģija " M ū ž ī b a " . Trimdā grāmatas: "Leģendas"
(1949. g . ) , " J ē z u s līdzības un mūsu laikmets" ( 1 9 5 9 . ) , " T ā Kunga
svētītiem" ( 1 9 6 1 . ) , "Cilvēki, k o Jēzus sastapa savā c e ļ ā " (1962.),
"Redziet kāds cilvēks - kāds Dievs" ( 1 9 6 4 . ) , "Dievs - mūsu Patvēr u m s " (1974.), "Cilvēks bez mājas - bēgļa dienas grāmata" (1976.),
" K i r c h e unter dem K r e u z " ( 1 9 7 6 . ) , "Ceļinieks" - dzejas (1978.),
"Aiztek ūdeņi - aiztek gadi" - dzejas ( 1 9 8 2 . ) , " E s stāstu par J ē z u "
(1982. g.).
Daugavas Vanagu Kanadā ierosmē Arnoldu Lūsi par organizācijas goda biedru ievēlēja un centrālā valde apstiprināja 1969. gada
19. aprīļa sēdē, Londonā, kuŗā piedalījās toreizējais D V priekšnieks
plkv. V . J a n u m s un vēlākais D V priekšnieks m a j . V . Hāzners.
Archibīskaps ir piedalījies un Dieva vārdu sludinājis daudzos organizācijas notikumos - nevien Kanadā, vēl 7. glob. D V dienās, 1992. g.
maijā , bet arī citos kontinentos.
A i z g ā j ē j s r o s ī g i d a r b o j ā s a r ī latviešu polītiskās trimdas
organizētajā kopībā. Bija klāt Latviešu nacionālās apvienības Kanadā
sesijās un sēdēs; veicināja katru labu domu un darbu. Bija Baltijas
tautu federācijas Kanadā goda priekšsēdis. Pasaules brīvo latviešu
apvienības valde Arnoldu Lūsi 1984. gadā izraudzīja par Tautas
balvas laureātu.
Ciemojoties Austrālijā archibīskaps A.Lūsis mudināja " C E L T
LATVIJAS K A R O G U A U G S T Ā KALNĀ!"
Arnolds Lūsis visā mūža gājumā ir patiesi sarkanbaltsarkanās
krāsas cēlis augstā kalnā!
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Majors Eduards Stīpnieks - mūžībā
Sasniedzis 81 mūža gadu, ar trešo sirds lēkmi, 1983. g. 9. n o vembrī, Adelaidē, Austrālijā, miris viens no ievērojamākiem Latviešu
leģiona virsniekiem un D V organizācijas pamatlicējiem un veidotājiem - majors Eduards Stīpnieks. Mūža novakari vadīja savā mājā,
Adelaidē, kopā ar dzīves biedri - pazīstamu gleznotāju.

Majors Eduards Stīpnieks (†)

Dzimis 1902. g. 23. septembrī, Valkas apriņķa Lazberga pagastā.
Bērnību pavadījis Latgalē - Liepnas pagasta Katlešos. 1923. g. beidzis
Rīgas kultūras veicināšanas biedrības vakara vidusskolu. Tai pat gadā
iesaukts Kaŗa dienestā - 6. Rīgas kājnieku pulkā. Divus gadus vēlāk
iestājies Latvijas kaŗa skolā, k u ŗ u beidzis 1928. g. Līdz Latvijas
armijas likvidācijai dienējis 2. Ventspils kājnieku pulkā. Izglābies no
territoriālā korpusa Litenes nometnes, pievienojies pltn. K. Aperāta
partizāņu grupai Gulbenē.
1942. g. iestājies Talsu bataljonā, izpildot rotas komandieŗa
amatu. 1943. g. paaugstināts par kapteini un iecelts par 43. grend.
pulka 3. bataljona komandieri. 1944. g. piedalījies atkāpšanās kaujās
n o Volchovas. Jūnijā paaugstināts par m a j o r u un iecelts par 4 3 .
p u l k a k o m a n d i e r i . Pulku v a d ī j i s atkāpšanās k a u j ā s V i d z e m ē .
Kurzemes cietoksnī k o m a n d ē j i s 106. pulku, piedaloties visās liel824

kaujās līdz 1945. g. m a r t a m . 1945. g. 9. maijā laimējies izkļūt n o
Kurzemes un sasniegt Vāciju. Par varonību apbalvots ar II un I šķiras
Dzelzs krustu, Vācu krustu zeltā un citām goda zīmēm.
Sekojot D V priekšnieka plkv. V. Januma aicinājumam, 1947. g.
sāka organizācijas darba izvēršanu Dienvidvācijā un 26. o k t o b r ī
nodibināja D V Vircburgas nodaļu, kur viņu ievēlēja par tās valdes
priekšsēdi. Šī nodaļa bija pirmā visas organizācijas mērogā. Stīpnieks
enerģiski rīkojoties, nodibināja nodaļas daudzās citās latviešu bēgļu
nometnēs. Delegātu sapulcē viņu ievēlēja par Amerikāņu joslas D V
valdes priekšsēdi un drīz pēc t a m arī par Rietumvācijas valdes
priekšsēža vietnieku. Kā otrais organizācijas mērogā apbalvots ar D V
zelta nozīmi.
1950. g. ieceļojis Austrālijā un iesaistījies organizācijas darba
v e i d o š a n ā - v i s p i r m s P e r t ā , vēlāk Adelaidē. B i j a p i r m a i s D V
Adelaides nodaļas valdes priekšsēdis 1952. un 53. g. un atkal 1956. un
5 7 . g. reizē pildījis zemes valdes un Centrālās valdes l o c e k ļ a
pienākumus. Bijis vietējās ev.-lut. draudzes priekšnieks; atbildīgos
a m a t o s latviešu virsnieku apvienībā un Adelaides latv. biedrībā.
Vēlākos gados no aktīvā sabiedriskā darba atturējies, bet atbalstījis un
veicinājis katru labu pasākumu. 1976. g. apmeklēja privātā ceļojumā
ASV un Rietumvāciju.
M a j o r s E. Stīpnieks bija viens n o izcilākiem un sekmīgākiem
Latviešu leģiona pulku komandieriem. Viņš baudīja savu kaŗavīru
lielu cieņu. D V organizācijā līdzās Vilim Janumam, Vilim Hāzneram
un Jāzepam U t i n ā n a m , - Eduardam Stīpniekam ir izcili nopelni tās
pamatu likšanā un darbības izvērtēšanā.
Aizgājēja pārpelnošana notika 12. novembrī. Dievvārdus vadīja
bij. Latviešu leģiona 19. divīzijas mācītājs V . Voitkus, m ā c ī t ā j s A.
Zīds un prāvests Grieniņš. D V centrālās valdes vārdā atvadījās zemes
valdes loceklis mācītājs V. Voitkus.
Pulkvedim Kārlim Lobem mūžībā aizejot
1985. gadu sākumā trimdā plašos rakstos atzīmēja plkv. Kārļa
Lobes dzīves gājumu un darbu sakarā ar 90 mūža gadu aprisi 26.
martā. Bet jau 9. jūlijā stājās pukstēt dižā latvieša sirds.
Kārlis Lobe dzimis 1895. gada 26. martā Jaunpiebalgā. Aizgājējs bija kaŗavīrs, kas kaŗojis strēlnieku pulkos, kalpojis atbildīgos
pienākumos Latvijas bruņotos spēkos un pildījis augstus amatus Latviešu leģionā.
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Viņš bija ideologs: skoloja un audzināja jauno virsnieku paaudzi Latvijas armijā. Viņš aicināja tautu pie ieročiem radio runā 1944.
gada augustā. Viņa vārdi, teikti kaŗavīriem Putlosā un vēlāk citiem
trimdas ļaudīm, aizrāva un aizkustināja, jo pulkvedis bija arī lielisks
runātājs.
Pulkvedis savus vārdus apliecināja arī pats. Vienīgo dēlu zaudēja kaŗa laukā 1944. gadā.

Pulkvedis Kārlis Lobe (†)

Dižais aizgājējs bija ar d o m ā m un v e i k u m i e m devis lielu
pienesumu Daugavas Vanagu organizācijai - savā laikā izpildīdams
C e n t r ā l ā s valdes l o c e k ļ a , tās K u l t ū r a s un Ideoloģiskās nozares
vadītāja u n , a t k ā r t o t i , D V Zviedrijā valdes priekšsēža amatus.
Centrālās valdes 1957. g. maijā notikušajā sēdē Kopenhāgenā ar lielu
pārliecību pulkvedis teica: " M ū s u cīņa pret ienaidnieku jāpārnes
viņā (tēvzemes) pusē!" Tagad plkv. Kārļa Lobes m u d i n ā j u m u D V
saime cenšas īstenot un piepildīt!
LKOK kapt. Arvīds Oše
Mūža 93. gadā Zviedrijā 1989. g. 5. jūlijā miris LKOK kapteinis
Arvīds Oše, bijušais D V Zviedrijā valdes priekšsēdis un C V loceklis.
Dzimis 1896. g. 5. decembrī, Rīgā, kā inženiera dēls. 1915. g. sācis
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studēt Rīgas Polītechniskajā institūtā, mechānikas nodaļā. Iesaukts
armijā, piedalījies 1. pasaules kaŗā Rietumu frontē. Kopš 1918. g. 29.
decembra Latvijas brīvības cīņās plkv. Kalpaka bataljonā Studentu
rotā. 1919. g. virspavēlnieka ģen. J. Baloža adjutants. 1920. g. militārā pārstāvja palīgs Berlīnē. 1921. g. demobilizējies un turpinājis studijas Latvijas universitātē. N o 1 9 2 6 . - 1 9 4 0 . g. darbojies Iekšlietu
ministrijas Aizsargu nodaļā, kur bijis Aizsargu organizācijas štāba
administrātīvās daļas vadītājs. Ar 1941. g. jūliju referents Iekšlietu
ģenerāldirekcijā. 1945. g. devies trimdā uz Zviedriju. Daudzus gadus
bijis Latviešu Nacionālā fonda padomes loceklis, darbojies latviešu
pārstāvībās un organizācijās.

L.k.o.k. kapt. Arvīds Oše

K a p t e i n i m Ošem izcili nopelni D V organizācijas Zviedrijā
izveidošanā un darbības nostiprināšanā. Viņš bija pirmais zemes
valdes priekšsēdis laikā no 1950.-1960. gadam. Septiņus gadus bija
Centrālās valdes loceklis - pirms 1953. g., tad atkal no 1961. - 1966.
gadam. Centrālā valdē izpildīja Aprūpes nozares vadītāja pienākum u s ; pēdējā p o s m ā o r g a n i z ā c i j a s d a r b s pievērsās p a l ī d z ī b a i
tautiešiem apspiestībā. Piedalījās daudzās C V sēdēs, kas bieži notika
Anglijā, L o n d o n ā . Tais gados C V sēdēm allaž pieslēdzās Latvijas
atjaunošanas komitejas Eiropas centra sēdes, kur Oše - Zviedrijas
saimes vadītājs - parasti bija klāt.
M ū ž a novakare bija vientuļa, j o bija zaudēta kā redze, tā
dzirde. Daugavas Vanagi pateicībā atceras viņu - kā kaŗavīru, valsts
darbinieku un organizācijas rosmīgu, zinīgu darba darītāju.
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Roberts Šmitmanis
1985. g. 15. maijā miris D V Zviedrijā dibinātājs un ilggadīgais
Eskilstūnas nodaļas valdes pr-dis Roberts Šmitmanis. Dzimis 1911. g.
1. o k t o b r ī Rīgā. Beidzis 2. Jelgavas vidusskolu, pēc t a m ieguvis
augstākā policijas darbinieka izglītību. Bijis Rīgā iecirkņa p r - k a
palīgs. 1944. g. stājās c ī n ī t ā j u pulkā. Ar 1944. g. c ī n ī j i e s Latviešu
leģionā. Partizānu gaitās pēc Kurzemes cietokšņa kapitulācijas - līdz

Roberts Šmitmanis (†)

1945. g. 31. o k t o b r i m , kad nokļuvis Zviedrijā. 1949. g. 10. aprīlī
nodibināja
pirmo D V nodaļu Zviedrijā - Eskilstūnā; bija tās priekšsēdis sākumā
un nepārtraukti kopš 1956. g. Līdz 1973. g. ilgus gadus darbojies
Zviedrijas valdē. Bijis ilggadīgs Centrālās valdes loceklis, izpildot
Jaunatnes un vēlāk Saimnieciskās noz. vadītāja pienākumus; īslaicīgi
arī Ārējās inf. noz. vadītāja palīgs. 1960. g. apbalvots ar D V nozīmi
zeltā. Bijis viet. ev.-lut. draudzes priekšnieks. Darbojies Zviedrijas
Latviešu centrālā padomē un Latviešu nacionālā fondā. Pārstāvot
savas z e m e s D V , p i e d a l ī j i e s o r g a n i z ā c i j a s n o t i k u m o s K a n a d ā ,
R.-Vācijā
un, atkārtoti, Anglijā, kur apmeklējis Derbijas,
Notinghamas, u.c. D V F nodaļas, referējot par latviešu nac. partizāņu
c ī ņ ā m Kurzemē.
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D V C V loceklis Mārtiņš Kadiķis
Savā 73. dzīves gadā Lundā miris D V C V loceklis un Sporta
noz. vadītājs, D V Zviedrijā valdes loceklis un Lundas nodaļas valdes
pr-dis Mārtiņš Kadiķis. Pēc vairāku mēnešu neveselības acis uz mūžu
slēdzis 1986. g. 30. maijā. Aizgājējs atstāj dzīves biedri Mariju, meitu
un dēlu.

Mārtiņš Kadiķis (†)

Dzimis 1913. g. 20. jūnijā Latvijā. Jaunībā piekopis sportu un
darbojies skautos. Daugavas Vanagos no 1950. g. Bijis Norčēpingas
nod. dibinātājs, bet vēlāk darbojies Jēnčēpingas nodaļā. Rosinājis
Lundas nod. nodibināšanu, kas īstenojusies 1974. g. martā; iesaistījis
prāvu daļu vietējo tautiešu un izveidojis to par vienu no rosīgākām
saimēm Zviedrijā. Bijis ilggadīgs zemes valdes loceklis līdz mūža
beigām. 1979. g. ievēlēts D V C V un uzņēmies un rosmīgi pildījis C V
Sporta noz. vadītāja p i e n ā k u m u s . Ar savu atkārtotu k l ā t b ū t n i
sekmējis kaimiņu - D V Dānijā nodaļas darbību, arī vēl pēdējos dzīves mēnešos. 1976. g. apbalvots ar D V nozīmi zeltā.
Savā pēdējā 30. aprīlī datētā vēstulē D V priekšniekam, cita
starpā viņš raksta: "..janvāra vidū saaukstējos. T o m ē r bija jākārto jau
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l a i k u s p r i e k š d a r b i baltiešu l e ģ i o n ā r u izdošanas 4 0 g. aprises
atzīmēšanai Trelleborgā 25. janvārī. Jāsagatavo daudzi un dažādi
raksti, ieskaitot policijas atļauju lāpu gājienam uz ostu, jāsarunā
mācītājs, ē r ģ e l n i e k s , b a z n ī c a , T a u t a s n a m s , k u r i e r a d
Dienvidzviedrijas avīžu korespondenti, kā arī rādio un televīzijas
līdzstrādnieki. Biju izsūtījis vairākus simtus p a z i ņ o j u m u netikai
latviešiem, bet arī igauņiem, tāpat visām apzinātām zviedru avīzēm...
2 5 . j a n v ā r ī laiks bija ļoti auksts un vējains, dzēsa nost lāpas...
Apsaldējos no jauna un klepus palielinājās un tā klepoju gandrīz trīs
m ē n e š u s . . . " . Šis v e s e l ī b a s n o p i e t n a i s i e d r a g ā j u m s nu izdzēsis
enerģiskā, neatlaidīgā vīra dzīvības lāpu.
Kā D V Zviedrijā kandidāts ievēlēts atkārtoti Latviešu nacionālā
f o n d a p a d o m ē , kā arī Zviedrijas Latviešu centrālā padomē. Bijis
ilggadīgs vietējās ev.-lut. draudzes priekšnieks un piedalījies mūsu
b a z n ī c a s sanāksmēs Ķelnē 1973. g., S t o k h o l m ā un citur. M ā r t i ņ a
Kadiķa darbi paliks kā izcila priekšzīme citiem!

Rūdolfs Jurjaks (†)

Rūdolfs Jurjaks
1988.g. 7. oktobrī negaidīti aizsaules pulkiem pievienojās izcilais D V Zviedrijas saimes darbinieks - bij. ilggadējais valdes vicepriekšsēdis un revīzijas k o m . priekšsēdis Rūdolfs Jurjaks.
Aizgājējs ar savu aktīvo darbu, lielajiem atbalstiem dažādiem
pasākumiem, latvisko stāju un apziņu pieskaitāms D V darba veicēju
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priekšpulkiem. Viņa darbs ir bijis ievērojams kā Gēteborgas nod., tā
vispār Zviedrijas ietvaros. Ilgus gadus vadīja D V Zviedrijas šaušanas
noz., pildīdams D V Zviedrijā valdes priekšsēža vietn. uzdevumus no
1970.-1986. g., pēc tam būdams zemes valdes rev. k o m . priekšsēdis.
Viņš lielā mērā palīdzēja izveidot un nostiprināt organizācijas darbu
Zviedrijā. Ierosināja arī D V globālās šaušanas sacensības un bija to
vadītājs pirmos 10 gadus. Gadu plūsmā ierosinājis vairākus pasākum u s un panācis Zviedrijas saimes iesaistīšanu ārpus zemes esošos
D V darbībā. Kā D V pārstāvis daudzus gadus darbojies L N F , tur
ieņemdams nozīmīgus amatus.
Kapt. Kārlis Purmals
Pēc ilgas slimības, astoņdesmitā mūža gadā, T o r o n t o , Kanadā
1983. gada maijā miris Daugavas Vanagu darbinieks kapteinis Kārlis
Purmals. D z i m i s Jelgavas apr. Jaunsvirlaukas pag., 1 9 0 3 . g. 18.
n o v e m b r ī . 1925. g. beidzis Jelgavas lauksaimniecības vidusskolu.
Gadu vēlāk beidzis instruktoru rotu 3. Jelgavas kājn. pulkā. Latvijas
kaŗa skolas 3-gadīgo kursu beidzis 1929. g. - kā sekmīgākais, sasniedzis tajā kadeta-virsseržanta pakāpi. Dienestu turpinājis 3. Jelgavas
kāj. pulkā.

kapt. Kārlis Purmals (†)
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Jaunībā bijis Svitenes pag. sporta biedrības vadītājs. Darbojies
Zemgales skautu organizācijā, kā arī Jelgavas Viestura savienībā. Bijis
militārās mācības skolotājs Jelgavas skolotāju institūtā. Otrā pasaules
kaŗā cīnījies Latviešu leģionā, kur bijis rotas komandieris, apbalvots
un paaugstināts kapteiņa dienesta pakāpē.
Gūstā, Beļģijā bijis Daugavas Vanagu biedrs - dibinātājs. N o
1947. - 50. g. bijis D V Vircburgas - Ziemeļu nodaļas valdes pr-dis.
Ieceļojot Kanadā sācis turienes D V apzināšanu un 1950. g. pavasarī
piedalījies D V darbības sākšanā, kļūstot par T o r o n t o nodaļas un
reizē arī pirmo zemes valdes priekšsēdi. Laikā n o 1 9 5 2 . - 5 7 . un no
1963.-65. g. bija Centrālās valdes loceklis. Valdes 1964. g. sēdē, H a m burgā, ierosināja D V Mēnešraksta izdošanu pārcelt n o Vācijas uz
Kanadu. Tas notiek sākot ar 1965. g. janvārī. 1953. g. apbalvots ar D V
zelta nozīmi.
Jau tēvzemē darbojies žurnālistikā, to darījis arī polītiskajā
trimdā, rakstīdams D V Mēnešrakstā, kur vairākus gadus darbojies
redakcijā. R a k s t ī j i s recenzijas un kritikas par militāra rakstura
publikācijām. Kad pirms gadiem pieciem radās doma sagatavot un
publicēt J e l g a v a s - M e ž o t n e s l a u k s a i m n i e c ī b a s vidusskolas 7 5 g.
aprisei veltīto g r ā m a t u , palīdzējis to sagatavot. Aizgājēja pārpelnošana notika 9. m a i j ā , Sv. Džeimsa k r e m a t o r i j ā , T o r o n t o , dievvārdus vadot māc. A. Čopam. Bija D V un virsnieku goda sardze,
īstenojot vienu no savām pēdējām vēlmēm Kārlis Purmals iemaksājis
2 . 0 0 0 dol. D V Kanadā valdei - īpašam f o n d a m , no kuŗa augļiem
i z m a k s ā j a m a s stipendijas latviešu j a u n i e š i e m , kas m ā c ā s vasaras
vidusskolās vai līdzīgās mācību iestādēs.
Jānis Pogenbergs
Čikāgā 24. aprīlī pēc gŗūtas slimošanas mūžībā aizgāja Čikāgas
D V apvienības mūža biedrs, sabiedriskais darbinieks, II pasaules
kaŗa c ī n ī t ā j s leitnants Jānis Pogenbergs. D z i m i s 1908. gada 11.
septembrī T u k u m a apriņķa Irlavas pagastā, lauksaimnieka ģimenē.
Beidzis Jelgavas lauksaimniecības vidusskolu. Obligāto kaŗadienestu
pildījis 3. Jelgavas kājnieku pulkā, kur beidzis virsnieku vietnieku
k u r s u s , iegūstot virsnieka vietnieka pakāpi. Lai p a p i l d i n ā t o s
lauksaimniecības zināšanās, vienu vasaru strādājis kā praktikants
kādā A u s t r u m p r ū s i j a s muižā. V a d ī j i s tēva s a i m n i e c ī b u līdz 2.
pasaules kaŗa sākumam. 1942. gadā pieteicies brīvprātīgi kārtības
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dienestā - 26. T u k u m a b a t a l j o n ā . Kaŗa gaitās m a i n ī j i s vairākas
v i e n ī b a s . Divas reizes ievainots. Pēc vadu k o m a n d i e ŗ u k u r s u
beigšanas, ieguvis leitnanta pakāpi. Apbalvots ar 3. šķiras Dzelzs
krustu. Kapitulāciju sagaidījis Kurzemes cietoksnī. Pēc 3 mēnešu
dzīves K u r z e m e s mežos, k o p ā ar dažiem cīņu biedriem augusta
sākumā uzsākuši ceļojumu kājām, lai nokļūtu brīvībā. Cauri Lietuvai,
Polijai, Austrumvācijai, Pomerānijai laimējies sasniegt angļu z o n u
1945. g. 13. novembŗa naktī.

