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PRIEKŠVĀRDI

Brīvība ir priekšnoteikums zinātnes un mākslas plaukšanai. Tas

ir priekšnoteikums visām zinātnes un mākslas nozarēm, bet jo

sevišķi nacionālai zinātnei un nacionālai mākslai. Patlaban tikai
I

trimdā eksistē šis priekšnoteikums, tikai šeit latviešu zināt-

nieki bez bailēm un ienaida var pētīt latviskās problēmas un māk-

slinieki kopt latvisko mākslu.

Nebrīvajā dzimtenē kā zinātne, tā māksla ir degradēta par

latviešu mentālitātei svešas ideoloģijas kalponi. Tur latviskai zināt-

nei un latviskai mākslai ir bezgala grūti dzīt dzīvības asnus

cauri sterilajām sarkanajām smiltīm, kas klāj kā zinātnes, tā māk-

slas tīrumu.

Brīvajā pasaulē tādas smacējošas ideoloģijas nav, bet šeit ir

citi šķēršļi, kas nejauj visā pilnībā uzplaukt latviskai zinātnei un

mākslai. Galvenais no šiem šķēršļiem ir tas, ka latviešu zinātnieki

un mākslinieki ne vienmēr apzinās savus spēkus. Viņi neapjauš, ka

viņos ir latenti neizmantotas enerģijas krājumi, lai blakus maizes

darbam spētu pacelt latvisko zinātni un mākslu lielos augstumos.

Otrkārt — brīvās pasaules zinātnieki un mākslinieki vēl pilnīgi

neapzinās, ka vienīgi viņi ir tie, kam tagad jāveido tālāk latviešu

zinātne un māksla. Liktenis un mūsu tautas vēsture viņiem ir uzli-

kusi milzīgu atbildību. Jamesšo atbildību atskartisim, tadatraisīsies

visi mūsu snaudošie spēki, tad pametīsim patapas rotaļas un dīk-

dienību televīzijas aparāta priekšā un ar visu latvisko sīkstumu

ievadīsim latviskās mākslas un latviskās zinātnes renesansi.

Sl ARCHIVA sējuma uzdevums ir gan sniegt ierosinājumus, ko

varētu darīt, gan inventārizēt padarīto.

Latvijas vēstures veterāna un mūsu vecākā diplomāta Arnolda

Spekkes ievadvārdi šim sējumam raksturo kādu svarīgu latviskās

zinātnes politisko aspektu. Pēteris Starcs savā rakstā min daudz

konkrētu tematu, kam mūsu pētnieki varētu pievērsties latvisko

jautājumu pētīšanā. Jāņa Fridrichsona raksts palīdzēs mūsu jauna-

jiem zinātniekiem gūt ieskatu par Latvijas universitātes iekārtu,

grādiem un amatiem salīdzinājumā ar brīvo pasauli. Šis raksts met

saprašanās tiltu starp mūsu jauno un veco zinātnieku paaudzi.
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Edgars Dunsdorfs sniedz statistisku pārskatu par latviešiem ar

akadēmisku izglītību trfs ceturtdaļas gadsimteņa ilgā posmā. Lasī-

tājus interesēs konstatējums, ka akadēmiskās izglītības ziņā latviešu

trimdinieki izvirzās pirmajā vietā pasaulē.
Pauls Kundziņš apcerē seno latviešu nacionālo celtniecību Eiro-

pas mērogā. Jānis Āboliņš, Edgars Andersons, Edgars Dunsdorfs un

Aivars Meisters veikuši lielu kollektlvu darbu, savācot biogrāfiskus
datus par brīvās pasaules latviešu zinātniekiem. Šai pārskatā minē-

tas arī" visu iepriekšējo autoru biogrāfijas — tie visi jau agrāk snie-

guši zinātniskus darbus. ARCHĪVA redakcijai ir jo liels prieks, ka

bez šiem pazīstamajiem vārdiem varam lasītājus iepazīstināt ar

diviem jauniem autoriem — Aija Ēķe un Valters Zolte kopīgi veikuši

pētījumu par Brisbenas latviešiem, salīdzinot ģimenes, no kuļām
nāk universitātes studenti, ar tām, kas devušas neveiksminiekus,