Leitnants Jānis Pogenbergs (†)

Bēgļa dzīvi sācis R i e t u m v ā c i j ā , vienu gadu bijis d a r b o s
Francijā; atgriezies atpakaļ Vācijā, 1951. gadā izceļojis uz Kanadu.
1 9 6 1 . gadā pārcēlies uz Čikāgu, k u r pievienojies D V saimei.
Apvienības valdē vairākus gadus bijis sekretārs un 6 gadus bijis D V
ASV valdē pildot to pašu pienākumu. Arī Čikāgas Latviešu biedrības
valdē vairākus gadus bijis sekretārs. Bijis Ciānas draudzes valdē.
Apbalvots ar D V nozīmi zeltā.
Sēru piemiņas brīdis notika 28. aprīlī Ciānas draudzes baznīcā.
Mācītājs A. Rautenšilds pieminēja aizgājēju kā drošsirdīgu cīnītāju
un latviešu zemes kopēju. Pie šķirsta goda sardzē stāvēja Daugavas
vanagu un Mednieku un makšķernieku kopas locekļi.
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Dr. J. Platais, bij. D V Vācijā valdes priekšsēdis aizsaulē
1989. g. 29. janvārī M a n h e i m ā mira Dr. J. Platais. Ar to Saules
nodaļa zaudēja savu ilggadējo valdes priekšsēdi, dedzīgu patriotu un
cīnītāju par Latvijas neatkarību.

Dr. J. Platais (†), bij. DV Vācijā valdes priekšsēdis

Vācijas latviešu organizācijās viņš bija pildījis daudzus atbildīgus amatus: D V organizācijas dibinātājs Cēdelgemā, D V Vācijā
valdes loceklis, vicepriekšsēdis, no 1980. līdz 1985. g. priekšsēdis un
D V C V loceklis, n o 1985. g. LCP loceklis, no 1978. g. līdz 1986. g.
LCP prezidija priekšsēdis, ilggadējs k o r p o r ā c i j a s Tālavija Vācijas
kopas seniors. Ļoti ievērojams ir Dr. J. Platā sniegums savā profesijā.
K o p š 1951. g. kā ārsts n o d a r b i n ā t s pie amerikāņu a r m i j a s
Ettlingenā un kopš 1952. g. maija M a n h e i m ā pie 8 2 5 2 . Būvrotas.
N ā k o š a j o s gados Dr. J. Platais a r m i j a s uzdevumā piedalās
medicīniskā dienesta organizēšanā pie amerikāņu armijas V ā c i j ā
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uzturēto baltiešu un poļu palīgvienību aprūpēšanai un 1955./56. g.
pārņem atbildību par apgabalu no Karlsrūes līdz Frankfurtei/M. Kā
ārsts un cilvēku sapratējs viņš iemanto savas priekšniecības, savu
līdzstrādnieku, jo sevišķi savu pacientu uzticību un atzinību.
Atzinību Dr. J. Platajam par viņa vadībā sniegto medicīnisko
aprūpi 65. gadu jubilejā izteica M a n h e i m ā stacionēto poļu palīgvien ī b u vadības centrs.
Ar Dr. J. Plato mēs pazaudējām nevien lielu personību ar ievēr o j a m u sniegumu latviešu sabiedrībai, bet arī ārstu, kas ar sirdi un
dvēseli atdevās savam darbam.
Mūžībā aizgājis Anšlavs Eglītis
Rakstnieks Anšlavs Eglītis bija ilggadīgs D V Dienvidkalifornijas
apvienības biedrs.

Rakstnieks Anšlavs Eglītis (†)

Dzimis 1906. g. 14. oktobrī Rīgā, miris 1993. g. 4. martā "Pacific
Palisades", Kalifornijā. Pazīstams latviešu rakstnieks, gleznotājs un
žurnālists. P u b l i c ē j i s 4 7 grāmatas, starp t ā m , vispazīstamākās:
Maestro ( 1 9 3 6 . g.), Līgavu mednieki ( 1 9 4 0 ) , Kazanovas mētelis
( 1 9 4 6 . ) , Es nebiju varonis ( 1 9 5 5 ) , Omartijas kundze ( 1 9 5 8 ) , Pansija
pilī ( 1 9 6 2 ) , Bezkaunīgie veči ( 1 9 6 8 ) un vēl daudz citas. Viņš publicējis arī dzeju grāmatas: "Vientulis un dzīrotājs", ( 1 9 3 8 ) , " M i j k r ē s l ī "
( 1 9 4 1 ) - kopā ar Andreju Johansonu, "Trofejas" (1960).
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Anšlavs Eglītis bija arī veiksmīgs lugu rakstnieks.
Latvijā viņš piedalījies izstādēs ar dekoratīvi stilizētām glezn ā m , reālismā uztverē.
D z ī v o d a m s Kalifornijā, viņš kārtēji deva laikrakstā "Laiks"
ieskatus par j a u n a j ā m filmām un to tapšanu, raksturojot arī "filmu
zvaigznes".
Anšlavs Eglītis saņēmis Kultūras fonda godalgas, kā Latvijā, tā
trimdā un PBLA Tautas balvu 1980. g.
Arnolds Tauriņš
Pēc ilgākas slimības, 78. mūža gadā, Harogeitā, Jorkā, 1991. g.
10. jūlijā miris Anglijā pazīstamais sabiedriskais darbinieks Arnolds
T a u r i ņ š , kas pildīja daudzus D V organizācijas amatus, bija rosīgs
Latviešu nacionālās padomes Lielbritānijā loceklis un Ev.-lut. baznīcas Līdsas draudzes darbinieks.

L
Arnolds Tauriņš (†)

Dzimis 1914. g. 16. februārī, Mazsalacas pag. 1933. g. beidzis
Mazsalacas valsts ģimnāziju. Sešus gadus strādājis Mazsalacas virsm e ž n i e c ī b ā . 1939. g. uzsācis studijas Lauksaimniecības akadēmijas
mežsaimniecības fakultātē Jelgavā. Baigajā gadā studijas pārtraucis,
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bet atsācis 1942. g. Vēlāk trimdā Līdsā piecus gadus apmeklējis
technisko kolledžu.
1944. g. oktobrī, kopā ar ģimeni, izbraucis uz Vāciju. Strādājis
Oldenburgas apgabalā kā mežziņa aizvietotājs. 1947. g. aprīlī ieceļojis Anglijā, pēc dažu mēnešu darba lauksaimniecībā, izdevies tikt
mērnieka pienākumos Anglijas mežniecības pārvaldē Jorkā. Vēlāk
sācis darbu firmā, kas, galvenokārt, būvējusi Anglijas elektrības līniju
tīklu. 1959. g. pieņemts Elektrības ražošanas pārvaldes ziemeļaustrumu apgabalā Līdsā.
Tēvzemē darbojies Cerības pulciņā, Latvijas Vanagos, Aizsargu
organizācijā, studentu biedrībā Šalkone.
Anglijā no 1949. g. bija biedrs D V F Kildēras, bet ar 1959. g.
Līdsas n o d a ļ ā , kur bijis valdes priekšsēdis un valdes loceklis.
Daudzus gadus darbojies zemes valdē gan kā Ārējās informācijas,
gan S a i m n i e c ī b a s daļas vadītājs, vēlāk D V F revīzijas k o m i s i j a s
priekšsēdis. D V Centrālā valdē no 1 9 8 2 . - 8 4 . g., prezidija loceklis,
kasieris un Iekšējās informācijas noz. vadītājs, piedalījies organizācijas n o t i k u m o s Ziemeļamerikā un Vācijā. Apbalvots 1981. g. ar
D V nozīmi zeltā.
Līdz mūža galam bijis Līdsas ev.-lut. draudzes priekšnieks. Bijis
Eiropas Latviešu dziesmu svētku rīcības komitejā.
Alberts Kurzemnieks
Sava mūža 77. gadā, pēc ilgas slimības, Halifaksā slimnīcā 1991.
gada 29. d e c e m b r ī miris latvju varonīgais c ī n ī t ā j s Alberts K u r zemnieks.
Dzimis 1915. g. 19. jūlijā, lauksaimnieka ģimenē, Talsu apr.
Ārlavas pag. Obligāto kaŗadienestu Latvijā izpildījis 7. Siguldas
Kājnieku pulkā, instruktoru rotu beidzot seržanta pakāpē. T r i m d ā
strādājis gara ieročiem D V organizācijas amatos zemes valdes un
Halifaksas nodaļas pienākumos.
1942. g. martā iestājies 24. Talsu bataljonā. Kad 1943. g. sākum ā f o r m ē j a Latviešu leģiona 15. divīziju - iedalīts jaunveidojamā
Prettanku divizionā. Tā gada beigās, nonākot Krievijā, 32. pulka 14.
prettanku rotas virsseržants. Vienības pirmajās ugunskristībās, pārsteiguma kaujā pie Novo-Sokoļņikiem 1944. g. 6. janvāŗa rītausmā
rotas komandieri kapt. Oskaru P o m m e r i , kuŗš tobrīd vienībā bija
vienīgais virsnieks, galvā nāvīgi ievainoja un pusstundas laikā bija

837

cietuši gandrīz visi instruktori. K u r z e m n i e k s drosmīgi p ā r ņ ē m a
atlikušo kaŗavīru vadību, nosprostojot sarkanarmiešu, ar lidmašīnām
un b r u ņ u ratiem a t b a l s t ī t o , u z b r u k u m u , n o d a r o t ienaidniekam
prāvus zaudējumus. Par izcilo v a r o n ī b u , kā viens no 15. divīzijas
pirmajiem kaŗavīriem, apbalvots ar Dzelzs krusta II. šķiru. Divīzijai
1945. g. sākumā, cīnoties Vācijas telpā, k o m a n d ē j a vadu Prettanku
rotā un par kaujas nopelniem apbalvots ar Dzelzs krusta I. šķiru.

Alberts Kurzemnieks (†)

Anglijā no Vācijas ieceļoja 1947. gadā, uz dzīvi apmetoties
Halifaksā, kur 1951. g. janvārī bija D V F Halifaksas nodaļas dibinātāju
pulkā. K o p š 1955. g. nepārtraukti pildīja amatus nodaļas valdē,
k a m ē r neveselība spieda no p i e n ā k u m i e m atteikties. B e i d z a m o s
četrus gadus bija valdes priekšsēdis. Daudz darba veltījis nodaļas
n a m a iegādei, iekārtošanai un kluba sekmīgai darbībai. Apmēram 20
gadus darbojās zemes revīzijas komisijā. Apbalvots ar D V n o z ī m i
zeltā.
Jānis Lūsis
Anglijā 1992. g. 14. maijā miris D V Centrālās valdes Ārējās inf o r m ā c i j a s nozares līdzstrādnieks un N o t i n g h a m a s nodaļas ilggadīgais valdes loceklis Jānis Lūsis. Viņš bija D V C V izdoto pamarku
sērijas ierosinātājs un īstenotājs. Mūžs beidzās ar traģisku negadī-
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j u m u : 29. aprīlī nokritis savas mājas ārpusē no kāpnēm, palicis nesamaņā guļot. Ievietots Notinghamas Universitātes slimnīcā, viņš, neatgūstot samaņu, mira.

Jānis Lūsis (†)

Dzimis lauksaimnieka ģimenē 1924. g. 20. februārī, M a d o n a s
apr. Adulienas pag. M ā c ī j i e s Cesvaines ģimnāzijā. 1943. g. rudenī
darba dienestā - kādu laiku Šlēzvig-Holšteinā. T a d Latviešu leģiona
32. grenadieru pulkā. N o Vācijas Anglijā ieceļojis 1947. g.; nodarbināts Edvinstoves lauksaimniecībā nometnē , Notinghamas grāfistē.
Piecdesmito gadu mijā pārcēlās uz dzīvi Notinghamā, kur nodibināja
ģimenes dzīvi. Kursos apguva mechniķa-virpotāja amatu un strādāja
latvieša u z ņ ē m u m ā . Būdams fotogrāfijas entuziasts, sakārtoja daudzas diapozitīvu sērijas, kas daudzkārt iepriecināja šejienes tautiešus.
Apmeklēja daudzus sabiedriskos notikumus arī aizjūŗā un bija iegādājies lidojuma biļetes uz 7. glob. D V dienām T o r o n t o , kam liktenis
pārvilka svītru.
D V organizācijā sastāvējis vispirms Edvinstoves nodaļā. T a d ,
vairāk kā 40 gadus, Notinghamas nodaļā, kur 16 gadu izpildīja valdes
locekļa un kasieŗa pienākumus. T ā kā nodaļai pieder n a m s un
darbojas klubs, pienākumi nebija no mazajiem. Bija Latvijas Brīvības
fonda dalībnieks, D V F M ū ž a biedrs. Apbalvots ar z e m e s valdes
atzinības rakstu.
Nelaiķa sirds piederēja filatelijai, uzturot sakarus ar iezemiešu
klubiem un interesentiem citās zemēs. Latvijas brīvības atjaunošanas
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un tautas dzīvības aizstāvēšanas labā saskatīja, uzsvēra, aizstāvēja un
pēdīgi ī s t e n o j a pamarku izdošanu un izplatīšanu, D V C V un tās
prezidijam neatlaidīgi aprādot pamarku lietderību. D V C V 1982. g.
sēdē, Halifaksā, piekrita p a m a r k u izdošanai un izplatīšanai, to
pakārtojot Ārējās informācijas nozarei. Praktiskais ieceres īstenotājs
bija un palika Jānis Lūsis - sākot ar m o t ī v a ideju, tekstu, m e t u ,
z ī m ē j u m u , iespiešanas nokārtojumu un izplatīšanas pārzināšanu, (sk.
Pamarkas).
Tāds kluss, nesavtīgs darbinieks bija leģionārs un Daugavas
vanags Jānis Lūsis.Viņš patiesi ir, savā veidā, sev uzcēlis pieminekli
un rādījis citiem - kā tēvzemes mīlestība darbiem apliecināma.
Nikolajs Bisenieks
Gŗūtas slimības mākts, savā 79. mūža gadā, Derbijā 9. jūlijā
miris sabiedriskais darbinieks Nikolajs Bisenieks, bij. D V C V sekre-

Nikolajs Bisenieks (†)

tārs, Latviešu nac. padomes Lielbritānijā prezidija loceklis un Latvijas ev.-lut. Austrumanglijas draudzes sekretārs.
Dzimis 1915. g. 3. janvārī, Rīgā. Bērnības un jaunības gadi aizvadīti Gaujienā. Rīgā beidzis Angļu institūtu un Latvijas Universitātē
studējis matemātiku. Par skolotāju darbojies Gaujienas un Ludzas
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ģimnāzijā, jaunatnes audzināšanas darbu turpinājis bēgļu n o m e t n ē
Gēštatē.
1 9 4 4 . g. m o b i l i z ē t s Latviešu l e ģ i o n ā . L e i t n a n t a pakāpē
komandējis vadu, bet vēlāk rotu. 20. augustā no Rīgas Eksportostas
kuģis vienību pārvedis uz Gotenhāfenu. Pēc kursiem, komandējis 33.
gren. pulka III. b a t a l j o n ā 10. rotu. 1945. g. sākumā atgriezies
t ē v z e m ē , kur K u r z e m e s c i e t o k s n ī , 19. div. izlūku b a t a l j o n ā
k o m a n d ē j i s r o t u , piedaloties smagajās atvaires kaujās. Apbalvots.
Ievainots un no Ventspils ostas evakuēts uz Vāciju. Vēlāk veselības
rotā Dānijā.
1947. g. n o Vācijas ieceļojis Anglijā. Angļu valodas zināšanas
ļāvušas darboties administratīvā laukā un vēlāk techniskā nozarē. Slēdzis mūža derību ar Maiju Lauciņu, kas kļuva par neaizstājamu līdzgaitnieci plašajā sabiedriskajā darbībā Derbijā. Vispirms darbojies
Latvju biedrības Lielbritānijā viet. nodaļā. 1954. g. rudenī piedalījies
D V F Derbijas nod. dibināšanā; sākumā valdē sekretārs, tad priekšsēdis, tad sekretārs un I n f o r m ā c i j a s nozares vadītājs līdz m ū ž a
beigām. Par m u m s n o z ī m ī g ā m t ē m ā m lasījis referātus iezemiešu
sabiedrībā; publicējis lasītāja vēstules vietējā presē, bijuši sakari ar
parlamenta deputātiem.
D V C V loceklis no 1 9 6 9 . - 1 9 7 7 . gadam, kad vadījis C V Ārējās
informācijas nozari; sagatavojis C V iesniegumus Kanadas un Jaunzēlandes valdībām, pārstāvējis organizāciju Pretkomūnistisko nāciju
bloka konferencē L o n d o n ā . No 1973. g. C V prezidija loceklis un
sekretārs.
Sākot ar 1961. g. atkārtoti ievēlēts Latviešu nac. padomē Lielbritānijā, darbības laikam aptveŗot 32 gadus. Prezidijā vadījis Administratīvo un Saimniecisko nozari, darbojies Latviešu mājas Almelijā
komitejā, kārtojot mājas grāmatvedību, vēl pēdējā dzīves gadā. Kopā
ar dzīves biedri izpildīja reģistrātora p i e n ā k u m u s - sakarā ar 5.
Saeimas vēlēšanām.
Izvadīšanas dievkalpojumu vadīja m ā c ī t ā j i Juris Jurģis un
Aldonis Putce.
Ziedu vietā pavadītāji ziedoja Latviešu izglītības fondam Lielbritānijā, j o jaunatnes izglītība un audzināšana Nikolaja Bisenieka
sirdij stāvēja ļoti tuvu.
Par Nikolaju Bisenieku varētu teikt: viņam nebija ienaidnieku kā tikai latvju tautas un Latvijas valsts ienaidnieki!
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Vilis Skultāns
Tiesībnieks un žurnālists Vilis Skultāns negaidot aizgāja mūžībā 1990. g. 19. martā.
Tikko pabeidzis intervēt "Amerikas balss" raidītājam PBLA valdes prieksēdi Gunāru Meierovicu, viņš, sirds vājuma dēļ, aizvests uz
slimnīcu, kur pēc trīs dienām aizmidzis uz mūžu.

Vilis Skultāns (†)

Vilis Skultāns dzimis Rīgā 1914. g. 17. februārī, mēbeļu rūpnieka ģimenē. Pēc skolas beigšanas Vilis studēja tiesību zinātnes Latvijas
Universitātē, ko beidza 1938. g. ar magister iuris grādu. Studiju laikā
iestājās korporācijā VENDIA. Skultāns sāka strādāt Latvijas telegrafa
aģentūrā ( L E T A ) , tā pievērsdamies d a r b a m , kas viņu saistīja visu
mūžu. T a j ā laikā pasaulē brieda notikumi, kas noveda pie II. pasaules kaŗa un Latvijas valsts b o j ā ejas. Šī pieredze bija tā, kas Vili
Skultānu ierosināja un mudināja savu mūža darbu veltīt pētījumiem
par Latvijas neatkarības zaudēšanu polītisko strīdu un intrigu laikmetā. D o k u m e n t u , pierādījumu un informācijas meklēšanu Skultāns
turpina visus trimdas gadus.
Ar D V organizāciju Skultāns saistījies jau n o pirmajiem trimdas gadiem, darbodamies līdzi D V Mēnešrakstā, piedalīdamies informācijas darbā un referējot D V Globālās dienās un citos sarīkojumos.
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1973. gadā viņš iesaistās D V Frankfurtes nodaļas darbā par
priekšsēža vietnieku un Informācijas nozares vadītāju. Darba apstākļu dēļ pārceldamies 1976. gadā uz Mincheni, viņš iesaistās D V Minchenes nodaļas darbā un to vada līdz mūža beigām. Vilis Skultāns
apbalvots ar D V nozīmi zeltā.
V i l i S k u l t ā n u izvadot garīgo daļu vadīja m ā c ī t ā j s Dr. G.
Ansons, piedaloties arī citiem garīdzniekiem.
Nelaiķa pelni apbedīti Rīgas Meža kapos, Skultāna ģimenes
kapu vietā.
Arnolds Bagun-Bērziņš
Bijušais D V C V valdes loceklis Arnolds Bagun-Bērziņš miris
1988. g. 16. n o v e m b r ī , Austrālijas galvaspilsētā Kanberā. Dzīves gāj u m s sācies Tverā, Krievijā, 1917. g. 22. martā. Uzaudzis R ī g ā , kur
beidzis k o m e r c s k o l u . Strādājis Rīgas pilsētas būvvaldē. 1942. g.
iestājies 26. T u k u m a bataljonā. Cīnījies Latviešu leģionā Volchovā;
ievainots Jelgavas aizstāvēšanas kaujās. Bijis Vācijā slimnīcā. 1947. g.
iestājies D V Veisenburgas kopā, Vācijā. 1948. g. izceļojis uz Austrāliju, kur sākusies plašā sabiedriskā darbība.

Arnolds Bagun-Bērziņš (†)

Bijis D V M e l b u r n a s nodaļas valdes priekšsēdis un tajā
pārmaiņus pildījis arī citus pienākumus. Atkārtoti darbojies zemes
valdē, kur bijis priekšsēža vietnieks un kasieris. No 1961.-63. g. bija
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D V C V loceklis. Sakarā ar dzīves vietas m a i ņ u , no 1982. g. bija
Kanberas kopā, kas drīz izveidojās par nodaļu. Tajā vēlētus amatus
neieņēma, tomēr ar savu darbību sekmēja D V saimes rosības.
Trīsdesmit gadu gājumā Austrālijā Bagun-Bērziņš sevišķi daudz
veicis i n f o r m ā c i j a s darba izveidošanā un īstenošanā, b ū d a m s šī
darba rosinātājs. Bija pirmais zemes valdes I n f o r m ā c i j a s nozares
vadītājs; izdeva nozares apkārtrakstu ar n o r ā d ī j u m i e m nodaļu
darbiniekiem. Kad 1967. g. zemes valde Ārējās informācijas darbu
apvienoja ar Latviešu apvienību Austrālijā, tā kārtošanai izveidoja
k o p ē j u I n f o r m ā c i j a s centru, Bagun-Bērziņš kļuva par šī institūta
p i r m o vadītāju un rosināja attiecīgu sanāksmju, referātu un filmu
izrāžu izkārtojumus. Sešdesmitos gados bija C V Informācijas nozares
vadītāja palīgs. Darbojies Latviešu apvienības Austrālijā valdē. Apbalvots ar D V nozīmi zeltā.
P i r m s a p m ē r a m gada traģiski zaudēja dēlu. Līdz ar dzīves
biedri M a r t u , bij. vanadžu v a d ī t ā j u A u s t r ā l i j ā , par A r n o l d u
B a g u n - B ē r z i ņ u skumst m e i t a , m a z b ē r n i , m a z m a z b ē r n i un plašā
Daugavas vanagu un vanadžu saime visā pasaulē.
Mācītājs Verners Voitkus
M ā c ī t ā j s Verners Voitkus aizgājis mūžībā 1987. g. 15. aprīlī.
Dzimis Krievijā, 1911. g. 17. maijā, kur viņa tēvs tai laikā bijis mācītājs. Latvijā ieradies 1913. gadā. Beidzis Cēsu vidusskolu, iestājies LU
Teoloģijas fakultātē, ko beidzis 1938. gadā un tā paša gada 25. septembrī D o m a baznīcā Rīgā ordinēts par mācītāju.
Studiju laikā strādā Baznīcas virsvaldes ģimnāzijā par internāta
audzinātāju, bet pēc studiju beigšanas par skolotāju un mazpulka
vadītāju. 1939. gadā kļūst mācītājs Ārlavas draudzē, kur strādā līdz
1941. gada sākumam, kad darbs jāatstāj, j o draud apcietināšana. Pēc
k o m ū n i s t u padzīšanas atsāk skolotāja darbu agrākajā B a z n ī c a s
ģimnāzijā.
1942. gada sākumā iestājas Latviešu pašaizsardzības spēkos un,
n o d i b i n o t i e s Latviešu leģionam, V . V o i t k u pārskaita uz Leģiona
ģenerālinspektora štābu un nozīmē par 19. divīzijas mācītāju.
1944. g. Ziemassvētku kaujās Kurzemē V. Voitku smagi ievaino. Pēc izveseļošanās 1945. g. 8. maijā. Voitkus atstāj Liepāju ar pēdējo vācu kaŗa flotes ātrlaivu.
Gūsta dienas pavada Fallingbosteles un Vesterbūras nometnēs.
1945. g. novembrī nokļūst Ansbachas bēgļu nometnē, kur strādā par
mācītāju.
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Mācītājs Verners Voitkus (†), 19. divīzijas mācītājs

Piedalās D V organizācijas dibināšanā un organizēšanā Vācijas
amerikāņu zonā. Sākot ar 1947. gadu ir D V C V loceklis. Ievēlēts
Latviešu centrālā padomē. 1949. g. ir latviešu darba rotu m ā c ī t ā j s
Frankfurtes apkārtnē.
Ierodoties 1950. gadā Austrālijā, V. Voitkus uzņemas Adelaides
ev-lut. latviešu draudzes gana pienākumus, kuŗus veic līdz 1975.
gadam. Šai posmā tiek uzcelta Sv. Pētera b a z n ī c a un iekārtota
draudzes vasaras nometne "Kursa" Aldingas jūrmalā.
1976. un 1977. gadā strādā par mācītāju Brisbanes ev.-lut.
latviešu draudzē, bet kopš 1977. gada augusta uzņemas ev.-lut.
"Vienības" draudzes mācītāja pienākumus Sidnejā.
Aktīvi piedalās D V darbā, divus posmus būdams D V Austrālijā
valdes loceklis.
Apbalvots ar D V nozīmi zeltā.
Bijis studentu korp. Fraternitas Academia loceklis.
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Miķelis Miezis
1987. g. 17. janvārī D V Adelaides nodaļu satrauca vēsts, ka
pēkšņi miris nodaļas ilggadīgais valdes priekšsēdis Miķelis Miezis.
Viņš dzimis 1900. g. 5. septembrī Saldū Latvijā.
14. janvārī viņu ievietoja Adelaides Karaliskā slimnīcā, kur pēc
3 dienām viņš aizgāja Dieva mierā.

Miķelis Miezis (†)

Tikai pirms 2 gadiem M . Miezis ar dzīves biedri Otiliju svinēja
trīskāršu jubileju, atceroties 60 gadus, kas pavadīti laulībā, 85. dzimšanas dienu un 20 gadu darbību D V Adelaides nodaļas priekšsēža
amatā.
Austrālijā M . Miezis kopā ar ģimeni ieradās 1950. g. Pēc dažiem gadiem iestājies D V Adelaides nodaļā un veicis dažādus valdes
locekļa pienākumus.
1965. gadā viņš saņēma D V nozīmi zeltā. Ar šo gadu sākot ir
nodaļas valdes priekšsēdis.
1983. gadā Austrālijas valdība M . Miezim piešķīra Austrālijas
ordeni, par nopelniem palīdzības darbā un arī bijušo kaŗavīru labā.
V i ņ a m tuva bija Adelaides ev. lut. draudze, kuŗā viņš bija dažādos
amatos.
Lielu interesi M i e z i s veltīja latviešu j a u n a t n e s organizāciju
atbalstam, kā arī Austrālijas latviešu jaunatnes izglītības centram
"Dzintari".
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V i ņ a i e r o s m ē n o d i b i n ā j ā s D V vīru k o r i s " D a u g a v a " , kas
diriģenta Staņislava Līvmaņa vadībā aizgājējam veltīja 3 dziesmas
izvadīšanā. Izvadīšanas svētbrīdi baznīcā un kapos vadīja māc. G.
Balodis.
Valentīns Rolavs
Savā 64. dzīves gadā Melburnā 1986. g. 11. d e c e m b r ī miris
pazīstamais D V darbinieks un daudzu amatu pildītājs V a l e n t ī n s
Rolavs. Ir D V zemes saimi pārstāvējis D V C V sēdēs T o r o n t o un
Bostonā; piedalījies 2. glob. D V dienās T o r o n t o un 3. - Londonā.
Bija liels dziesmu draugs un ilggadīgs D V M e l b u r n a s nod. vīru
dubultkvarteta Kursa dalībnieks un solists.

Valentīns Rolavs (†)

Aizgājējs dzimis 1923. g. 19. janvārī Liepājā. Beidzis Valsts
technikumu. 1943. g. bijis darba dienestā Vācijā. 1944. g. janvārī
iesaukts Latviešu leģionā. Martā nosūtīts uz instruktoru skolu Lauenburgā, Vācijā, bet jūlijā uz virsnieku skolu Benešavā, Čechoslovākijā.
Decembrī atgriezies pie 15. div. Berentā. 1945. g. janvārī kādas vācu
divīzijas sastāvā nosūtīts uz fronti Austrumvācijā. 28. februārī ievainots, nonācis Dancigā un tālāk pārvests uz Kopenhāgenu. Vācijā at847

griezies tikai 1947. g. rudenī, uz dzīvi apmetoties Memingenā, kur
piedalījies D V nodaļas dibināšanā; bijis sākumā sekretārs, tad priekšsēdis.
1949. g. septembrī ieceļojis Austrālijā. Bijis ilggadīgs D V M e l b u r n a s nodaļas valdes un revīzijas k o m i s i j a s loceklis, vairākkārt
nodaļas valdes priekšsēdis. Bijis arī Austrālijā valdes priekšsēdis un
D V C V loceklis. Pēdējos gados dzīvoja Kanberā, kur īslaicīgi bija D V
Kanberas nodaļas valdes pr-dis. Apbalvots ar D V nozīmi zeltā.
Plašs bija nelaiķa sabiedriskā darba lauks. Piedalījies Latviešu
virsnieku apv. Melburnas kopas dibināšanā, bijis valdes loc. un tās
pr-dis. Vadījis Melburnas latv. organizāciju apvienību. Bijis Latviešu
apv. Austrālijā un Jaunzēlandē priekšsēža vietnieks Melburnā un arī
šīs apvienības valdes priekšsēdis, arī Austrālijas latv. informācijas
centra vadītājs. Pārstāvējis latviešus Apspiesto tautu komitejā V i k t o rijas pavalstī. Bijis PBLA valdes loceklis.
Valentīns Rolavs bija ļoti nacionāls un nerimtīgs savu uzskatu
aizstāvis.
Virsleitnants Visvaldis Aufmanis
Savā 77. m ū ž a gadā Jaundienvidvelsā, Austrālijā 1988. g. 5.
augustā miris bij. Latvijas armijas un Latviešu leģiona virsleitnants un
D V organizācijas darbinieks Visvaldis Aufmanis. Dzimis 1911. g. 16.
oktobrī, Kjahtā, Sibirijā. Tēvs kritis 1. pasaules kaŗa laukā.
Ar māti 1920. g. atgriezies Latvijā. Beidzis 2. Jelgavas valsts
vidusskolu. 1930. g. brīvprātīgi iestājies Latvijas armijas Elektrotechniskajā divizionā. 1935. g. iestājies Latvijas kaŗa skolā. 1937. g. sācis
dienestu 4. Valmieras kājnieku pulkā. Pārskaitīts uz armijas Sakaru
bataljonu. K a ŗ a m sākoties, no Litenes komandēts uz Rīgu. Pievienojies partizāniem Siguldas apkaimē. 1942. g. iestājies Latvijas universitātes Inženierzinātņu fakultātē. 1944. g. piedalījies Robežapsardzības pulka formēšanā, kuŗa sastāvā devies uz fronti. Pēc attiecīgu
kursu beigšanas, pārskaitīts uz 15. divīzijas Prettanku divizionu, kur
pildījis štāba rotas komandieŗa un sakaru priekšnieka pienākumus.
Piedalījies Opočkas kaujās un vēlāk ar vienību nonācis Prūsijā. Gūstā
bijis Falingbosteles un Ostfrīzlandes nometnēs. Vēlāk pievienojies
ģimenei amerikāņu joslā, Vācijā.
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Virsleitnants Visvaldis Aufmanis (†)

1949. g. ieceļojis Austrālijā. Džīlongā piedalījies D V nodaļas
dibināšanā, kādu laiku bijis tās valdes priekšsēdis. Pārceļoties uz
Melburnu - darbojies turienes D V nodaļas valdē dažādos amatos.
T u r , laikā no 1961.-1963.g. bijis D V zemes valdes priekšsēdis,
M e l b u r n a s latv. n a m a kooperatīva valdes priekšsēdis un Latviešu
apv. Austrālijā un Jaunzēlandē priekšsēža vietnieks. 1976. g. j a u n a
mājvieta rasta Manlī, pie Sidnejas, kur darbojies vietējās D V nodaļas
amatos. N o 1982. g.-1984. gadam atkal bija zemes valdes priekšsēdis,
reizē arī C V loceklis. Šai p o s m ā sevišķi r o s i n ā j a p o l ī t i s k ā s
informācijas darba izvēršanu Austrālijas visās D V nodaļās. 1981. g.
bija 3. globālās D V dienās, Melburnā. 1982. g. apmeklēja Angliju,
kur Halifaksā piedalījās C V gadskārtējā sēdē un Eiropas Latviešu
dziesmu svētkos Līdsā, kā arī tur notikušajā D V draudzības saietā.
Jau 1962. g. apbalvots ar D V zelta nozīmi.
Visvalža Aufmaņa mūžs ir ziedots kalpojot tautai un tēvzemei kā baltās, tā vēlāk nebaltās dienās.
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Virsleitnants Fricis Sala
Pēc gŗūtas slimības, 1989. gada 27. jūlijā, no mūsu vidus šķīries
D V Austrālijā valdes priekšsēdis Fricis Sala. Viņš dzimis 1916. gada
11. aprīlī, Rīgā. Vecāku dzimtās pilsētas ir Auce un Saldus, tādēļ I.
pasaules kaŗam ieilgstot, māte ar mazo dēliņu pārcēlās uz Saldu.
1917. gadā sarkanie revolūcijas matroži, pārņemot cara kaŗa
floti Kronštatē, Friča tēvu, jūŗas kapteini, nogalina.
Fricis nobeidz Saldus pilsētas p a m a t s k o l u , tad pārceļas uz
Rīgu, j o vēlas kļūt par jūrnieku un iegūt kuģa vadītāja - kapteiņa
tiesības. Pēc 18 mēnešu prakses, kalpojot uz tirdzniecības kuģiem,
Fricis iestājas Krišjāņa Valdemāra jūrskolā. Mācību un darba gaitas
pārtrauc iesaukums Latvijas armijas obligātā kaŗa dienestā 1937.
gadā. Viņu iedala Zemgales divīzijas Sakaru rotā, Daugavpilī, no
kurienes, pēc I n s t r u k t o r u r o t a s beigšanas, viņu p ā r k o m a n d ē uz
Sakaru bataljonu Rīgā, kur viņš beidz virsnieku vietnieku kursus.

Virsleitnants Fricis Sala (†)

Vācijai okupējot Latviju, 1941. gadā Fricis Sala brīvprātīgi
iestājas vācu regulārās armijas, smagās artilērijas pulkā, kā artilērijas
vilcēju vada komandieris. Ar šo vienību viņš piedalījies daudzās
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austrumu frontes kaujās, nonākot pozicijās tikai 60 km no Maskavas,
kur Naro-Fominskas rajonā viņa pulks ieņēma uzbrukuma pozicijās.
1941. g. 16. decembrī, sākoties krievu pretuzbrukumam, viņa
divīzijas sektorā uzbrūkošās sibīriešu kaujas vienības pārrauj kājnieku aizstāvēšanās pozicijas un iebrūk arī artilērijas pozicijās, kuŗas
nācies aizstāvēt tuvcīņā. Fricis ievainots krūtīs, bet u z b r u k u m s
atvairīts un pozicijas noturētas. Ārstējoties Pleskavas kaŗa slimnīcā,
Fricis saņem 2. šķiras dzelzs krustu, tuvcīņu nozīmi un ievainoto
nozīmi bronzā.
No Pleskavas Frici pārved uz slimnīcu Rīgā, kur viņš pavada
vairākus mēnešus. Pēc atveseļošanās viņu pārskaita uz 266E bataljonu, kur apmāca nākošos vadu komandierus armijas Sakaru dienestam. Kad fronte pietuvojas Latvijas robežai, uz paša lūgumu Frici
piedala Kurzemes aizstāvjiem 19. divīzijai, kur viņš piedalās Auces,
Zvārdes, B r o c ē n u un Saldus aizstāvēšanās kaujās. Par k a u j u
nopelniem ģenerālis Jekelns paaugstina Frici Salu virsleitnanta
pakāpē. Saldus apkārtnē Frici atkal ievaino, šoreiz rokā, viņu nosūta
uz Štetīnas kaŗa lazareti, Vācijā.
Kaujās ap Štetīnu, Fricis komandē no slimnīcām salasīto dažādu tautību kaŗavīru rotu, tiek atkal ievainots. Slimnīcā frontes iecirkņa komandieris ģenerāl-majors Kvessingers apbalvo Frici ar 1. šķiras
dzelzs krustu, sacīdams, ka Fricis esot pirmais latvietis, kuŗu viņš
apbalvojot.
Kaŗa beigu posmu Fricis pavada Reitlingenas kaŗa slimnīcā, no
kuŗas, pārģērbjoties privātās drēbēs, viņam izdodas izkļūt, vēl pirms
franču armija pārņem slimnīcu. Tā beidzas Friča aktīvās kaŗavīra
gaitas. Pilsētiņas apkārtnē viņš iepazīstas ar savu nākošo sievu Beati,
latvieti, no tuvējās bēgļu nometnes. Viņi apprecas un " n o m e t ņ u "
laiku pavada Reutlingenā.
Fricis 1949. gadā ierodas Melburnā un darbojas D V nodaļā,
kopš tās dibināšanas, dažādos amatos. Apbalvots ar D V Atzinības
rakstiem un D V krūšu nozīmi zeltā. Daudz laika ziedojis, izveidojot
D V mītnes, lauku īpašumu "Vanagi" un būvējot ev. lut. draudzes
"Svētā Krusta" baznīcu. Ir biedrs Latviešu virsnieku apvienībā un
Latviešu kaŗa invalīdu apvienībā. Ģimenē izauguši divi dēli. Liels
trieciens ir sievas zaudējums. Sabiedriskie darbi un pienākumi
neļauj viņam nogrimt skumjās.
Viņa otrā sieva Astra ir stiprs balsts un ar jaunu sparu Fricis
ķeras atkal pie darba savas tēvzemes labā. 1984., 1985. un 1986. gadā
viņš uzņēmās DV Melburnas nodaļas valdes priekšsēža pienākumus.
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1988. gadā viņu ievēl par D V Austrālijā valdes priekšsēdi uz trīs
gadiem. Diemžēl viņš nespēj uzdevumu veikt līdz galam, j o Dievs
viņu pievieno cīņu biedriem. 1989. gada vidū Fricis Sala mēro tālo
ceļu uz ASV uz 6. D V globālām dienām Čikāgā. Pēc nedēļas, atgriežas M e l b u r n ā , bet veselībai neuzlabojoties, 27. jūlijā slēdz acis uz
mūžu.

Alfreds Baltiņš
Pēc neilgas slimošanas, ar sirds v ā j u m u , miris Adelaides D V
ilggadīgais biedrs - bijušais nod. valdes pr-dis, D V AV pr-dis, virsnieks un korporācijas Lettonia filistrs Alfreds Baltiņš. Dzimis 1919.
gadā Krievijā, miris 1990. gadā 2. jūnijā Adelaidē. Baltiņš ir lauksaimnieka dēls. Pēc ģimnāzijas beigšanas studējis Latvijas universitātē
tautsaimniecību, beidzis rezerves virsnieku kursus, un kaŗa sākumā
Vācijā bataljona komandiera kursus. Paaugstināts par virsleitnantu
un komandējis 15. fizilieru bataljonu.