kuri nenobeidza vidusskolu. Abi autori paši ir studenti, un šis ir viņu

pirmais publicētais darbs. Pēc redakcijas vērtējuma, darba kvalitāte

ir tik augsta un rezultāti nozīmīgi, ka, jācer, tas nepaliks abu autoru

pēdējais.
ARCHĪVA otrā daļa ir veltīta teātra mākslai. Mārtiņš Zlverts

savā rakstā pauž autora viedokli par mūsu drāmas un trimdas teātra

nākotni. Teātra kritiķe Ņina Luce sniegusi apceri par latviešu teātri

trimdā bez tās pamatbalsta — Zlverta. Apcerei pievienotais lugu

saraksts, cerams, palīdzēs teātriniekiem, kas žēlojas par lugu trū-

kumu. AUSTRĀLIJAS LATVIEŠA redaktora Emīla Dēliņa raksts

iztirzā svarīgo problēmu par latviešu teātra uzdevumu. Autors ir

pirmais, kas sakopojis konkrētas ziņas par to, kāds īsti ir bijis

latviešu trimdas teātra repertuārs, par pētījuma apjomu izvēloties

trīs lielākos centrus Austrālijā. Redakcija cer, ka abu nodaļu raksti

spēs izraisīt pārrunas.

Paldies māksliniekiem, kas greznojuši šo sējumu ar zinātnieku

portretiem — Vijai Spekkei, Ilmāram Rumpēteram, Ingridai Ernai,

tāpat Annai Dārziņai par viņas gleznotā K. Kundziņa portreta attēlu

un Leonīdam Slaucītājam par viņa gleznas krāsainā attēla klišejām.

Savu līdzdalību bija apsolījis ari Niklāvs Strunke, bet viņa nodomam

pārvilka svītru nenovēršamais...

Redakcija un izdevēji



ZINĀTNE





7

IEVADAM

Arnolds Spekke

Liktenīgi ļaunajās 1940. gada jūnija dienās kāds labs itāliešu

draugs, tagad jau mirušais, ieradās pie manis sūtniecībā un, visus

aizliegumus ignorēdams, man pastāstīja, ka viņa darbavietā saņemta
slepena telegramma, laikam no viņu Maskavas vēstniecības, kurā

bijis teikts, ka latviešiem tik vien inteliģences palikšot pāri, cik tās

pārstāvju esot ārzemēs. Tie, kurus lielinieki dabūšot rokās okupē-

tajā Latvijā, nu tikšot likvidēti šādā vai tādā veidā. Pirmām kārtām

tas bija brīdinājums neatgriezties dzimtenē, lai cik saldi skanētu

aicinājumi, un tad, protams, tas skanēja kā norādījums sagatavoties

ilgstošai idejiskai cīņai ar ienaidnieku, kas pazīst tikai divus attie-

cību veidus ar saviem pretiniekiem: vai nu viņu garīgo verdzināšanu,

vai fizisko iznicināšanu.

Mēs tagad jau labā tiesā zinām, kas īsti notika dzimtenē, it

sevišķi karavīru un aizsargu organizācijās. Zināms ari, ka visi tie

augstāko izglītības iestāžu mācībspēki, kuru darbībā bija atrodama

kaut vismazākā politiskā ieskaņa, visi tika aizvesti „uzlēcošās saules

virzienā"
,

kā to savas retorikas augstumos bija deklarējis brīvās

Latvijas kapracis Višinskis. Nav jābrīnās, ka latviešu akadēmisko

darbinieku atbilde, kad tai pienāca laiks, bija apbrīnojami spontāna,

savā ziņā vienreizēja jaunākās vēstures annālēs. Kā rūpīga statistika

rāda, no šo darbinieku vidus ap 68 % emigrēja uz ārzemēm, kad

sarkanarmija no jauna iebruka Latvijā Otrā pasaules kara nogalē.

Emigrēja ne tikai humānitāro zinātņu speciālisti kā pirmā gājienā

visvairāk apdraudētie, bet ari techniķi, mūziķi, tēlotāju mākslu

mācībspēki un citi, vārdu sakot, visi tie, kas juta savu eksistenci

apdraudētu vai kas necerēja saglabāt savu cilvēcīgo cieņu lielinieku

dogmas īstenošanas apstākļos.