Alfreds Baltiņš (†)

Par cīņām apbalvots ar Ziemas kauju piemiņas medaļu, 7 medaļām par drošsirdību, ievainojuma n o z ī m i sudrabā, un l . un 2.
šķiras Dzelzs krustiem.
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Pēc ieceļošanas Austrālijā turpinājis studijas inženierzinātnē,
maizes darbs - Adelaides pilsētas satiksmes nozarē.
1953. g. iestājies D V Adelaides nodaļā un 1954. gadā bija valdes
priekšsēdis. Viņa ierosmē uzbūvēta "Sidrabene", veco ļaužu m ī t n e
latviešiem (ar 18 dzīvokļiem) Elizabetē. No 1985.-1987. gadam bija
D V A V priekšsēdis. Darbojies Latviešu biedrībā, izpildījis LAAJ
priekšsēža vietnieka un LAAJ prezidija priekšsēža vietnieka pienākumus.
Izvadīšanu 1990. g. 10. jūnijā vadīja māc. R. Reinfelds. Dziedāja vīru koris "Daugava". Goda sardzē stāvēja Daugavas Vanagi un
Lettonia's studenti.
D V Austrālijas valdes priekšsēdis
Voldemārs Eglītis
Sestdien, 1992. g. 22. februāŗī, sākot teikt savu uzrunu, D V Adelaides nodaļas 4 0 gadu atceres s a r ī k o j u m ā , pēkšņi saļimis zemes

Voldemārs Eglītis (†)

valdes priekšsēdis Voldemārs Eglītis. Slimnīcā miris 23. februāŗa agrā
stundā. Stāšanās pie runātāju pults bija D V Austrālijā valdes priekšsēža pēdējais solis darbīgajā mūžā.
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Voldemārs Eglītis dzimis 1917. gada 13. decembrī, T u k u m ā , 6
b ē r n u dzelzceļnieka ģimenē. Agrā b ē r n ī b ā zaudējis abus vecākus,
audzis labvēļu un vecāko māsu aizgādībā. Pēc ģimnāzijas beigšanas
T u k u m ā , sācis mācīties miesnieka amatu. Vēlāk pārcēlies uz Rīgu un
nodibinājis ģimenes dzīvi.
1944. gadā iesaukts leģionā un 15. divīzijas sastāvā novietots Berentes tuvumā Polijā. Kaŗa beigās laimējies izvairīties no gūsta un
Zālfeldes tuvumā atrast savu ģimeni. N o m e t ņ u laikā bijis Eslingenā,
kur strādājis U N R A un I R O apgādes nodaļā, 1949. g. ieradies Austrālijā un divus obligātos līguma gadus nostrādājis Gretas ģimeņu n o m e t n ē . Pēc t a m , kopā ar čechu partneri, uzsācis gaļas izstrādājumu
r ū p n ī c u . Vēlāk pievērsies gaļas tirdzniecībai. Būdams uzņēmīgs un
enerģisks, kādu laiku nodarbojies nekustamu īpašumu tirdzniecībā.
Pēc pensionēšanās, 1983. gadā viņu ievēlēja par D V Sidnejas
nodaļas valdes priekšsēdi. Šo amatu veica līdz 1988. gadam. Savu
p r a k t i s k o pieredzi viņš pielietoja nodaļas k l u b a izkārtošanā un
saimniecības nostabilizēšanā.
1989. un 1990. gadā Eglītis aktīvi iesaistījās D V pasākumos
ārpus Austrālijas. 1989. g. piedalījās 6. Globālajās D V dienās Čikāgā
un D V C V sēdē, aizstājot saslimušo D V Austrālijā valdes priekšsēdi
Frici Salu. Latviju apmeklēja divas reizes. 1989. gadā tikās ar L T F un
L N N K vadītājiem un runāja LNNK 2. kongresā. 1990. gada 17. jūnijā
trimdas D V vārdā uzrunāja protesta demonstrācijas dalībniekus pie
B r ī v ī b a s p i e m i n e k ļ a R ī g ā un a p m e k l ē j a D V n o d a ļ a s R ī g ā un
provincē.
1991. gadā V . Eglīti ievēlēja par D V Austrālijā valdes priekšsēdi. V i ņ š mudināja: " M ū s u cīņas biedri viens pēc otra aiziet un
m u m s būs jāstrādā dedzīgāk. M ē s nedrīkstam kļūt pasīvi. Latvija
gaida palīdzību."
Aizgājējs bija liels dziesmu draugs un dziedāja Sidnejas latviešu
jauktajā vīru korī un D V ansamblī Dziesmu gars. Darbojās Ev. lut.
Sidnejas draudzes padomē.
Voldemāru Eglīti pēdējā gaitā izvadīja n o Sv. Pētera dievnama
Adelaidē, 26. februārī. Pelnu urnu paredzēts pārvest uz Latviju.
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Edvīns Leimanis
Ilggadīgs D V ASV Dienvidkalifornijas apvienības priekšnieks.
Dzimis 1907. g. 13. jūlijā Rīgā, miris 1991. g. 9. septembrī Ziemeļholivūdas pilsētā. Latvijā bijis ieroču virsnieks 11. kājnieku pulkā.
1937. gadā ieguvis leitnanta pakāpi. 1941. g. brīvprātīgi ar 16. bataljonu devies uz austrumu fronti. 1943. g. pārvietots uz 15. divīzijas 34.
pulku, kur izpilda štāba rotas komandiera pienākumus. Pēc kaŗa,
V ā c i j ā dienējis sardžu vienībās un bijis arī transporta vienības
komandieris.

Edvīns Leimanis (†)

D V biedrs kopš 1946. g. No 1949. g. līdz 1951. g. bijis nodaļas
priekšnieks Glosvarā, Vācijā. Savienotās Valstīs ieceļojis 1957. g. un
apmeties uz dzīvi Kalifornijā. Šeit 1963. g. 18. augustā piedalās D V
apvienības dibināšanā. Sākumā ir tās valdes loceklis, bet vēlāk priekšnieks līdz 1978. g., kad priekšnieka pienākumus pārņem Aivars
Jerumanis. E. Leimanis apbalvots ar DV nozīmi zeltā. Bija DV M ā ž a
biedrs.
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Oskars Kleinbergs
D V A S V m ā c ī t ā j s Dienvidkalifornijas Miera draudzē. Apvienības Dienvidkalifornijas biedrs kopš 1977. gada.

Mācītājs Oskars Kleinbergs (†)

Dzimis 1905. g. 1. septembrī, miris 1988. g. 20. maijā, Losandželosā.
Jelgavas vidusskolu absolvē 1926. g. R u d e n ī iesāk studijas
Latvijas Universitātes T e o l o ģ i j a s fakultātē. K o r p o r ā c i j a s V e n t o n i a
saimei pievienojas 1929. g. 1933. g. beidz teoloģijas fakultāti, viņu ordinē par mācītāju Rīgas Sv. Jāņa baznīcā. 1944. gadā dodas trimdas
gaitās uz V ā c i j u . 1950. g. ierodas Savienotās valstīs. V i s p i r m s
Nebraskā, vēlāk Losandželosā, izveidojot Miera draudzi. Tai viņš
paliek uzticīgs līdz tās darbība izbeidzas. 1985. g. baznīcas virsvaldes
zelta krustu saņem 1975. g. O. Kleinbergs bija D V Mūža biedrs.
Roberts Epneris
Savā 7 9 . dzīves gadā, 1993. g. 25. janvārī miris bij. Latvijas
a r m i j a s un Latviešu leģiona virsleitnants un D V Kanadā valdes
priekšsēdis Roberts Epneris.
Roberts Epneris dzimis Jelgavas apr. Džūkstes pagastā, 1914.g.
12. augustā. Jelgavā beidzis 2. Valsts ģimnaziju. 1934. g. sācis studijas
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Roberts Epneris(†)

Latvijas Universitātes Inženierzinātņu fakultātē. 1936.g. iestājies korporācijā Beveronija. Tai pašā gadā iesaukts obligātajā kaŗa dienestā,
ko izpildījis 10. Aizputes kājnieku pulkā. Beidzis instruktoru un virsnieku vietnieku kursus. N o 1 9 3 7 . - 1 9 3 9 . g. m ā c ī j i e s Latvijas Kaŗa
skolā, kuŗas beigšanai sekojis dienests Aizputes k.p. III. bataljonā.
Baigajā gadā paturēts, tā saucamajā, Territoriālajā korpusā. Latviešu
leģionā cīnījies 15. divīzijas sastāvā. 1940. g. nodibinājis ģimenes dzīvi ar Irmu Graudiņu. Dzīves biedri un dēlu pēc kaŗa beigām sastapis
Libekā.
1947. g. ieceļojis Anglijā. D V organizācijā iestājies 1948. g.
Piecdesmito gadu sākumā ieceļojis Kanadā, uz dzīvi apmetoties
L o n d o n ā , kur aizritējis pārējais mūža laiks. Iestājies turienes D V
nodaļā, kuŗā zināmu laiku ieņēmis amatus. Ievēlēts D V Kanadā valdē
un laikā no 1958.-1960. gadam bijis Informācijas nozares vadītājs. No
1961.-1966. gadam - D V Kanadas valdes priekšsēdis un organizācijas
C V loceklis. Viņa vadības laikā sekmīgi pārvarētas D V apgāda financiālās gŗūtības. Atkārtoti piedalījies kaimiņu - D V ASV saimes galvenajos notikumos. 1965. aprīlī - delegātu sapulces laikā Vašingtonā,
kopā ar toreizējo D V ASV priekšnieku maj. V. Hāzneru svinīgā cerem o n i j ā nolikuši organizācijas vaiņagu Ārlingtonas Brāļu kapos.
Apbalvots ar D V nozīmi zeltā.
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Vairāk kā 3 0 gadus darbojies Latviešu Trīsvienības ev.-lut.
draudzē. Beidzis Teoloģijas kursus. Piecus gadus bijis Latviešu nac.
apvienības Kanadā padomes priekšsēža vietnieks. Rosīgs Londonas
pilsētas Tautas mākslas padomē, Ontārio provinces Mākslu padomē,
kā arī Komitejā cilvēku tiesību aizsardzībai.
Marta Renbuša aizsaulē
1986. g. 3. jūnijā Sidnejā 87 gadu vecumā acis uz mūžu slēdza
aktīvā sabiedriskā darbiniece un ražīgā rokdarbniece Marta Renbuša.
Viņa dzimusi 1899. g. 13. martā Rīgā, bet bērnību un daļu jaunības
pavadījusi Cēsīs, kur dziedāja Cēsu saviesīgās biedrības k o r ī un
spēlēja teātrī. Brīvības cīņu laikā Marta Renbuša darbojās Sieviešu
palīdzības korpusā, aprūpējot Ziemeļnieku kaŗavīrus.
N o 1 9 2 2 . - 1 9 2 4 . gadam viņa mācās Bertas Raisteres rokdarbu
k u r s o s Rīgā un pēc t a m strādā par instruktori E. A m a t n i e c e s
rokdarbu kursos T u k u m ā un no 1 9 2 6 . - 1 9 3 1 . gadam Emilijas Plātes
rokdarbu kursos Rīgā, tai pašā laikā papildinoties Izglītības minist r i j a s k u r s o s s k o l o t ā j i e m . V i ņ a ir l o c e k l e dziedāšanas b i e d r ī b ā
"Beverīnas dziedonis", Mārtiņa draudzes dāmu komitejā un Latvijas
bankas pašpalīdzības biedrībā.
Pēc kaŗa Vācijā M . Renbuša māca rokdarbus 2. Liepājas gaidu
vienībai Iceho n o m e t n ē un palīdz organizēt izstādes. Sidnejā viņa
darbojas ev. lut. latviešu draudzes dāmu komitejā, Sidnejas latviešu
biedrības dāmu k o m i t e j ā un 2. Liepājas gaidu un skautu vienību
vadībā. D V Sidnejas nodaļā viņa nodibina vakarēšanas k o p u , bet
1961. g. 29. janvārī - Sieviešu rokdarbnieču kopu Sidnejā, ko pirmajos gados vada un vēlāk strādā par instruktori un padomdevēju baltajos darbos, aušanā un tautas tērpu darināšanā.
Ar saviem darbiem Marta Renbuša piedalījusies lietišķās mākslas izstādēs kā Austrālijas Latviešu kultūras dienās, tā arī Dziesmu
svētkos Ziemeļamerikā, kur viņas darbi allaž pieminēti par paraugu
augstas kvalitātes un etnografiski pareizam sniegumam. Kopš 1957.
gada M . Renbuša regulāri piedalījusies Sidnejas Karaliskajā Lieldienu
izstādē, kur ieguvusi vairāk par 100 godalgu. Par darbu D V organizācijā viņa saņēmusi atzinības rakstu, bet 1973. gadā D V n o z ī m i
zeltā.
M a r t a R e n b u š a v i e n m ē r parādījusi a p b r ī n o j a m u vitalitāti un
šķietami nebeidzamas enerģijas rezerves. Jau sākot ar p i r m a j i e m
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gadiem Austrālijā Renbušu māja Bolkamhilla bija latviešu pulcēšanās
vieta nedēļas nogalēs.
Monika Jonāne
N o šīs zemes gaitām pēkšņi šķīrās trimdas latviešiem labi
pazīstamā sabiedriskā darbiniece, T o r o n t o un Kanadas vanadžu bij.
priekšniece Monika Jonāne.
Dzimusi 1925. g. 20. sept. Aglonas pag. zemkopja ģimene kā
jaunākā 4 bērnu pulciņā. Bērnība un jaunība aizvadīta tēva mājās.
Otrā pasaules kaŗā abi brāļi cīnījās Latviešu leģionā; vecākais, pie
Ērgļiem smagi ievainots, miris slimnīcā, jaunākais, pēc ilgiem gadiem atgriezies tēva mājās no krievu gūsta ar sabojātu veselību, arī
drīz miris.

Monika Jonāne ( † )

Ar pēdējo bēgļu kuģi 1945. g. 15. janv. Monika ar māsu nokļūst
G o t e n h a f e n ā , kur sākumā nodarbinātas ierakumu rakšanā, vēlāk
slimnīcā. Kuģis "Pretoria" 10.000 ievainoto kaŗavīru 17. martā ieved
Dānijā. Vēlāk latv. bēgļu nometnē pie Kopenhāgenas Monika beidz
latviešu ģimnāziju. Šeit arī sākas viņas darbība D V organizācijā. Pēc
īsas uzturēšanās Zviedrijā, viņa 1951. g. febr. ieceļo Kanadā, T o r o n to, kur māsas un svaiņa mājās nodzīvo visus trimdas gadus.
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Moniku ievēl par T o r o n t o vanadžu pr-ci, pēc tam viņa 11 gadus ir Kanadas Vanadžu pr-ce. Apbalvota ar D V nozīmi zeltā. īstenojusi savu ieceri par vanadžu koŗa nodibināšanu, Monika daudzus
gadus tajā ne tikvien dziedāja, bet arī veica koŗa priekšnieces, n e aizvien vieglos, pienākumus. Daudz laika viņa ziedoja līdzekļu sagādei
Latviešu n a m a m T o r o n t o , kā arī laikrakstam "Latvija A m e r i k ā " ,
kopīgi ar toreizējo D V KV pr-di E. Krūku sarīkodami "Zelta dukāta
balli" un 15 gadus palīdzēdama ikgadējā D V Ziemsvētku tirdziņa un
loterijas izkārtošanā. M. Jonāne darbojusies arī Latviešu Nacionālā
Apvienībā Kanadā un prez. K. Ulmaņa piemiņas komitejā.
Maizes darbu viņa strādāja "Zurich" apdrošināšanas sabiedrībā. 16. jūnijā viņu darba vietā pārsteidza sirds trieka un, novesta
slimnīcā, viņa 22. jūnijā slēdza acis mūžīgai dusai.
M ū ž ī b ā aizgājušo darbinieci 2 6 . j ū n i j ā izvadīja uz J o r k a s
kapsētas latviešu n o d a l ī j u m u , piedaloties lielam pavadītāju pulkam.
Izvadīja prāv. B. Baginskis, sēru mūziku spēlēja P. Zariņš. Pie šķirsta
goda sardzē stāvēja vanagi, vanadzes un "Zīles" koristes.
Aleksandrs

Pelēcis

(1. vietas ieguvējs DV patriotiskās

Pēc senču

dzejas

konkursā)

parašas

Kad kaŗavīru gulda
Tēvuzemē:
Bez zobena to veļos vadīt nemēdz —
Varbūt ij tur tam seko
ienaidnieks:
To labais tērauds vēlreiz projām
trieks.
Kad dravinieku
gulda
Tēvuzemē:
Bez ozolzara viņu vadīt nemēdz —
Varbūt līdz tumšai, drūmai
Veļzemei
Līdz ozolzaram
dainu bite skrej?
Kad
Bez
Kad
Lai

dziesminieku
gulda
Tēvuzemē:
rozes zieda viņu vadīt nemēdz —
apklususi smeldzes pilnā
sirds,
Veļzemē vēl dzirksts no dzīves
mirdz!

Kad trimdinieku
gulda svešā
zemē,
Tam vieglas smiltis veļos vēlēt
nemēdz:
Draugs pacieties!
Tam atvadoties
teic:
Nāks laiks, kad mirušie pat mājup
steidz!
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Alfreds Putniņš
(2. vietas ieguvējs DV patriotiskās

dzejas

konkursā)

Un ik gadus veļu naktī, vējiem svilpojot,
sniegiem zibot, Tīreļpurva saltos klajos
ceļas strēlnieki un stājas klusās, ciešās,
bargās rindās. Rokās laides, tvertas stingri,
vaibstos drēgnais zemes paisums, acīs
dziļi gruzdošs spīdums, lūpās nepabeigti
vārdi.
Stājas strēlnieki un gaida tautas
pavēlošo balsi, kaujas komandu - uz priekšu
Pretī ložu sausiem sprakšķiem, pretī nāves
stingai elpai, pāri dzeloņdrāšu
žogiem,
pāri blindažām un ejām, pāri kritušiem un
dzīviem latvju pulku slavas ceļā.
Klausas strēlnieki un gaida, gaida
aicinošo balsi, savas tautas sāpju balsi,
gatavi ik brīdi doties vēlreiz beidzamajā
gaitā, gatavi par asins maksu izpirkt
savas zemes godu.
Ja tava tēvuzeme asiņo, ar savām
krūtīm aizspied dziļo vāti, ar savām
lūpām sāpju sviedrus dzēs, ar savām
rokām spēcīgām un vingrām no lāsta
pasargā, no naida žults!
Cel zobenu pret varmācības ķetnu,
triec posta ūpim bultu pašā sirdī, pret
nakti ej, pret pašu pekles spelti, uz
ežas galvu liec,
ja tava tēvuzeme asiņo! -

Lūcija

Nāgele

(4. vietas ieguvēja DV patriotiskās

dzejas

konkursā)

Lūgšana
Tēvs debesīs, to zini Tu un redzi:
Skan ieroči un liesmo naida sārts.
Ar miera spārniem mūsu zemi sedzi,
To pasargā.
Un svētīts lai Tavs vārds.
Lai notiek viss pēc Tava gaišā prāta.
Liec slepkavām un melnai varai rimt,
Un zemei, asinīs un naidā sabradātai,
Ar Tavu vārdu brīvai atkal dzimt.
Dod maizi dienišķo un atpestī no grēka,
Lai varam stipri būt un piedot arī mēs.
Tik vienotībā, Dievs, un Tavā spēkā
Šī latvju tauta uzvarēt vēl spēs.
P.S.Dzejolis uzrakstīts 1991.g. janvāra traģiskajās dienās,
kad Rīgā lija asinis un tauta stāvēja uz barikādēm.

Pasmel no dzīvības avota rītdienai veldzi,
Lūk, cik dzidras lāses caur pirkstiem tev krīt!
Aizliegtās jaunības rūgti gruzdošo smeldzi
Brīvības vēji projām jau aiznesīs rīt.
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Pielikumi

Pielikums N r . l .
D V priekšnieka J. Frišvalda pārskats
par viņa apmeklējumu Latvijā
D V pr-ks J. Frišvalds Latvijā ieradies 1991. g. 6. n o v e m b ŗ a
vakarā, viņu sagaidījuši Latvijas D V saimes locekļi. Ticies 7. novembrī ar Dr. R. Ražuku, kas viņu ielūdzis uz L T F 4. kongresu š.g. 15.
novembrī.
Latvijas Sieviešu Līgas (LSL) priekšsēdei Anitai Stankevičai
apsolījis, ka D V C V segs izdevumus Vācijā par protēzi k ā d a m jaun a m latviešu k a ŗ a v ī r a m , kas bijis P a d o m j u savienības b r u ņ o t o s
spēkos.
Ticies ar LNNK priekšsēdi Visvaldi Lāci, k a m nodevis publicēšanai D V C V protesta rakstu, kas attiecas uz š.g. 15.oktobŗa AP
lēmumu un jau publicēts rietumu presē.
8. n o v e m b r ī ticies ar Sociālās n o d r o š i n ā š a n a s ministra 1.
vietnieku Ināru Biti. Sagaidāms, ka latviešu nacionālie kaŗavīri-invalīdi (ar 1.12.91) varēs saņemt invaliditātes pensijas no Vācijas tiešā ceļā
un valūtā bez Maskavas starpniecības. Ar Latvijas D V C V gādību
lielāks skaits nacionālo kaŗavīru ir saņēmuši n o augstāk m i n ē t ā s
ministrijas zināmu atbalstu.
Pēc p ā r r u n ā m ar Latvijas k o m i t e j a s pr-di M ā r i G r ī n b l a t u
nodevis D V C V prezidija protestu publicēšanai " P i l s o n ī " . AP 15.
oktobŗa lēmuma pilsonības lietā.
Saņēmis vēstuli, kuŗā D. Skutelis, Latvijas polītiski represēto
apvienības sekretārs, raksta: "Izsaku Daugavas Vanagiem ārzemēs
pateicību par to ievērojamo materiālo palīdzību, ko Jūs sniedzat
Latvijas bijušiem kaŗavīriem, leģionāriem, represētajiem un latviešu
ģimenēm un ko mēs tiešām saņēmām."
Paskaidrojis par memorandu - " P a r mūžīgo Latviju d o m ā j o t "
īsto nozīmi.
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10. n o v e m b r ī piedalījies " R u m b ā s " , Jelgavas apriņķa Sīpeles
pagastā, piemiņas akmens atklāšanā, Kurzemes cietokšņa cīnītājiem.

DV pr-ks J.Frišvalds Ložmetējkalnā pie strēlnieku pieminekļa, 1991.g.10.nov.

Nolicis ziedus Ložmetēju kalnā, pie latvju strēlnieku godināšanai celtā pieminekļa.
11. n o v e m b r ī ticies ar Latvijas Ministru prezidentu I. G o d m a n i ,
piedaloties arī U.Pakalniņam un U. Ofkantam.
Nolicis ziedus pie G, Astras, J. Ziemeļa, ģen. J. Baloža, Z.
Meierovica un J. Čakstes kapiem. Nolicis D V organizācijas vainagu
Brāļu kapos, asistējot J. Kalpakam, L D V Valmieras nodaļas priekšsēdim. Piedalījušies apmēram 5 0 0 0 cilvēku.
Vakarā, Mazajā Ģildē piedalījies Latvijas Daugavas Vanagu dienā. S a r ī k o j u m s izkārtots priekšzīmīgi. Ceremoniju vadīja Veronika
Lāce. Bija apsveikumi un runāja U. Pakalniņš, E. Eleksis, J. Frišvalds
un vēl citi.
864

12. n o v e m b r ī izbraukums uz Siguldu. Nolicis ziedus M o r ē pie
leģionāru pieminekļa. Apskatījis L D V Siguldas nodaļas iekārtoto izstādi, kas veltīta nacionāliem kaŗavīriem. Ticies ar D V Siguldas
nodaļas priekšsēdi R. Eleksi un valdi.

1991.g. 11.novembrī Brāļu kapos, Rīgā. No labas J.Kalpaks, J.Frišvalds (DV pr-ks)

Apmeklējis 4. Rīgas (Sarkanā Krusta) slimnīcu. Šeit piedalījies
arī D V A S V priekšnieks A. Spārniņš. Tikšanās ar slimnīcas direktoru
Dr. Jāni Veidi un Dr. Māri Sābu. Jau ārstēti 25 pacienti ar D V organizācijas atbalstu. Redzējuši D V org. ziedotos aparātus. Slimnīcas vadība lūgusi vai būtu iespējams iegādāties laparaskopa aparātu (žults
operācijām).
Piedalījies Latvijas D V C V ārkārtējā sēdē. Nodevis £100,- no C V
un arī sveicienus no C V locekļiem un vanadžu priekšniecēm M .
Ķeņģes un A. Hāzneres, D V F priekšsēža Dr. L. Rumbas u.c. Sēdē izteikta uzticība U . Pakalniņam. Noraidīts Latvijas D V delegātu ārkārtas konferences pieprasījums. Jaunas nodaļas nodibinātas Kuldīgā un
Valkā.
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Piedalījies Rīgas nodaļas sapulcē, kur
Arī A. Spārniņš aktīvi piedalījies augšminētā
14. novembrī izbraukums uz Bausku,
mācītāju Jāni Ozoliņu, Butku kapos ziedu
piemiņai celtā krusta.

uzņemti 4 jauni biedri.
sēdē un sapulcē.
kopā ar U . Ofkantu un
nolikšana pie leģionāru

1991.g.l4.nov. DV pr-ks J.Frišvalds piedalījās krusta uzstādīšanā un
iesvētīšanā latviešu leģionāru atdusas vietā Bauskas apr. Ceraukstes
pag. Ķīķerkalna kapsētā. Gājienu ved māc. J.Ozoliņš, seko J.Frišvalds
(DV pr-ks), Br.Zitmanis (I.DV Bauskas nod. pr-dis), A.Anūzis,
R.Abelnieks (vēsturnieks) u.c

Tikšanās pie D V Bauskas nodaļas priekšsēža B. Zitmaņa. Svētbrīdis Ceraukstes pag. Ķīķerkalna kapsētā; krusta uzstādīšana. Teicis
uzrunu un māc. J. Ozoliņš vadījis garīgo daļu; skolotāja R.Ābelnieka
apskats par Latviešu leģiona trīs bataljonu c ī ņ ā m 1944. gada augustā
un septembrī minētā vietā
15. novembrī ieradies Latvijas Tautas Frontes kongresā. Bijuši
599 delegāti, no tiem 14 ārzemēs dzīvojošie; 483 latvieši (ieskaitot 3
Latv. D V ) un 3 krievi. Dr. R. Ražuka pārskats par iepriekšējo darbību. Lietuviešu pārstāvja Sajudis apsveikums. G. Meierovica apsveik u m s u.c. Rakstiski sveicis Zviedrijas ministru prezidents. Par L T F
priekšsēdi ievēlēts Dr. R. Ražuks.
16. novembrī piedalījies L D V Bauskas nodaļas biedru sapulcē.
Nodevis £50,- no D V F Notinghamas nodaļas un £10,- no CV.
17. novembrī piedalījies LTF kongresam veltītā dievkalpojumā D o m a
baznīcā.
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18. n o v e m b r ī ieradies Rīgas pilī. Prāv. Ālera svētvārdi. Arī
Frišvalds uzrunājis klātesošos. Sekojis valsts svētku dievkalpojums
D o m a b a z n ī c ā un vēlāk sanāksmē piedalījušies ap 10 - 1 5 , 0 0 0
apmeklētāju. Frišvalds runājis un norādījis, ka latviešu nacionālie
kaŗavīri nav nekad cīnījušies par svešiem m ē r ķ i e m . Pie B r ī v ī b a s
pieminekļa, kopā ar A. Spārniņu nolikuši vainagu D V organizācijas
vārdā. Vēlāk apmeklējis svētku koncertu.

Gājiens ziedu nolikšanai pie Brīvības pieminekļa, pēc PBLA valdes
sēdes atklāšanas. No labās G.Meierovics (PBLA v. pr-dis), Pujats
(Katoļu bazn archibīsk.), J.Frišvalds (DV pr-ks) V.Lācis (LNNK v.
pr-dis), V.Paegle (PBLA v. pr-de ar 1994.g.) u.c

1991.g.19.nov., pēc PBLA valdes sēdes, pie Brīvības pieminekļa Rīgā
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19. novembrī piedalījies PBLA valdes sēdē, Rīgas pilī. Apmeklējis arī Pulvertorni un ir bijis Latviešu Nacionālo kaŗavīru sapulcē.
Pēcpusdienā ticies ar D V Liepājas nodaļas pārstāvjiem, kur piedalījušies A. Spārniņš, U . Ofkants, U. Pakalniņš u.c. Sarunas ilgušas 1 1/2
stundas. Kā D V priekšnieks, J. Frišvalds paskaidrojis, ka Latvijā
nevarot pastāvēt divas D V organizācijas. Ieteicis D V Liepājas nodaļai
pievienoties Latvijas D V organizācijai. Nepievienošanās gadījumā
lūdzis n o d o t z i e d o t o s aparātus un citas m a n t a s Latvijas D V
organizācijai. Minētie delegāti solījušies, saziņā ar biedriem, paziņot
savu stāvokli.
20. novembrī piedalījies PBLA sēdē.

Pielikums Nr. 2.
Jānis Rožkalns
Manas aktivitātes no ierašanās brīža Vīnē
1987. g. 15. oktobŗa līdz 1988. g. 12. maijam
1.

Vīnē:
a) preses konference,
b) tikšanās ar ASV delegācijas vadītāja vietnieku Vīnes sarunās,
c) tikšanās ar norvēģu Helsinku grupu.
2. Minsterē: intervijas 2 Minsteres avīzēm.
3. 16. n o v e m b ŗ a preses k o n f e r e n c e S t o k h o l m ā (sakarā ar
gaidāmajām represijām Rīgā).
4. Tikšanās ar Zviedrijas latviešiem 4. un 18. novembrī.
5. 19. novembŗa preses konference Bonnā.
6. Intervija V F R T V , kuŗu gan polītiķi nobloķēja.
7. 16. decembrī Vīnē - sagaidu no Latvijas izraidīto Māri Ludviku. Pārrunājam aktuālus jautājumus par palīdzību Latvijai.
8. Decembrī - janvārī - apmēram 10 intervijas dažādiem reliģiskiem žurnāliem Eiropā un ASV.
9. No 2. - 8. janvārim 1988. g. - Zviedrijā tikšanās ar diplomātiem, pārrunājot iespējamo palīdzību Latvijas neatkarības kustībai.
10. februārī meklētas iespējas sagatavot Latvijas apstākļiem
kompjūteru ar pavairojamo iekārtu; meklēti ceļi, kā to nogādāt.
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11. No 11. februāra līdz 1. martam ceļojums pa Angliju, kuŗu
organizē Daugavas Vanagi.
Referāti apm. 10 Anglijas pilsētās latviešu sabiedrībā ar videofilmas "23. augusts" demonstrēšanu un fotogrāfijām.
-Referāts Notinghamā angļu sabiedrībai, baznīcā.
-Preses konference Londonā.
-Intervijas vismaz 3 angļu avīzēs.
-Intervija radio BBC.
-Noorganizēta videofilmas" 14. jūnijs" tiražēšana un pārdošana.
-Tikšanās "Amnesty International", liecība par V D K terroru.
-Tikšanās ar "Keston College" darbiniekiem.
-Referāts Londonas universitātē.
12. Martā intervija V F R avīzei "Bild am Sonntag" tulko Veronika Bērziņas kundze.
13. Intensīvi mēģinājumi palīdzēt Gunāram Astram, zāļu sagāde, nosūtīšana. Paldies Daugavas Vanagiem par zāļu financēšanu!
14. Saņēmu no Rīgas videofilmu par 25. marta demonstrāciju
un to paņēma demonstrēšanai ASV T V . Fotogrāfijas par 25. martu
publicēšanai nodevu "Associated Press" aģentūrai.
15. 6.aprīlī Minsterē ierodas Anglijas T V grupa, lai sastādītu
plānu filmas uzņemšanai par notikumiem Latvijā.
a) iedodu savus video materiālus par Helsinku grupu, 23.
augustu un 14. jūniju.
b) iedodu Rubeņa, Plātes, I. Žukovska, Vidiņa, Lasmanes
adreses Latvijā. Sastādam rīcības plānu, kā labāk T V grupai Rīgā
rīkoties.
Viss noritēja veiksmīgi. Filmu rādīs 27.03 Anglijas T V , pēc tam
citās rietumu zemēs.
16. No 8. - 12. aprīlim referāti Austrumu reliģisko misiju gada
konferencē Korntālē ( V F R ) par cilvēka tiesību stāvokli Baltijā un
PSRS.
17. 13. aprīlī mūsu dzīvoklī Minsterē Spānijas T V uzņemšanas
grupa filmē interviju par apstākļiem cietumos, n o t i k u m i e m Latvijā
(tulko Ver. Bērziņas kundze).
18. 15. - 17. aprīlim esmu Zviedrijā. 18. - 19. aprīlim esmu
Norvēģijā, Oslo.
19. 22. aprīļa - 7. maijam turneja Šveicē, organizē Starptautiskā
kristīgā solidaritāte un Austrumu institūts:
- 1 4 referāti (cietums, glasnostj, Latvija).
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-Intervija ar četrām Šveices avīzēm.
-Referāts Austrumu attiecību institūta mācību spēkiem par Latvijas pārkrievošanu, sarkano strēlnieku l o m u 1917. gadā, notikumiem
Rīgā 1987. g. vasarā.
-Turnejas laikā savācām pāri par 7000 parakstu, prasībai atbrīvot polītieslodzītos. Prasību iesniedzām 6. maijā padomju vēstniecībā Bernē.
- T i k š a n ā s C i r i c h ē ar p s ī c h i a t r u D r . K o j a e , b i j u š o p o l ī t ieslodzīto. Video intervijā, viņš, pēc tautības krievs, aicina krievus
Latvijā atzīt Latvijas neatkarību.
-Cirichē apmeklēju profesionālu video studiju un apspriedām,
kāda video aparatūra būtu labākā Latvijas apstākļiem.
20. Šodien, 12. maijā video filmu par 23. augustu Rīgā piedāvāju A S V T V . Viņi to paņēma pārraidīšanai.
Nākotnes plāns:
1. No 16. - 26. maijam referātu turneja pa Vācijas dienvidiem
(org. Starpt. kristīgā solidaritāte).
2. No 10. - 20. jūnijam referātu turneja Anglijā.
3. Augustā turneja Somijā.
4. Septembrī - oktobrī turneja A S V , Kanadā. Divas ASV T V
stacijas piedāvā interviju.
5. Novembrī turneja Norvēģijā.
6. 1989. gadā janvārī, martā divas turnejas Šveicē.
Tādi ir uzaicinājumi, n o kuŗiem dažus, iespējams, nāksies atteikt, j o par galveno savu darbu t o m ē r uzskatu atbalstīt brīvības
cīnītājus Latvijā, kas arī prasa ļoti daudz laika un spēka.
Šajās aktivitātēs redzu, cik maz m ē s i z m a n t o j a m t o m ē r tik
plašās iespējas uzrunāt R i e t u m u sabiedrību, stāstot par Latvijas
traģēdiju un ar to iegūstot sev labvēļus un draugus.
Minsterē,1988. g. 12. maijā.
N o Latvijas izraidītajam Jānim Rožkalnam un viņa ģimenei,
ierodoties R i e t u m o s , financiālu un morālu atbalstu un palīdzību
sniedza D V organizācija, sevišķi D V Vācijas zemes valde. V i ņ a ļoti
intensīvo darbu Latvijas un latviešu tautas brīvības atgūšanai D V
organizācija novērtē ļoti augstu.
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Pielikums Nr. 3.
Noteikumi D V organizācijas
Jauniešu rakstu darbu sacensībām 1989. g.
Sacensību pamatojums/iemesls:
R a k s t u darbu sacensības tiek izsludinātas sakarā ar D V
organizācijas 4 5 g. atceri 1990. gadā.
Vecums: 1 3 - 1 8 g.v.
Temati:* - " K a s ir D V organizācija un ko tā ir devusi latviešu
sabiedrībai pēdējos 45 gados?"
-"Daugavas Vanagi un to pienesums Latvijas ilggadīgajai
neatkarības cīņai."
-"Latviešu leģions un Latvija: kāda loma latviešu kaŗavīram
bija vācu okupācijā?"
* Izvēlēties vienu.
Balvas:
I.vietai
- Vienas vasaras pilna samaksa kādā latviešu vasaras vidusskolā ( + / - $850).
II.vietai
- (divas balvas) - $ 250 katram.
III.vietai - (divas balvas) - $ 100 katram.
Piezīmes:
1.
Zemēs, kur vasaras vidusskola nav pieejama (piemēram, Anglijā, Vācijā, Zviedrijā), augšminētās sumas piešķir Minsteres latviešu
ģimnāzijas apmeklēšanai.
2.
Balvas nav domātas izsniegt saņēmējam naudā. Tās ir vienīgi
izmantojamas minēto skolu apmeklēšanai un tiks nosūtītas tieši tur.
Tādēļ katram, kas sacensībās piedalās, ir jāpievieno informācija attiecībā, kuŗu skolu viņš vēlas apmeklēt.
Darbu kvalitāte, garums, u.c. noteikumi:
Iesniegtajam darbam ir jābūt augstas kvalitātes rakstu darbam,
kas piemērots šai vecuma grupai. Ir pieejamas daudzas, visāda veida
"references", kā piemēram LTĻ, D V M , laikraksti, žurnāli utt., kas
dotu rakstītājam nepieciešamo informāciju. Tāpat palīdzību var lūgt
no visām apvienībām/nodaļām.
Darbam jābūt viegli salasāmam, vislabāk mašīnrakstā ar divrindu atstarpi. Rakstam ir jābūt vismaz 500 vārdu gaŗam.
Laika nosacījums:
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Sacensības izsludināmas gadu mijā, tas ir, ar 1990. g. 1. janvāri.
D a r b i jāiesūta ne vēlāk kā 1. aprīlī. Balvas paziņos pēc D V C V sēdes
un balvas jaunietis varēs izmantot jau šajā gadā.
Vērtēšanas komisija:
Māris Graudiņš
D V CV Jaunatnes nozares vadītājs, ASV.
Anita Hāznere
D V Vanadžu priekšniece, ASV.
Austra Liepiņa
Bij. D V vanadžu priekšniece, Anglija.
Jūlijs P o č s
D V C V prezidija pārstāvis, Anglija.
Andris Ziedars
D V Austrālijā valdes pr-sēža vietn.. Austrālija.
Darbu nosūtīšana:
Darbus jānosūta A.Hāznerei, kuŗa to fotokopijas nosūtīs katram
vērtēšanas komisijas loceklim.

D V Vanadžu izkārtotās bērnu un jauniešu rakstu darbu un zīmējumu
sacensību noteikumi
Krišjāņa Barona 150 gadu dzimšanas dienas atcerē.
Sacensību vecumu grupas un tēmati:
1. grupā - līdz 8 gadu vecumam.
Uzrakstīt un uzzīmēt tautas dziesmu "Aijā, žūžū, lāča bērni",
vismaz 4 pantus.
2. grupā no 8 g. - 12 gadiem.
Uzrakstīt kādas tautas dziesmas - rotaļas visus pantus, paskaidrojot, kā rotaļa ejama, vēlams ar zīmējumiem (piem. "Kumeliņi, k u m e l i ņ " ) . Ko tu zini par Krišjāni Baronu?
3. grupā no 12.g. - 16 gadiem.
Uzrakstīt
piecas tautas dziesmas par: ģ i m e n i , darbu u n
svētkiem. Vēlami arī attiecīgi zīmējumi. Krišjāņa Barona mūža
darbs.
4. grupā n o 16 g. - 18 gadiem.
Simboli latviešu tautas dziesmās. Pārtulkot angļu/franču/vācu
/spāņu vai citā dzīves vietas valodā 6 tautas dziesmas pēc paša
izvēles.
Darbi izpildāmi rokrakstā; jāraksta tikai uz loksnes vienas puses. Loksnes labā stūrī augšā rakstāms dalībnieka vārds, uzvārds, vec u m s un adrese. Vecāki var palīdzēt bērniem ar padomu un norādīj u m i e m , bet ne ar technisko izpildījumu un teksta sastādīšanu.
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Darbi iesūtāmi līdz 1985. gada 1. m a i j a m un adresējami D V
zemju valdēm.
Paredzēti sacensību darbu apbalvojumi.

Pielikums Nr. 4.
Archībīskapa Arnolda Lūša atbilde uz
D V vanadžu priekšnieces vēstuli:
26. jūnijā 1984.
Ļoti cienītā A. Liepiņas kundze!
Paldies par Jūsu vēstuli un atsūtītiem materiāliem - iesniegum i e m anglikāņu baznīcas vadītājiem. Maz gan ticams, ka viņi šai
lietā mēģinās kautko darīt, j o baznīcā - brāļošanās ar baznīcu Pad.
Savienībā - j o p r o j ā m iet pilnā spēkā. Pirms dažiem mēnešiem Maskavā viesojās Lutheran Church in America (L.C.A.) prezidents, un
Maskavā vairākkārt deklarējis, ka baznīcām jāsadarbojas miera labā,
kaut arī polītiķi strīdas un bruņojas. LCA pieder arī kādas 10 latviešu
draudzes, bet neesmu dzirdējis, ka šīs sinodes vadība kautko darītu
Baltijas tautu nastas atvieglošanai.
Jūsu iesniegumus nodošu m ā c ī t ā j a m Vilim Vārsbergam, kuŗš
pārstāvēs mūsu baznīcu Luterāņu Federācijas Asamblejā, Budapeštā.
Redzēsim, kas n o t i k s ar mūsu baznīcas iesniegumu Federācijai.
Laikam jau t o mēģinās noklusēt, lai izvairītos no debatēm.
Dieva palīgu vēlot un sveicinot,
Arnolds Lūsis, Archībiskaps.
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Pielikums Nr. 5.
D V F vanadžu daļas vadītajas vēstule
Britu ministru prezidentei M.H. Tačerei:
13 th May, '86
T h e Right Hon. Mrs. M.H.Thatcher
Prime Minister,
10, Downing Street,
LONDON
Dear Prime Minister,
Latvian W o m e n who gathered for their annual convention at
the Latvian H o m e in Almely, near Hereford, on May 4th 1986, are
taking the liberty to draw your attention to the following:
T h e explosion o f the nuclear reactor in the Ukraine has caused
deep c o n c e r n regarding t h e radioactive fallout in o u r Soviet
occupied h o m e country, Latvia. W e all have relatives there - parents,
brothers, sisters - and Latvian children are growing up there, whose
health, and even lives, are seriously threatened.
45 years ago during the night o f 13th/14th June 1941, the Soviet
regime deported 15,600 Latvians to labour camps. During subsequent deportations Latvia eventually lost o n e eighth o f its population.
T h e current radioactive fallout will cause further losses among
the Latvian people and this will have consequences upon the future
o f the Latvian nation.
T h e Soviet U n i o n does not care about the health or lives o f
h u m a n beings, and does not appear to m a k e provisions for the
protection o f its inhabitants.
W e trust that such horrors do not threaten the population o f
Great Britain and that Her Majesty's Government has taken care to
protect its citizens.
Yours faithfully
Erika Sarkanbardis,
Chairman o f the Latvian Ladies
Welfare Fund in Great Britain.

874

Saņemtās atbildes:
10 D O W N I N G S T R E E T
29 May 1986
Dear M r s Sarkanbardis,
T h e Prime Minister has asked m e to thank you for your recent
letter which is receiving attention.
Yours sincerely,
Signed: (Betty Cross)
Mrs. E.Sarkanbardis
Chairman o f the Latvian Ladies
Welfare Fund in Great Britain
18 Bingley Road
Heaton, Bradford,
BD96HH
Atbilde uz Kenterberijas archibīskapam rakstīto vēstuli, sakarā ar
muitas noteikumiem sūtījumiem uz Latviju:
Lambeth Palace, SE1 7 J U
28th June 1984
Dear M r s Sarkanbardis,
T h a n k you for your letter of the 8th June.
I a m m o s t distressed to hear o f t h e Soviet G o v e r n m e n t ' s
decision to prohibit the sending o f duty-paid parcels to the Soviet
U n i o n f r o m the 1st August. I am aware that such parcels have, in the
past, c o n s t i t u t e d a vital s o u r c e o f help to v i c t i m s o f Soviet
oppression. T h i s new law is yet further evidence o f t h e Soviet
G o v e r n m e n t ' s determination to m a k e life as hard as possible for
those who might threaten it.
I acknowledge your request for our prayers, and I pray that our
Lord may c o m e to the aid o f all who suffer for His sake.
Yours sincerely,
(paraksts)
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Uz līdzīga satura vēstuli atbildējis Yorkas archibīskaps:

YO2

From the Archbishop o f York
BISHOPTHORPE
YORK
1QE
12 June 1984

Dear Mrs. Sarkanbardis
T h a n k you for your letter of the 8th June. I am sorry to hear
a b o u t t h e new Soviet restrictions which are going to m a k e it
impossible to send duty-paid parcels to your realtives and friends in
Latvia.
T h i s is a sad reflection on the state o f things in the Soviet
U n i o n and I join with you in praying that m o r e h u m a n e policies
may prevail.
paraksts

Pielikums Nr. 6.

Daugavas Vanagu Centrālās valdes prezidija viedoklis - sakarā ar
patreizējo stāvokli Latvijas Daugavas Vanagu organizācijā
1.
D V C V prezidijs uzskata, ka tēvzemē pastāv un darbojas tikai
viena L A T V I J A S D A U G A V A S V A N A G U O R G A N I Z Ā C I J A , kas ir
patstāvīga ar saviem statūtiem, ka jaunas šis organizācijas nodaļas var
tikt reģistrētas tikai šajos statūtos noteiktā kārtībā.
2.
D V C V prezidijs atzīst, ka, tā sauktā, Latvijas D V ārkārtējā
konference, 1992. g. 12. janvārī, nav sasaukta nedz notikusi saskaņā
ar L D V statūtiem, tādēļ šīs konferences l ē m u m u s neuzskata par
saistošiem ne L D V organizācijai, ne arī L D V eventl. nostājai iepret ī m D V organizācijai Rietumos.
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3.
Šādai, statūtiem neatbilstošai konferencei, nav nekādu tiesību
lietot DAUGAVAS VANAGU N O S A U K U M U . Tāds pieder tikai 1945.
g. Zedelgemā nodibinātai organizācijai un, ar Daugavas V a n a g u
centrālās valdes piekrišanu, Latvijā to var lietot tikai L D V organizācija.
4.
Prezidijs uzskata - kamēr Latvijā vēl j o p r o j ā m atrodas okupācijas kaŗaspēks, nevar būt runas par L D V organizācijas apvienošanos ar Daugavas Vanagu organizāciju rietumos.
5.
Visā D V organizācijas pastāvēšanas un darbības laikā ir pastāvējusi iespējami saskaņota aprūpes un palīdzības darba īstenošana kā
Rietumos, tā iepretīm tautas kodolam okup. Latvijā un ārpus tās. Pēc
D V C V ieskatiem, tas pats jācenšas darīt tagadējos apstākļos, kad
palīdzības darbam tēvzemē ir citas iespējas. Šis palīdzības darbs
veicams saziņā ar D V ģenerālsekretāru un sadarbībā ar Latvijas D V
centrālo valdi. Šādas kārtības pārkāpšana un neievērošana ir noteikti
noraidāma un nepilnības šai ziņā ir jānovērš.
6.
Prezidijs uzskata, ka, ja kādam D V vai L D V organizācijas
loceklim ir iebildumi pret kādas nodaļas vai centrālās valdes r ī c ī b u ,
tad tādi iebildumi vispirms ir jāapspriež nodaļas biedru sapulcē.
Tad, ja tas ir vajadzīgs, sapulces lēmums jāpaziņo atbilstošajai zemes
valdei, resp. L D V C V , kuŗas pienākums gādāt, lai delegātu tuvākajā
sapulcē, resp. konferencē - iebildumi tiktu apspriesti statūtu noteiktajā kārtībā. Visu sapulču gaitai jābūt protokolētai un protokoli jāparaksta sap. vadītājam, sap. vadītāja palīgam un protokolistiem.
7.
Prezidijs uzskata, ka nav pielaižams stāvoklis, ka kādas D V
zemes nodaļa, apvienība vai kopa r ī k o t o s pretēji N o t e i k u m i e m
Daugavas Vanagu organizācijas darbībai (pieņemti D V C V 1960. g.
sēdē, S t o k h o l m ā ) , D V attiecīgās zemes saimes satūtiem vai darbības
noteikumiem. Par šīs kārtības ievērošanu atbildīga ir attiecīgās D V
zemes valde. Pašsaprotami, ka min. organizācijas n o t e i k u m i un
statūti ir jārespektē arī attiecīgās zemes valdei.
8.
Prezidijs ir ieskatos, ka ir nepiemēroti Latvijas Daugavas Vanagiem kļūt par vēl vienu veterāņu biedrību, kādas līdzīgas tēvzemē jau
pastāv, ieskaitot Latvijas nac. kaŗavīru biedrību. Darbības pamatā ir
jāliek doma, ka D A U G A V A S VANAGI IR NACIONĀLA C Ī N Ī T Ā J U
K O P Ī B A - L A T V I J A S N Ā K O T N E I ! Nav vienīgi svarīgi - kas mēs
bijām, bet izteikti nozīmīgi ir - kas mēs esam un - kas mēs gribam
kļūt! Augsti vērtējami pagātnes pozitīvie nopelni, bet tagad vēl
nozīmīgāki ir darbi Latvijas valsts un tautas labākai nākotnei, ko
esam gatavi īstenot no jauna!
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9.
Nav simpatiski, prezidijs atzīst, redzēt L D V organizācijā bijušos kompartijas biedrus. T o m ē r , ievērojot ilgo varmācīgo apspiestību
pagātnē, ne jau katrs m i n . partijas biedrs tur būs iestājies savas
pārliecības dēļ. Var būt patreizējos apstākļos lietderīgāki vērtēt katru
uzņemto locekli atsevišķi savā vietējā L D V nodaļā, un tikai nodaļā,
iestājoties. Ja n o d a ļ a s dalībnieki j a u n u z ņ e m t o ir par p i e m ē r o t u
atzinuši, tad arī citur nebūtu iebildumi ceļami, atskaitot izņēmumu
gadījumus. Tad jārīkojas statūtos noteiktā kārtībā. Biedru uzņemšana
delegātu sapulcēs, kongresos vai citos apstākļos, kur noteicēja nav
attiecīgās nodaļas valde vai dalībnieku sapulce, nav pielaižama.
10.
Visu iepriekš atzīmēto ievērojot - D V C V prezidijs r ī c ī b a i
ieteic:
a)
L D V centrālai valdei - vistuvākajā laikā veicināt visādā ziņā, lai ikviena tēvzemē līdz šim dibinātā un nākotnē dibināmā D V
nodaļa iespētu, L D V statūtu kārtībā, reģistrēties kā atzīta L D V organizācijas sastāvdaļa.
b)
L D V C V darīt visu nepieciešamo, lai vēl š.g. aprīlī vai
maijā pašā sākumā izkārtotu, statūtu kārtībā, L D V org-jas delegātu
k o n f e r e n c i ; tās darba k ā r t ī b ā paredzot arī statūtu g r o z ī j u m u s un
varbūtējus papildinājumus. Statūtu projekts savlaicīgi izstrādājams
un piesūtams apspriešanai nodaļu dalībnieku sapulcēs.
c)
D V C V atzīs un sadarbosies ar delegātu nāk. konferencē
ievēlēto L D V organizācijas centrālo valdi. Latvijas D V organizācijas
nākotne ir pašu L D V organizācijas dalībnieku un nodaļu rokās.
Pieņemts D V F Straumēnos, Anglijā, 1992. gada 11. februārī.
J. Frišvalds, D V priekšnieks.
J.Počs, C V prezidija loc
A. Lindens, C V prezidija loc.

Nepilnības, nepareizības Latvijas D V
"12. 1. 92. delegātu ārkārtas konferences" izkārtojumā.
1.
L D V biedru parakstītais saraksts, biedru, kuŗi pieprasa delegātu minētās konferences sasaukšanu, bija pilnībā jāiesniedz L D V C V ,
kuŗas pienākums būtu bijis tādu konferenci, statūtu kārtībā, sasaukt
(neatkarīgi - vai kādam tas patīk jeb nepatīk). Diemžēl, tāds saraksts
ar tiem 441 biedru parakstiem nav ticis iesniegts!
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2.
Tā kā min. laikā Latvijā jau pastāvēja un darbojās L D V org-ja,
savos statūtos pamatota, kuŗu, acīmredzami, savā veidā ievēro arī
"šķeltnieki", j o , kā zināms, runā par statūtu "grozīšanu" - tā tad, to
eksistence atzīta. Tādā stāvoklī bija pilnīgi nepareizi veidot kādu
" O R G K O M I T E J U " (vārds ir pretīgs, j o latvju tauta, ārpus k o m ū nistiskā režīma, tādu apzīmējumu nepazina) un tai uzņemties k o n ferences izkārtošanu, itkā Latvijā D V org-ja vispār jau nepastāvētu.
3.
Kā tad ir notikusi delegātu izraudzīšana? Spilgts ir Jēkabpils
gadījums. Par to ir rakstījis A. Pauniņš. Otrs gadījums ar t.s. "Pulvertorņa nodaļu" - ja nu "šķeltnieki" atzīst L D V org-jas un tās statūtu
esamību, tad, lai kāda jaundibināta nodaļa iegūtu legalitāti, tad tai
statūtu paredzētā kārtībā ir, resp. bija jāreģistrējas pie L D V C V un
nevis pie Jelgavas nodaļas, kā tas ir noticis. Bet nu izrādās, šī
nereģistrētā nodaļa viena pati ir devusi apm. 4 0 % n o kopējā delegātu
skaita. Un šis pēdējais gadījums jau vien nostāda visu "konferenci" uz
"māla kājām".
4.
Ja biedri vai kāda nodaļa saskata vēlamību, nepieciešamību
mainīt, papildināt, grozīt org-jas statūtus, tad motivēts iesniegums tai
sakarībā ir jāiesniedz rakstveidā L DV C V . Pēdējās pienākums būtu
izveidot statūtu komisiju, kuŗas izstrādātais projekts jāiesniedz L D V
C V , un pēdējās pienākums būtu bijis projektu piesūtīt visu nodaļu
valdēm. Visu nodaļu valžu pienākums, savukārt, būtu bijis sasaukt
savu biedru sapulces un min. sapulču darba kārtībā paredzēt statūtu
maiņas projekta apspriešanu, bet nodaļu delegātu pienākums aizstvēt nodaļu viedokli vēlāk, statūtu kārtībā, L D V C V sasauktā deleg.
konferencē. Diemžēl, "šķeltnieku" rīcībā nekas tamlīdzīgs nav saskatāms.
5.
Ir Latvijas brīvajā valstī (līdz 1940. gadam) praktizētā kārtība pēc kuŗas o r g - j u , biedrību biedru sapulces ir jāizziņo 2 nedēļas
pirms paredzētā datuma. U n šī kārtība ir ievērota un praktizēta arī
rietumos šejienes D V org-jā. Zīmējoties uz "šķeltnieku" rīcību - nekas tamlīdzīgs nav ne ievērots, nedz noticis. Cik pārskatāms, tad š. g.
janvāŗa pirmajās dienās "orgkomiteja" laidusi ziņu L D V nodaļām
par 12. janv. "konferences" izkārtojumu un reizē ziņojusi par "statūtu
g r o z ī j u m u " n o d o m u . Kā gan nodaļas būtu iespējušas likumīgā
kārtībā apm. 1 nedēļas laikā piemēroti izsludināt savu biedru sapulces, lai apspriestu min. "statūtu grozījumus...?"
6.
Visu iepriekš min. ievērojot - nekādi nevar uzskatīt, tā saucamo
"L D V org-jas š. g. 12. jan. delegātu konferenci" par likumīgi izkār-
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totu un likumīgi notikušu. Līdz ar to min. gadījumā, itkā, pieņemtie
" l ē m u m i " nav uzskatāmi par l i k u m ī g i e m un atbilstošu atzīšanu
pelnošiem. Šis izkārtojums un stāvoklis nekādā veidā un ziņā neatbilst tai kārtībai vai kārtības priekšstatiem - pēc kādiem Rietumos jau
vairāk kā 4 6 gadus darbojās D V organizācija. U n pēdīgi: kāpēc tāda
ugunīga steiga bija vajadzīga? Jau L D V C V p. g. paplašinātā sēdē
bija lemts par L D V deleg. ārkārtas konferences sasaukšanu 1992. g.
pavasarī. T a s bija zināms visiem, kas to gribēja zināt! Kā zināms,
min. konference, statūtu kārtībā, notiks š. g. 25./26. aprīlī, Rīgā.
J.F. 26. 3. 92.
Latvijas Daugavas Vanagiem
Gadu simteņos latviešu kaŗavīri ir cīnījušies par Latvijas brīvību
ar ieročiem rokās. Pēdējā kaŗā Latvijas brīvību m u m s gribēja nolaupīt gan komūnisti, gan nacisti. Savā laupīšanas kaŗā viņi piespieda
piedalīties arī latviešu kaŗavīrus. T ā , vieni, kas cīnījās pret nacistiem,
bija spiesti vērst ieročus uz otriem, kas cīnījās pret komūnistiem.
Tagad ieroču kaŗš ir nobeigts. Svešu varmāku pavēlēm vairs
nav jāklausa. Nu ir laiks bijušiem latviešu kaŗavīriem no abām pusēm
apvienoties ar pēckaŗa laikā uzaugušo jaunatni kopīgam, pozitīvam
darbam. Savstarpēji apvainojumi un pagātnes kļūdu meklēšana organizācijas darbu nestiprina. T ā gan vājina uzticību pret tiem, kas ar
šādiem a p v a i n o j u m i e m svaidās. P a m a n ī t a s kļūdas un n e k ā r t ī b a s
organizācijas darbā ir jākārto bez steigas, saskaņā ar pastāvošajiem
statūtiem. Latvijas Daugavas Vanagiem jākļūst par cīnītāju kopību un
jāiet polītiskā cīņā pret tiem, kas Latviju kā brīvu valsti negrib redzēt.
Daugavas Vanagu organizāciju gan nodibināja kaŗavīri, bet viņi
to nedibināja kā veterānu organizāciju. Katra veterānu organizācija,
ar pēdējā veterāna aiziešanu aizsaules pulkos, beidz eksistēt un
īstenībā zaudē savu iespaidu tautas likteņa veidošanā jau sen pirms
t a m , veterāniem novecojot. Daugavas Vanagu darbā j ā u z ņ e m visi,
kas vien vēlas tajā godīgi darboties, it sevišķi jaunatne, protams, tikai
statūtos noteiktajā kārtībā. Šai jaunatnei jādod iespēja sevi parādīt
darbos. Bez tā L D V organizācijai nekādas nākotnes n e b ū s un tā
zaudēs tagad doto iespēju palīdzēt jaunatnei pārvarēt apspiestības
laikā iedzīto bezatbildību un materiālismu.
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DV ASV Grandrapidu apv. pr-ks M.Jansons sarunās ar LDV CV prsēža vietnieku un LDV Siguldas nod. pr-di R.Eleksi, LDV CV birojā,
1991.g.l2.jūnijā

Daugavas vanagiem, kā nacionālai c ī n ī t ā j u organizācijai, ir
jāiesaistās polītiskajā darbā. R i e t u m o s to dara D V pārstāvji savu
z e m j u latviešu pārstāvībās. Latvijā tas ir darbs, kas jāveic L D V
nodaļās. T u r ir uzstājīgi jāprasa n o saviem pārstāvjiem pašreizējā
S a e i m ā , a t b i l d ī b a pret saviem vēlētājiem un vēlētāju p r a s ī b u
aizstāvēšana.
Ir jārada tādi apstākļi, ar kuŗiem var panākt 1918. gada Latvijas
valsts pilnīgu atjaunošanu, ieskaitot 1922. gada satversmi un līdz
1940. gadam izdotos likumus. Saeimas locekļi, kas nedarbojas šī
mērķa virzienā, no Saeimas jāatsauc. Tas nebūs panākams skaudības,
varaskāres un atriebības n o l ū k o s sašķeltai organizācijai un tautai.
Neļausim demagogiem šķelt mūsu organizāciju.
Latvijā un trimdā, Daugavas vanagi, sasauksimies!
1992.gada 11.februārī.
Daugavas Vanagu Centrālās Valdes prezidijs
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DAUGAVAS VANAGI SASAUKSIMIES
Mēs dzīvojam tādā laikmetā, kad uzskatu sadursmes ir n e n o vēršama parādība, j o ikviens no m u m s vēlas Latvijas labā darīt to, ko
viņš domā par labāku esam. Tā tas notiek arī Daugavas Vanagu
organizācijā. Lai uzskatu sadursmes netraucētu organizācijas darbu,
katrai organizācijai ir statūti un darbības noteikumi, pie kuŗiem ir
cieši jāturās. Viens no demokrātijas pamatprincipiem ir tas, ka nevien a m cilvēkam nepieder absolūtā patiesība. Tai ir iespējams tikai
tuvoties sadarbībā ar citiem savas saimes locekļiem. Savstarpēji
apvainojumi neizbēgami vēršas pret tiem, kas šos a p v a i n o j u m u s
daudzina ārpus savas organizācijas.
Palīdzības darbu Latvijai var darīt tikai saskaņā ar D V organizācijā pastāvošajiem noteikumiem. Uzskatu pretešķības ir jānokārto godprātīgu pārrunu ceļā, vispirms nodaļās, tad zemju delegātu
sapulcēs. Centrālā Valde, kas saskaņo organizācijas darbu, ir šo delegātu sapulču ievēlēta. T e nav pavēlnieku, tikai biedru pašu ievēlēti
un pilnvaroti darbinieki, kas vienojas par kopīgi ejamo ceļu.
Latviešu tauta divos kaŗos ir tā izkauta, ka tā nevar atļauties
naidīgu šķelšanos. It sevišķi tas ir jāievēro D V organizācijā, kuŗas
dibinātāji pieredzēja, kā Latvijai naidīgas varas spieda latviešu
kaŗavīrus iet ieroču cīņā vienam pret otru. Ienaidnieki par to varēja
priecāties - latvieši izkauj viens otru! Tāds stāvoklis vairs nedrīkst
atkārtoties, ja gribam pieredzēt latviešu tautas un valsts uzplaukumu.
Daugavas V a n a g i , sasauksimies! Izbeigsim s a v t ī g u m a vai
varaskāres i e d v e s m o t u s s t r ī d u s un sadosimies r o k ā s k o p ē j a m
darbam, lai palīdzētu mūsu izmocītai tēvzemei.
1992. gada 11. februārī.
D V Centrālās valdes prezidijs,
Latvijas Daugavas Vanagi
Daugavas Vanagu Centrālā valde rakstveida balsojumā ir pieņēmusi lēmumu par attiecībām ar Latvijas D V organizāciju. Būtībā šis
l ē m u m s nav nekas jauns, j o laba sadarbība ar L D V ir bijusi kopš
1989. gada, kad Latvijā tika dibinātas pirmās L D V nodaļas, ņemot par
pamatu D V organizācijas rietumos statūtus, darbības noteikumus, kā
arī D V C V prezidija p a d o m u s un norādījumus. L D V , 1990. g. 12.
maija nodaļu delegātu konferencē, tika pieņemti statūti, ievēlēta cen-
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trālā valde, un šo datumu arī uzskata par L D V organizācijas dibināšanas dienu.
Pēc šīs konferences, izveidojās laba sadarbība ar rietumu D V
organizāciju, sevišķi aprūpes laukā. Jau D V ASV delegātu sapulcē,
1990. g. 22. aprīlī, vienbalsīgi tika pieņemts aprūpes darba komisijas
ieteikums "kā viens no uzdevumiem uzskatāms līdzekļu vai m a n t u
nogādāšana nākošai Latvijas D V zemes valdei. Aprūpes praktiskais
i z k ā r t o j u m s veicams ar pārstāvjiem no Latvijas D V , j e b šejienes
apvienību un Latvijas nodaļu sadarbības ceļā..."
Biedru un nodaļu skaits Latvijā pieauga. Vairākas D V A S V
apvienības, kā arī D V nodaļas citās zemēs, izveidoja t.s. "krusttēvu"
attiecības ar L D V nodaļām. Bet tad L D V organizācijā sākās asumi,
domstarpības un p ā r m e t u m i L D V CV. Aicinājumi radušos neapmierinātību izkārtot likumīgā ceļā - delegātu konferencē - netika
ievēroti. Steigā sasauktā nelikumīgā sapulcē radās otra L D V C V .
Stāvoklis bija nenormāls - divas L D V C V - katra sevi uzskatot par
"īsto". Radās daudzi pārpratumi, it sevišķi iestādēs Latvijā, k ā r t o j o t
aprūpes un citus jautājumus. Piemēram, saņemot t.s. ceļa zīmes uz
atpūtas n a m u , vienai L D V C V pienāca paziņojums tās saņemt, bet
otra tai jau aizsteigusies priekšā. U n kā L D V - tā tās arī saņem.
Rietumu D V aicinājumi izkārtot domstarpības un saiet atkal
kopā, bija nesekmīgi. Nedarbojās arī atzinums, nesniegt materiālu
atbalstu līdz brīdim, kad būs viena L D V CV, j o Kovtuņenko vadītā
grupa to t o m ē r turpināja saņemt. Līdz ar to, interese apvienoties tai
arī mazinājās, j o Cābeļa vadītā C V , bez rietumu atbalsta, tāpat ar
laiku kļūtu bezspēcīga.
T o r o n t o , Globālo dienu laikā 1992. g., bija ieradušies abi L D V
C V priekšsēži. Tiek stāstīts Latvijā, ka tur no D V organizācijas
r i e t u m o s , K o v t u ņ e n k o vadītā C V esot atzīta kā likumīga. Nekas
tamlīdzīgs nenotika. Ņemot vērā svētku noskaņu, tika uzklausīti abi,
un n o t i k a arī sarunas - pat panākta zināma vienošanās, a b i e m
a i z b r a u c o t m ā j ā s , darīt visu i e s p ē j a m o , lai abas grupas t i k t u
apvienotas. Kā vidutājs sarunās Latvijā piedalījās D V ģenerālsekretārs
A. J. Bērziņš, bet nekādi panākumi nebija. Kovtuņenko pat noliedza,
ka T o r o n t o notikusi kāda vienošanās jeb noruna.
T o r o n t o s a n ā k s m ē , abi Latvijas pārstāvji arī a p s o l ī j a , ka
pārtrauks n o m e l n o j u m u un a p m e l o j u m u kampaņas. Bet arī tās
turpinās, j o sevišķi uzbrūkot L D V pamatorganizācijai Latvijā, kā arī
rietumu D V . Organizācija tiek nosaukta par sarkaniem vanagiem,
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b o ļ š e v i k i e m , č e k i s t i e m , u.t.t. N e n o s k a i d r o j o t lietas b ū t ī b u un
faktiskos apstākļus, šī naida propaganda ir atradusi dzirdīgas ausis,
un arī rietumos bieži tā tiek uzskatīta kā patiesība. Citējot viena D V
ASV apv. pr-ka teikto: "Liekas, ka, ja dzirdam vārdu "komūnists" vai
"sarkanais", tad daudziem prāts nejaukā naidā aptumšojas un vai
apvainojumi ir patiesi vai nē, nespēlē vairs lomu."
1992. g. augustā notika Kovtuņenko vadītās L D V organizācijas
delegātu konference. Tajā mainīja nosaukumu, statūtus un tagad tā
saucas Latvijas Daugavas Vanagu Apvienība. Līdz ar to ir radusies
otra organizācija ar puslīdz līdzīgu nosaukumu. Tā arī septembrī
Katskiļos, D V A S V un D V Kanadā valžu kopsēdē, tika pieņemts
atzinums "Mēs un Daugavas Vanagi Latvijā", kuŗu virzīja uz D V C V
prezidiju, kas savukārt izsludināja C V rakstveida sēdi, vienbalsīgi
pieņemot šī atzinumā, starp citu, teiktajo: "Mēs uzskatam, ka katra
organizācija, kas pretendē uz D V vārdu, bet nav dibināta mūsu
statūtu paredzētā kārtībā, nav mūsu saimes locekle."

Skats no ceļa puses uz latviešu leģionāru atdusas vietu Morē, pie
Rozēnu ozola, piemiņas akmens iesvētīšanas laikā, 1991.g.28.sept.
Izkārtojums lielā mērā atradās LDV Siguldas nod. ziņā
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Latvijas Daugavas Vanagi ir reģistrēti pie Tieslietu ministrijas
sabiedrisko lietu nodaļā. Šī organizācija savās rindās vieno bij.
Latvijas a r m i j a s kaŗavīrus, bij. leģionārus, nacionālos partizānus,
polītiski represētos un citus nacionāli d o m ā j u š o s latviešus. L D V
rindas ar katru dienu aug, j o tagad bijušie leģionāri - kas bija
aizgājuši - atgriežas pie pamatorganizācijas. Ir jau 15 nodaļas, un
biedru skaits ir lielāks, kā bija tad, kad notika dalīšanās. Ja Rīgas
nodaļā 1992. g. aprīlī biedru skaits bija 124, tad tagad ir 250, Ogrē 27,
tagad 93 (no tiem 69 leģionāri ar nodaļas vadītāju V. Grundmani, kas
pats ir bij. leģionārs-invalīds), Aucē - 17, tagad 36, Jēkabpilī - 14,
tagad 53. Aplams ir apgalvojums, ka Cābeļa vadītie L D V dilst, j o fakts
ir, ka notiek tieši pretējais.
Tuvojas Saeimas vēlēšanas. Vai nebūtu bijis labi, ka notikušā
š ķ e l š a n ā s - s a d a l ī š a n ā s L D V r i n d ā s b ū t u i z p a l i k u s i , un L D V
organizācija būtu turpinājusi normālu augšanas un veidošanās gaitu?
Tagad būtu vienota stipra organizācija, ar nodaļām visos Latvijas
apgabalos. Tā būtu likumīgi reģistrēta. Varētu iziet vēlēšanās ar savu
sarakstu, tajā ievietojot arī piemērotus kandidātus no rietumiem.
Nekādas vēlēšanu struktūras nebūtu jāveido, tādas jau būtu nodaļas
un izstrādātā L D V p o l ī t i s k ā p l a t f o r m a . T ā būtu p i e ņ e m a m a
daudziem vēlētājiem un rezultāti neizpaliktu. Diemžēl, "melnā roka",
kas ir sašķēlusi visas nacionālās kustības Latvijā, gādāja arī par L D V
sašķelšanos, un šodien tās stiprums ir mazināts.
Bet ir sācies atkal L D V organizācijas augšup ceļš un ar Dieva
palīgu, tas ies gludi uz priekšu, lai Latvijā patiesi varētu izveidoties
mūsu ideju, mērķu un darbības turpinātāji.
Sakarā ar 1992. g. 5. dec. izsludināto rakstveida sēdi, kuŗas
balsošanas rezultātus D V C V prezidijs savā paplašinātā sēdē 1993.
gada 9. janvārī konstatēja, par zemāk izteikto l ē m u m u , nobalsojuši
visi C V locekļi, vienam C V loceklim atturoties un lēmumu ar 1993. g.
9. janvāri apstiprināja.
Daugavas vanagu Centrālā valde atzīst, ka: 1.
"DAUGAVAS VANAGU" vārdu lietot savā nosaukumā Latvijā ir
tiesīga tikai LATVIJAS DAUGAVAS V A N A G U organizācija, dibināta
delegātu konferencē 1990. gada 12. maijā.
2.
Daugavas Vanagu organizācijai ir bijusi lietišķa sadarbība,
sevišķi palīdzības darba veikšanā ar Latvijas Daugavas V a n a g u
organizāciju un tai vajadzīgs pastiprināts D V organizācijas atbalsts.
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3.
Daugavas Vanagu organizācijas zemju, nodaļu, apvienību un
k o p u valdēm nav jāpieņem, jāatbild, vai jāizplata raksti, aicinājumi,
vai p u b l i k ā c i j a s , k o saņem n o t ā saucamās "Daugavas V a n a g u
Latvijas Apvienības". T ā ir izaugusi ejot šķelšanās un a p m e l o j u m a
c e ļ u , kā pret Latvijas Daugavas V a n a g u o r g a n i z ā c i j u , tā pret
Daugavas Vanagu Centrālo valdi, līdz ar to padarot katru sadarbības
gribu neiespējamu.
Daugavas Vanagi, sasauksimies!
D V F "Straumēnos", Anglijā, 1993. g. janvārī.

Latvijas Daugavas Vanagu 3. konferences paziņojums
"Par šķeltniecisku un graujošu darbību L D V organizācijā"
Latvijas Daugavas Vanagu organizācija tika izveidota 1990. gada
12. maijā, kad tās pārstāvji savā pirmajā konferencē pieņēma Statūtus, ievēlēja L D V Centrālo valdi un citas vēlētās personas atbilstoši
Statūtu prasībām.
Jau pašā L D V izveidošanas sākumā V D K u n citas, Latvijas brīvībai un neatkarībai naidīgas organizācijas, centās iefiltrēties L D V
rindās, kā arī izvērsa tai naidīgu aģitāciju un propagandu, ar nolūku
sakompromitēt un sašķelt L D V organizāciju. Bet L D V prata sevi aizstāvēt, tāpēc šo nelabvēļu pūlēm nebija panākumu. Dažas personas
par statūtu pārkāpumiem nācās no L D V rindām izslēgt.
Bet kas neizdevās V D K , to pēc L D V 2. konferences sāka veikt
atsevišķas personas n o L D V rindām, vadoties n o a m b ī c i j ā m , varaskāres un citiem negodīgiem motīviem. Sākās ne tikai atsevišķu L D V
organizācijas locekļu nomelnošana un ķengāšana, bet veikta organizēta graujoša darbība pret visu L D V organizāciju, ar nolūku sašķelt,
sakompromitēt un savstarpēji sakūdīt, izmantojot šim n o l ū k a m arī
atsevišķus preses izdevumus.
Nenoskaidrojot lietas būtību un faktiskos apstākļus, un būdami
dezinformēti šādas izvērstas naidīgas propagandas apstākļos, šīm
p e r - s o n ā m radās piekritēji. Tādējādi ne tikai vairs atsevišķi L D V
organizācijas locekļi, bet visa organizācija, kuŗa sastāv no bijušajiem
Latvijas Armijas kaŗavīriem, leģionāriem, nacionāliem partizāniem
un citiem nacionāli patriotiski noskaņotiem cilvēkiem, tika saukta par
"čekistiem, boļševikiem, "sarkano varzu" un tamlīdzīgi.
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Manipulējot ar parakstu vākšanu, kuŗa tika veikta pat ar draudu
un šantāža palīdzību, kā arī falsifikācijām, tika organizēta šķeltnieku
1992. gada 12. janvāra konference, uzurpējot sevi it kā lielākās L D V
daļas pārstāvi. Šajā saietā, rupji pārkāpjot L D V Statūtus, šķeltnieki
pieņēma savus statūtus, ievēlēja valdi, citas amatpersonas, kā
arī
nodēvēja sevi par "vienīgo un īsto" L D V organizāciju.
Neskatoties uz t o , ka L D V C V neatbild uz p r o v o k ā c i j ā m ,
šķeltnieki turpina dezinformācijas un apmelošanas k a m p a ņ u pret
likumīgo L D V organizāciju, kā arī izvērš uzbrukumus pret ārzemju
Daugavas Vanagu C e n t r ā l o Valdi un tās priekšsēdētāju, lai tos
sašķeltu, sakūdītu un sakompromitētu ārzemju latviešu sabiedrības
priekšā.
Latvijas Daugavas Vanagu 3. konferences rezolūcija
"Par okupācijas armijas izvešanu no Latvijas"
1940. gada 17. jūnijā, pēc ultimatīvas notas iesniegšanas Latvijas
valdībai, rupji pārkāpjot 1920. gada 11. augusta miera līgumu starp
Latviju un K P F S R , kā arī virkni citus starptautisku līgumus, PSRS
sarkanarmija iebruka Latvijā, k a m sekoja Latvijas o k u p ā c i j a un
aneksija.
Pēc 2. Pasaules kaŗa sarkanarmija, kura tika pārdēvēta par Padomju armiju, atkārtoti okupēja Latvijas teritoriju. Patreiz, pēc PSRS
sairšanas, okupācijas armija ir ieguvusi Krievijas Federācijas armijas
nosaukumu, bet tas okupācijas armijas būtību un statusu nemaina.
Visā okupācijas laikā, šīs armijas aizsegā, kā arī ar tās tiešu
līdzdalību, ir pastrādāta virkne smagu noziegumu pret latviešu tautu:
genocids, kas izpaudās masveida slepkavībās, deportācijās, laupīšanās, vardarbīgā rīcībā pret vietējiem iedzīvotājiem, kā arī rusifikācijas un kolonizācijas nolūkā veikta sveštautiešu iepludināšana
Latvijā.
Okupantu armija savām vajadzībām ir aizņēmusi plašus zemes
gabalus, aerodromus, ostas, celtnes, komunikācijas un citus objektus.
Visā okupācijas laikā okupantu armija nepārtraukti ir piesārņojusi
zemi, gaisu, ūdeņus, nodarot smagu kaitējumu apkārtējai videi un
iedzīvotājiem.
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Okupantu armijas atrašanās Latvijā ir valsts suverenitātes pārkāpums. Šīs armijas vienības neatzīst Latvijas n e a t k a r ī b u , patvarīgi
neievēro Latvijas likumus un valsts iestāžu r ī k o j u m u s , kā arī izlaupa
valsts īpašumu. Šī kaŗaspēka atrašanās Latvijā nav salīdzināma ar
līgumos regulēto Krievijas spēku izvietojumu Vācijā un Polijā.
Ņ e m o t vērā augšminētos faktus, Krievijas okupācijas spēku
uzturēšanās Latvijā apdraud mieru un drošību ne tikai Latvijā vai pārējās Baltijas valstīs, bet arī visā Baltijas telpā. Tāpēc mēs kategoriski
pieprasām no okupētājas valsts:
1.
Nekavējošu pilnīgu un bezierunu okupācijas armijas
izvešanu n o Latvijas.
2.
Šo taisnīgo prasību realizācijai lūgt atbalstu arī citās
pasaules valstīs un starptautiskajās organizācijās.
Rīgā, 1992. gada 26. aprīlī.
L D V 3. konference.
Latvijas Daugavas Vanagu 4. konferences rezolūcija
"Par okupācijas armijas izvešanu n o Latvijas":
DEKLARĀCIJA
Atsaucoties uz D V priekšnieka J. Frišvalda aptauju un D V Centrālās valdes vienbalsīgi pieņemto l ē m u m u š.g. maijā Straumēnos,
vēlreiz aicinot leģionārus Latvijā apvienoties vienā organizācijā, mēs
deklarējam,
ka Latvijas Daugavas Vanagu organizācijas vadības amatpersonu starpā nav bijušie komūnisti,
ka nākošai delegātu konferencei tiks iesniegts statūtu papildinājums, kas nepieļaus bijušo partijnieku uzņemšanu L D V rindās.
M ē s uzskatām, ka nav vairs šķēršļu, kas kavētu leģionāru un
citu nacionālo cīnītāju apvienošanos vienā k o p ī b ā , tādā veidā izbeidzot nesaskaņu radīšanu trimdas tautiešu vidū, kas tīri saprotami ir
norūpējušies par Daugavas Vanagu kustības nākotni.
Daugavas vanagi, sasauksimies!
Rīgā, 11.09.93
J.Pormals, L D V C V pr-sēdis;
Ā. Platais L D V C V sekretārs-darbvedis
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Jaunas L D V nodaļas nodibinātas Dobelē un Līgatnē.
L D V nodaļas un adreses 1992. gadā
1. Rīgas

nodaļa

2. Jelgavas
3. Siguldas
4. Ventspils
5. Skrundas
6. Kuldīgas
7. Ugāles
8. Auces
9. Aizkraukles
10. Jēkabpils
11. Ogres
12. Jūrmalas
13. Cēsu
14. Salacgrīvas
15. Rūjienas

Ed. Saukums, Rīgā, Kāļu ielā 13-1
tel. 629472 (steidzīgos gadīj.)
O. Vizulis, LV 3000 Jelgavā
Meiju ceļā 14-40, tel. 45582
R. Eleksis, Siguldā, Rasas ielā 4
tel. 973407
A. Rozītis, LV 3610 Ventspilī
Ganību ielā 18-16, tel. 25300
E.Blūms, LV 3302 Kuldīgas apr.
Raņķu pag. "Strautiņi"
A.Deičmanis, LV 3301 Kuldīgas
apr., Pelču pag. "Kaktiņos"
T. Bāliņš, LV 3615 Ventspils apr.
Ugāles c. "Rozītēs", tel. 7 1 4 7 4
H.Cābelis, LV 3 7 2 5 Aucē, Bēnes ielā 18
Dobeles apr., tel. 4 5 5 6 8
H.Stumbris, LV 5140, Aizkraukle
Lāčplēša ielā 9 - 2 5 , tel. 22382, d. 22401
J.Dubrovskis, LV 5200 Jēkabpilī
Ķiršu ielā 16, tel. 8 - 2 5 2 - 3 0 0 7 0
V.Grundmanis, LV 5000 Ogrē
Brīvības ielā 11-1, tel 25688
B.Fricsons, Jūrmalā, Skolas ielā
38-106, tel. 786755 vai 734597
Aija Rīvīte, LV 4100 Cēsīs,
Birzes ielā 1-47, tel. 23862
Faina Mennika, Smilšu ielā 35
Salacgrīva, tel. 8 - 2 4 0 - 4 1 2 2 9
Helmūts Virsis, Austrumu ielā 23
Rūjiena, tel. 8 - 2 4 2 - 6 8 4 4 8

889

Darbs un centieni nākotnē
Lai gan abi grupējumi Latvijā ir nolēmuši iestāties rietumu D V
o r g a n i z ā c i j ā , j a u t ā j u m s ir atklāts, kāds l a b u m s būtu Daugavas
V a n a g i e m trimdā un tēvzemē. Nav šaubu, ka dzīvi palikušiem
kaŗavīriem ir daudz kopēja un svarīgi, lai saites bijušo cīņu biedru
starpā atjaunotos un padziļinātos - Daugavas vanagi, sasauksimies!
Bet vai triju a u t o n o m u organizāciju integrācija dos vairāk atbalsta,
gan materiāli, gan morāli?
Leģionāru paaudze rietumos ir pensiju gados ar samazinātiem
i e n ā k u m i e m un vājāku veselību, kas n o z ī m ē , ka r i e t u m o s b ū s
vajadzīgs atbalsts pašu ļaudīm.
Tā tad materiāli labumi nav saskatāmi, bet izdevumi gan. Jo
p a l i e l i n ā j o t i e s C e n t r ā l ā s valdes s a s t ā v a m , b ū s j ā r o d līdzekļi
braucieniem uz rietumiem un nav saredzams, kur radīsies līdzekļi
iemaksām C V budžetā.
Arī morālais guvums - ka visi, kas saucas Daugavas Vanagi, ir
viena liela saime - var būt tikai sauklis, kas paturēs pilnīgi atšķirīgas
nošķirtības. Un kādēļ?
Vispirms jau organizācijas augšanā no Cēdelgēmas dibināšanas
līdz globālam a p j o m a m rietumos, aizgājuši gadu desmiti. Blakus
aprūpes d a r b a m D V ir bijuši c ī n ī t ā j i par Latvijas n e a t k a r ī b a s
atgūšanu. Reizē D V ir iesaistījušies un organizējuši sabiedrisko dzīvi
uz vietām. Lai m i n a m kultūru (koŗi, teātŗi, dažādas interešu grupas),
sportu, jaunatni un informācijas nozares. Liela nozīme organizācijas
darbam ir saimnieciskie pasākumi. Ļoti svarīgi ir minēt vanadžu
neaizstājamo darbu un lomu organizācijā, kuras sastāda apm. 1/3 no
biedru skaita. V a r būt, ka bez vanadžu līdzdalības, diezin vai
organizācija nebūtu apsīkusi par bijušo kaŗa cīnītāju biedrību.
Ja skatāmies uz Latviju, tad biedru starpā ir nedaudz sieviešu
un tikpat nedaudz j a u n i e š u . Lielais v a i r u m s ir pensiju gados
o k u p ā c i j a s b r i e s m u p ā r d z ī v o j u š i e , k u ŗ u galvenā i n t e r e s e ir
pašaprūpe, saņemot iespējamo atbalstu no ārzemēm.
Sabiedrisko pasākumu nav, sporta nav, vanadžu darbības nav,
jaunatnes iesaistīšanas nav un saimniecisko pasākumu arī nav.
Ir gan biedrošanās ar partijām, viena ar Zemnieku savienību,
otra ar Tēvzemi un B r ī v ī b u . Tā kā rietumu organizācijas biedri
balsojuši g a n d r ī z par visiem sarakstiem, n e b ū t u prātīgi radīt
nesaskaņas, pieslejoties kādai polītiskai partijai.
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Kā redzam no Saeimas pieredzes, čekas darbinieki vai ziņotāji
ir bijuši visos iedzīvotāju slāņos, nemaz n e r u n ā j o t par piederību
komūnistu partijai un komjaunatnei. Pēc integrācijas par Daugavas
Vanagu priekšnieku var ievēlēt personu ar šādu pagātni. Apdomāsim,
vai nevajadzīgi nešķiežam pūles un laiku attiecībā uz Daugavas
V a n a g i e m Latvijā. Integrācija dotu maz labuma, drīzāk pārnestu
tālākas domstarpības uz rietumu organizāciju. M u m s jāapzinās, ka
praktiskā izkārtojumā m ū s šķiŗ neizbēgamā patiesība, ka trimdā
d a r b ī b a veidojusies citā vidē un citādos apstākļos, bet d a r b ī b a
Latvijā, ja vien nenāks klāt jaunieši, vidējo gadu gājumi un vanadzes,
paliks aprūpes biedrības stadijā ar polītiskām nosliecēm.
T ā kā Daugavas Vanagus r i e t u m o s un Latvijā saista daudzi
kopēji mērķi un uzdevumi, tad tie jānosauc kopējā deklarācijā, kas
veidotu pamatu konkordāta parakstīšanai visām trim organizācijām.
K O N K O R D Ā T A NOSLĒGŠANA IR LABĀKAIS A T R I S I N Ā J U M S , KĀ
DEMONSTRĒT MĒRĶU UN U Z D E V U M U KOPĪBU DAUGAVAS
V A N A G I E M T Ē V Z E M Ē U N SVEŠUMĀ.
Alfons Lindens
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Grāmatā minēto personu saraksts
A
Abakuks, Augusts 74,75,124,126,
175,332,335,362,367,393,394,395
Abakuks, Andris 364
Abakuks, Gunārs A. 282,716,
717,734,750, 751
Abatnieks, Voldemārs 324
Ābele, Aina 607
Ābele, E. 572
Ābele, Fricis 328
Ābele, Silvija 342
Ābelnieks, R. 866
Ābeltiņš, Kārlis 533, 538, 603, 608
Abermanis, Roberts 453
Āboliņa, I. 336, 354
Āboliņa, Lidija 328
Āboliņa, Maiga 564, 565, 570
Āboliņa, N. 439
Āboliņš, Gunārs 503
Āboliņš, Gundars 723
Aboliņš, Jānis 438, 439, 440, 443
Āboliņš, Jānis, 327
Āboliņš, Jānis 322, 731, 737, 738, 739,
740
Āboliņš, Kārlis 363, 369
Āboliņš, Rūdolfs 313
Āboliņš, Ziedonis 336, 354, 382, 394,
411, 413
Abolītis, Rūdolfs 323
Ābols, Bernchards 117
Āboltiņš, I. 656
Āboltiņš, Roberts 325
Abrakate, A. 727
Abrickis, Veronika 330
Adamsone, A. 201
Adamsone, Elza 315, 416, 426, 433
Aderkas, Klaus von. 756
Adītājs, Arnolds 312
Ādlere, Rozālija 333, 359, 392
Agacka, Anna 607 , 609 , 616
Agackis, A. 606
Agrums, Pēteris 324, 646
Ahlers—Brutāne, Irēne 183
Aire, E. 514, 596
Aistare—Alle, S. 291
Aistrauts, Aleksandrs 494
Aivars, O. 372
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Akermane, T. 565
Akermanis, Vilis 316, 325
Akmens, Arnolds 140
Akmentiņa, Gunta 437
Akmentinš, Armands 154, 163, 164,
166, 167, 179, 437, 753
Akmentiņš, Eduards 486
Akmentiņš, Osvalds 439, 440
Akmentiņš, R. 727
Akots, Ēriks 325
Akots Zigurds 301, 314, 628,631, 652,
657, 682
Akselis, Arnis 291, 457
Akurātere, Ieva 368, 374, 388
Alant, Vilis sk. Forstmanis, Fricis
Albova, V. 370
Alchimovics, G. 287
Alderman is, A. 298
Aleksējeva,Maiga 325, 491
Aleksejevs, Juris 486
Ālers, 866
Alferovs, Georgs 320, 366, 372
Alks, Valdemārs 327
Alksne, Austra—Vēra 326, 642
Alksne, Velta 325, 397
Alksnis, Arvēds 190
Alksnis, Edvīns 313, 323, 393
Alksnis, I. 702, 723
Alksnis, Modriņš 329, 638
Alksnis, Ralfs 627, 628, 642, 687
Alksnīte, Erna 321, 386
Almarks, Pērs 229
Alste, Vilma 312,515,518,564,
565, 571
Altmane, M. 439
Alunāne, I. 483, 485
Alužāne, Alma 318, 708
Amata, Anna 327,333, 399, 401
Ancāne, Silvija 86, 94, 101, 187, 302
Ancāns, A. 85, 86, 95, 106, 302, 628
Ancāns, Aleksandrs 623, 624
Ancāns, B. 689
Andersone, V. 644
Andersons, A. 607, 614
Andersons, Andris 606, 610
Andersons, Bruno 515, 558, 568

Andersons, E. 33, 51, 54, 60, 66,
148,178, 190, 200, 201
Andersons, Imants 35
Andersons, M. 391
Andersons, H. 644
Andersons, Sigurds 649
Andrejeva, Līva 463
Andrups Jānis 335, 392, 393, 396
Annusa, Edīte 278
Ansons, Gunārs 736, 843
Ansons, M. 597
Ansons, Rūdolfs 740
Antēns, Edgars 314, 393, 394, 396, 397
Antiņš, V. 457
Antonēvičs, Leonards 723
Anūzis, A. 866
Apaļais, Alberts 88, 117, 611
Aparjods, Voldemārs 45, 62, 416,486,
488, 491
Apele, Anita 514, 604
Apele, Baiba 481
Apele, Inese 492
Apelis, Ivars 509, 512, 533, 538, 606,
617
Aperāts, K. 818, 824
Apinis, Marta 329
Apinis, Pēters 755
Apkalns, Logins 41
Āpša, Jānis 317, 325, 333, 337, 358,
392, 393, 394, 396
Āpša—Abakuka, Rūta 345, 353, 404
Apse, A.51, 148, 417
Apse, Arnolds 32, 64, 344, 803, 805
Arafats 38
Āre, Aleksandrs 316,324
Āriņa, M. 705
Āriņa, Vija 458
Āriņš, Jānis 328, 402
Arlauska, Skaidrīte 460
Arnīte, V. 348, 380
Arnītis, R. 348
Aroniška, V. 742 , 743
Arums, J . 364
Asars, J . 258
Asberga, Anita 441
Aspāzija 114, 214, 215, 398,423, 459,
484, 548, 573, 577, 608, 709, 751
Astra, Ģirts 164, 166, 245
Astra, Gunārs 16, 104, 122, 124, 125,

127, 130, 133,
138,139, 141,
151, 152, 153,
163, 164, 165,
184, 189, 195,
266, 469, 524,
690, 755, 786,
864, 869
Astra, L. 201
Atāle, Eva 55.

134,
144,
154,
169,
199,
551,
787,

135,
145,
160,
172,
201,
578,
798,

136,
147,
161,
177,
220,
603,
811,

137,
150,
162,
183,
256,
679,
820,

Atāls, Ēriks 55, 56, 117, 779, 783, 788
Atāls, Gunārds 55, 56
Atāls, Jānis 56, 330, 766, 771, 784
Atāls, Susanne 55.
Ateņevičs, Leonards 703
Ātrens, Jānis 589, 590, 592
Atvarnieks, Rūdolfs 329, 593
Auere, Aija 380, 382
Auers, V. 331, 339, 380, 383
Aufmanis, Visvaldis 27, 28, 45, 50,
137, 507,509,511,512,513,522,848,
849
Auģe, Erika 441
Augstkalne, H. 467, 468
Augstkalns, K. 63, 465, 467
Augusts, Juris 292, 327, 421,426, 433,
471, 472, 473
Aumalis, Jēkabs 811
Auniņa, Erna 607
Auniņš, Gunārs 326, 638, 687
Auniņa Regīna 687
Ausala—Pālīte, Margarita 190, 382,
383
Auškaps, Ēriks 35
Austere, Tamāra 325
Austriņa Alīda 330
Auza Rūdolfs 326
Auzāne, L. 457
Auzāns, Valdis 321, 494, 495, 496,
497, 500
Auzere, Daiga 9
Auzers, Valdis 379
Auziņa, Aija 242
Auziņa, Anna 245
Auziņa Dzidra 323, 373
Auziņa Ieva 463
Auziņa—Smith, Inese 335, 345, 347,
367, 402, 413
Auziņš, A. 588
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Auziņš, Andris 174, 198, 259, 691,
704, 723, 754, 755
Auziņš, Imants 245
Auziņš, V. 372
Aveniņš, Jānis 326
Avotiņš, Arnolds 319
Avotiņš, Jānis 326
B
Bachmanis, J . 370
Baginskis, B. 860
Bagun—Bērziņš, Arnolds 140, 585,
588, 843, 844
Baids, Miķelis 289, 451
Baitītis, Ed 721
Baks, V. 728
Balcers, A. 465
Bāliņš, T. 889
Balmaka, R. 572
Balode, Aina 323, 565, 569, 581, 584
Balode, Dagnija 63
Balode, E. 363, 751
Balode, Gauda 327
Balode, Ingrida 715
Balode, Maija 101
Balode, Mirdza 324
Balode, Rita 325
Balode, Staņislava 564
Balodis, Alberts 361, 365, 391
Balodis, Andrejs 328, 569
Balodis, Arnolds 469, 470
Balodis, Egons 535, 536, 561, 562
Balodis, Fricis 329, 712, 740
Balodis, G. 519, 568, 847
Balodis, Imants 65, 124, 139, 184, 271,
272, 283, 295 , 312, 364, 634, 691,
694, 695, 696, 704, 750, 751, 753,
758
Balodis, J . 513, 514, 570, 603, 604
Balodis, J. 827, 864
Balodis, Klāvs 201, 295, 693
Balodis, Oļģerts 319, 325
Balodis, Raimonds 164
Balsners, Alfons 766, 767, 771
Baltiņš, Alfreds 73, 75, 78, 90, 100,
109,110, 163, 515, 516, 517, 518,
519, 520, 521, 530, 542, 562, 568,
604, 608, 624, 630, 852
Baltiņš, H. 604, 612

894

Baltputne, Velta 688, 703, 704, 724,
743, 762, 763, 765
Baltputnis, Juris 688, 691
Baltputnis, Oskars 65, 79, 80, 86, 90,
144, 179, 197, 200, 255, 258, 271,
274, 276, 277, 281, 283, 285, 292,
688, 689, 691, 693, 694, 695, 696,
702, 703, 704, 705, 712, 717, 718,
722, 723, 724, 743, 751, 753, 759,
762, 763, 764, 765
Bandēns, Gunārs 463
Bangerskis, R. 690
Bankovskis, Andris 63
Barbins, T. 457
Bārda, Arvīds 287,321, 446, 447,
448, 450, 451
Bārdiņa, Marta 469
Barkāne, E. 470
Barkāne-Nāgele, Edite 350
Barkāns, A. 470
Barkāns, Jānis 116, 117, 354
Barkāns, F. 648
Barons, Krišjānis 68, 71, 73, 80, 83,
91, 208, 210, 344, 459, 484, 548,
575, 586, 608, 664, 774, 806, 872
Bārs, J . 712
Bašķere, E. 486
Baško, Jāzeps 268
Bauers, Vilnis 322, 493
Baulis, E. 508
Baumane, Anda 610
Baumanis, E. 536, 614
Baumane—Medne, A. 606
Baumanis, Arvīds 326, 438, 441
Baumanis, B. 449
Baumanis, J . 466, 467
Baumanis, V. 426, 489
Bebris, Arvīds 55, 88, 611, 616, 617
Bebris, Raimonds 56, 304
Bečs, P. 513
Bēdelis,Jānis, 324, 486
Beikmanis, J . 606
Beišāns, K. 712
Beitāns, Arvīds 88, 642
Beitiņš, J . 656
Beks, Andrejs 369
Belinkaja, Noemija 393, 398
Belinskis, J . 646
Beloglāzovs, Jānis 284

Belsone, Velta 500
Belsons, Augusts 494
Bēms (Bohm) 280
Bencons, K. 121, 623, 625
Beniņš, Atvars 169
Beņķis, S. 33
Bentona, Pegija (Benton, Peggy) 64,
211
Bentons, K. (Benton) 211
Bērends, Kārlis 104, 105, 803, 805,
807, 808
Bergholce, Kristīne 776
Bergholcs, Jānis 775, 776
Bergholcs, Matīss 688, 724, 762, 763
Berģis, A. 461
Berģis, V. 486
Bergmane, Valda 327
Bergmanis, Dainis 492, 496, 500
Bergmanis, Hugo 106
Bergmanis, Juris 453
Bergs, Leo 327
Bergs, Roberts 321, 327
Berholcs, J . 562, 569
Berk lavs, E. 143, 383
Berkolds, Pauls 417, 419, 457
Berngards,Leonards 328, 643, 644
Bērza, Ilga 251
Bērziņa, E. 472
Bērziņa, Edīte 329
Bērziņa, Ilga 642, 676
Bērziņa, L. >570
Bērziņa, M. 596, 597
Bērziņa, Mudīte 324, 642
Bērziņa, Silvija 330, 615, 616
Bērziņa, V. 593
Bērziņa, Valija 106, 107, 271, 273,
324,708, 710, 711, 715, 718, 723,
751
Bērziņa, Veronika 125, 174, 215, 257,
292, 309, 323, 328, 709, 869
Bērziņš, A. 642
Bērziņš, Alfrēds Jānis 14, 27, 32, 45,
46, 54, 57, 65, 66, 71, 74, 75, 76,
83 , 90, 95 , 96, 98, 109, 110, 115,
116, 119, 122, 125, 126, 137, 138,
143, 144, 145, 148, 159, 160, 164,
174, 175, 176, 183, 184, 186, 189,
191, 199, 215, 258, 259, 266, 267,
270, 271, 278, 279, 281, 296, 302,

304, 305, 306, 309, 310, 633, 652,
703, 705, 723, 751, 753, 754, 883
Bērziņš, Andris 245
Bērziņš, Arvīds 396
Bērziņš, E. 473
Bērziņš, Guntis 22, 174, 176, 346, 351
367, 368, 393, 394, 396
Bērziņš, I. 85
Bērziņš, Ilmārs 532, 600, 602, 603,
606, 607, 609, 614, 615, 616
Bērziņš, Imants 408
Bērziņš, J . 797, 798
Bērziņš, Jānis 317, 593, 595
Bērziņš, Jānis, Alfrēds 728, 730
Bērziņš, Klāvs 144, 271, 273, 277, 282,
283, 326, 694, 695, 696, 712, 716
717
Bērziņš, Mārtiņš 319, 324, 562
Bērziņš, Ringolds 34, 282, 315
Bērziņš, V. 648
Bērziņš, Vilnis 329, 440
Bērziņš, Zigurds 330, 646
Bērzkalne, I. 290
Bērzkalns, Jēkabs 471
Bērzupa, Sandra 448
Bērzups, Zigurds 499
Betchers, Janis & Herta 438
Bēts,Kristaps 324
Bībelnieks, Jānis 327
Bička, G. 725
Bieganska, Alvīne 577
Biela, Arvīds 575, 576, 577
Biezaite, B. 558
Biezaite, Māra 520
Biezaite, Margarita 563, 568, 570
Bilinskis, Jānis 325
Birkavs, V. 402
Birša, Ingrīda 578
Biršs, Jānis 576
Birze, Ņina 330, 607
Birzgale, Ilona 323, 342, 344
Birzgalis, Kūris 175, 318, 323, 334,
336, 350, 356, 366, 375, 754
Birzgalis, Reinis 438
Birzgale—Vītola, Rasma 327
Birzniece, Zenta 341
Birznieks, Bruno 570, 585
Birznieks, Reinis 703, 723
Birznieks, Zenta 312
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Biseniece, Maija 341, 376
Bisenieks, Nikolajs 74, 75, 78, 840,
841
Bite, E. 642
Bite, Gaida 326, 642, 676
Bite, Ināra 174, 863
Bite, Modris 356
Bite, Pēteris 438
Bite, Valdis 382
Biteniece, E. 125
Bitenieks, R. 117, 122, 751
Blaua, D. 378
Blaus, A. 378
Blaumanis, R. 137, 423,484, 548, 586,
607, 690, 751
Blēks, Bills (Blake) 644
Bleks, Marija 327
Blēzis, Rūdolfs 585
Blezūrs, R. 284, 368, 751, 752
Blīgzna, Jānis 369
Bluķis, Imants 323, 327, 595, 597
Blumberga, Zaiga (sk. Vasariņa)
Blumbergs,I. 462
Blumbergs, K. 629
Blūmfelde, L. 581
Blūms, E. 889
Blūms, V. 172
Blunava, Vilma 320
Bodnieks, A. 724
Bodnieks, Leons 326, 336, 395, 396
Bodola, E. 373
Boedenfelde, M. 287, 451
Bogdanoviča, Valda 528
Bogdanovičs, Antons 326, 731, 733
Bogdanovičs, Gvīdo 28, 323, 507, 520,
533, 534, 538, 540, 606
Bogdanovičs, Rūdolfs 326
Bojārs, J . 642
Bokalders,Kārlis 324
Bole, A. 448, 449
Bole, V. 448 , 449
Bolšteins, A. 450, 488
Boreiko, Evgenijs, 635, 687
Boreiko, M. 635
Borejko, Elza 564
Boriss, Bruno 88
Bormans, R. 377
Boža, Anna 805
Boža—Kuenzi, Ilze 807, 812
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Brača, Dž. 719
Bramanis, Bruno 330, 641, 642
Brasaus, Ernests 329, 740
Brasliņš, N. 656
Brašmans, Vilis 719
Brastiņš, V. 291
Brauna, Iveta 581
Braunfelds, Alfrēds 28, 37, 101,
312, 416, 492
Brauns, Mārtiņš 581
Bredovska, A. 654
Bredovska, Baiba 639
Breikša, Ilga 65, 624, 663
Breikšs, D. 387, 391, 414
Breikšs, Džems 312
Breikšs, Jānis 190, 784
Breikšs, Leonīds 515, 615
Bremšs, Z. 712
Brencis, E. 301, 629
Brencītis, Herberts 363
Brēža, Arnolds 452, 453
Brežinskis, J . 656
Briede, Anna 300, 301, 628, 630
Briedis, Jānis 816
Brieze, Andris 399
Brieze, Laila 245
Briga, Irēne 458
Brigadere, Anna 94, 102, 103 , 212,
214, 395, 401, 459, 461, 548, 550,
573, 607, 708, 751
Brigzna, J . 651
Brikmane, Marta 326, 642
Brikmanis, Egons 322, 325, 402, 403,
404
Brikmanis, Guntars 34, 76, 106, 107,
110, 126, 142, 144, 145, 176, 197,
290, 294, 295, 430, 458, 623, 624,
625, 626, 627, 628, 631, 632, 633,
634, 638, 650, 651, 658
Britāls, R. 65, 66, 100, 623, 624, 626,
628
Bringiņš, V. 378
Brīvkalne, Paula 703
Broks, R. 331
Bronka, Ārija 717
Browes, Pauline 684
Brūders, I. 616
Bruks, Gusts 325

Brūmanis, A. 98, 705, 750, 751, 752,
753
Brumelis, Andrejs 329, 655
Brūna, Biruta 325, 564, 565, 570, 571
Brunovskis, Ursula 329
Brusubārda, Ernests III 290, 291,
329, 491
Brusubārde I. 291
Brutāns, V. 593
Brūveris, Pāvils 86, 458, 702, 712, 718
Brūvers, Daniels 282
Brūvers, Olafs 29, 32, 61, 368, 388,
393, 715
Brūvers, Pāvils 96, 280, 731, 751, 808
Brūze, E. 638
Brūzis, V. 638
Bukava, M. 731, 732, 733, 734
Bukovskis, Ž. 301, 628
Bukults, A. 648
Bulava—Graveniece, Ausma 341
Bullwinkela, Ilze 500
Būmanis, A. 99
Bumbēre, Velta 609, 615
Bumbērs, J . 606
Bumbieris, Miervaldis 518, 519, 532,
568, 569
Bundulis, Arnis 521, 526, 527, 528,
530, 536
Burdikova, Vera 329, 564, 565, 570,
571
Burgelis, Miķelis 325, 405
Burmeisters, A. 96, 109, 144,281, 283,
285, 694, 695, 696, 700, 706, 709,
712, 715, 716, 717, 719, 736, 737,
739, 740, 743, 751, 752
Burzinska, Minna 324
Buša, Milda 562, 564, 565
Buševica,Dzidra 323
Bušs, G. 245, 431, 432, 438, 684, 685
Bušs, Pēters 719
Bušs, Roberts 765, 766
Butāne, Anastāsija 324
Butkevics, Stanis 297, 324
Butkus, Ž 46, 488
C
Cābelis, Haralds 191, 193, 218, 295,
296, 300, 556, 634, 883, 889
Cakare, Marta 148

Cakars, O. 145
Cakuls, Jānis 326
Callaghan, Barry 85
Caplans, L 517
Cāzere, Ingrīda 102, 421, 424, 703,
710, 717, 718, 723
Cekule, D. 569, 570, 571
Cekule, Gaida Brigita 324, 515, 565,
568
Cekuliņa, Dzidra 162, 214, 319, 325,
521, 524, 526, 527, 528, 545, 546,
550, 552
Cekuls, Oskars 325, 560, 561, 562
Celle, Aina 329
Celle, Ieva 78
Celma, Biruta 208, 210
Celmiņa Helena 492, 605
Celms, A. 297, 630, 631, 634, 657,
673
Ceplītis, Edgars 328, 562
Cera, Dace 480, 481
Cers, A. 640
Cerciņa, Ināra 599, 601, 606, 614
Cerciņš, A. 601, 606
Ceriņa, Aida 28, 51, 208, 211
Ceriņš, A. 472, 473
Ceriņš, J . 472
Ceriņš, Jānis 578
Ceriņš, Laimonis 333. 365, 366
Cērpa, R. 307
Chalupsky, E. 597
Cibis Žanis 329, 502, 504
Cielēns, Herberts 325
Cifersone, Sandra 629
Cimziete, Ženija 325
Cingelis, Betty 327, 342, 414
Cingelis, Jānis 327, 414
Cinis, Alberts 533, 538, 585
Cinis, Ernests 316
Cinis, Ilga 319
Cinis, Verners 655, 682, 687
Cinka, Alvīne 326
Cintiņš, O. 717
Cīpare, Velta 607 , 609
Cipulis, Artūrs 63, 65, 109, 325, 702,
705, 718, 754
Cirsis, P. 96, 368
Cīrulis, A. 462
Cīrulis, Emma 323
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Cīrulis, Frics 326
Cīrulis, Jānis 438, 764
Cīrulis, Z. 461
Cirvelis, Edmunds 117
Clark, J . 686
Collins, Mirdza 327
Crawford, Baiba 481
Cubīna, Rita 494, 498, 500
Cubīns, Marģers 494 , 496, 499 , 500
Cukura, Mirdza 486, 490, 491
Cukurs, Voldemārs 84, 376

Č

Čakāns, Edgars 486
Čaklais, Māris 251
Čaks, Konstantins 329, 646
Čaks, R. 27, 45, 46, 86, 94, 146, 302,
488, 491, 624, 630
Čakste, J . 298, 864
Časno, P. 646
Čemms, Vitālijs 35
Černijs, A. 90, 366
Čezis, A. 702
Čops, Ādolfs 832
Čudars, Dominiks 312, 331, 405, 406
Čuibe, Mirdza 776
D
Dāboliņa, Elga 628 , 639, 666 , 667,
670, '672
Dāboliņš, A. 450
Dāboliņš, Vilis 295, 301, 314, 634,
638, 640
Dagda, Anna 776
Daģis, J . 28. 6 % . 712
Dainis, Teodors 469
Dālberga, Marta 651
Dālbergs, I. 651
Dālbergs, M. 652
Dāle, Inta 327, 387, 391
Dāle, Mārtiņš 334, 370
Daliņš, E. 531
Daliņš, Pēteris 533, 534, 538, 540
Daly, T. 457 , 460
Dambe, Zigrīda 438
Dambenieks, Ivars 88
Damberga, Dace 578
Dambergs,Ilmārs 428, 437
Dambergs, Pēteris 788, 793
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Dambergs, Roberts 687
Dambīte, Tatjana 327, 373
Dambītis, T. 372, 374, 414
Dance, Irma 124, 564
Dancis,Juris 327, 568
Danenberga, Elvīra 329,483,484, 485
Danenbergs, Arvīds 327, 483, 484, 485
Danga V. 637
Dāniels, V. 472, 473
Daņilēvičs, V. 282
Daniševskis, R. 109
Dankere, Irma 469
Dankers, O. 469
Darkēvica, Skaidrīte 300, 327, 460,
635, 639
Dārziņa, Anda 723
Dārziņa, Anna 444
Dārziņš, A. P. 558
Dārziņš, E. 600
Dārziņš, P. 568
Daškevica, Zigrida 326, 333, 353
Daude, A. 390, 391
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