Bet emigrācija nav atrisinājums, tā ir kādas jaunas eksistences,

parasti sāpīgas un nereti gaužām grūtas jaunas dzīves sākums. Emig-

ranti jo bieži ir politiski pieciesti, bet ne pārāk mīļoti viesi, un

viņu ieiešana un iejušanās jaunajos apstākļos ir saistīta ar grūtībām,
ar ciešanām, ar neikdienlgām mocībām. Tās ir jo lielākas, jo vecāks

gados ir šis emigrants, jo mazāk lokana ir viņa daba, iedzīvojoties
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jaunos, daudzkārt pavisam svešos un neparastos dzīves apstākļos.
Augstāko mācības iestāžu mācībspēkam šo grūtību ir vēl daudz

vairāk nekā fiziskā darba strādniekam, techniķim vai kantora dar-

biniekam. Viņam ir ne tikvien jāpiemērojas svešās zemes prasībām

un apstākļiem, ne vien pēc iespējas pilnīgi jāapgūst svešā valoda,

kas ir jo grūtāk, jo gadu ir vairāk, viņam zināmā mērā ir jācenšas
dominēt starp cilvēkiem savā apkārtnē, jo tikai tad viņš varēs domāt

par svešās zemes jauniešu mācīšanu un audzināšanu, ja tie viņu, tā

teikt, pieņem, viņu atzīst, viņu respektē. Visi šie vienkāršie vārdi

nozīmē bargu, pat nežēlīgu dzīves skolu.

Latviešu akadēmiskie darbinieki, no savas dzimtenes izdzītie,

ir visumā šo neganto starptautisko eksāmenu izturējuši, un, cik var

spriest pēc līdzšinējiem novērojumiem, izturējuši spīdoši. Tas ir

dzirdams malu malās, un tādēļ mūsu pašu pienākums ir dot aptve-

rošu, noapaļotu pārskatu par šo norisi, parādīt sev un pasaulei šis

tiešām vienreizējās norises iespējami pilnīgu ainu.

Ir bijuši daži mēģinājumi apzināt Latvijas universitātes bijušos

mācībspēkus ASV. To starpā prof. Starca neperiodiskais AKADĒ-

MISKO ZIŅU izdevums pelni sevišķu ievērību, bet, par spīli izdevēja

atkārtotām pūlēm, viņa ziņas nav pilnīgas, jo, piemēra dēļ, viņam

nav bijis iespējas iesaistīt savā informācijas tīklā tos jaunāko pa-

audžu mācībspēkus Ziemeļamerikā, kas savu akadēmisko karjēru

sākuši jau ārpus Latvijas, emigrācijas laikā. Un šo jaunāko gada-

gājumu akadēmisko darbinieku ir liels, varētu teikt — pārsteidzoši

liels skaits, kas labāk par visiem citiem pierādījumiem demonstrē

tos morāliskās pretestības un garīgās vitālitātes spēkus, kas glabājas

un veidojas skaitā nelielajā latviešu tautas daļā emigrācijā. Jāsaka

gan, ka ne visi nupat minētie darbinieki svešu ļaužu priekšā tur

cieņā savas tautas šūpuli un savu vecāku smagās pūles dot saviem

bērniem iespējami labāko izglītību, bet domā atrast lielajā pasaulē

savas dzīves labāku piepildījumu. Tā tomēr ir ikvienai emigrācijai

parasta parādība, un mēs, latvieši, te nu nekādus jaunus sociāli

nacionālus izgudrojumus dot nespēsim.

Tagad nu prof. Dunsdorfs ir ķēries klāt šai nacionāli akadē-

miskai statistikai, un tas sējums, kuru man ir gods ievadīt ar šim

savām īsajām piezīmēm, spēs liecināt par to, ko īsti nelaimīgās

latviešu tautas radītājs gars ir iespējis veikt grūti iedomājami
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nelabvēlīgos apstākļos. Mūsu balss nevar būt skaļa, akustikas ziņā
tā nevar sacensties ar lielās komūnistu impērijas akadēmiju un

universitāšu izdevumu daudzumu, ar kuriem tās pārpludina brīvās

pasaules mācību iestādes un bibliotēkas, bet mums ir pienākums

pateikt cienījamai pasaulei mūsu brīvo vārdu, mūsu garīgās stājas

pamatojumu. Un lai nu cik taisnības sajūtas vēl būtu atrodams šai

pašā pasaulē, ir un būs vietas un ļaudis, kas pratīs novērtēt mūsu

garīgās cīņas gribu un mūsu sasniegumus. Mums brīvajā pasaulē

vienkārši nav tiesību klusēt mūsu tautas vēsturiski grūtajā piemek-
lēšanas laikā.
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LATVIEŠU NACIONĀLĀS EKSISTENCES PROBLĒMU PĒTĪŠANA

Pēteris Starcs

Latviešu centīgajai jaunatnei, kas studē brīvajā pasaulē un jau

kļuvusi par mācībspēkiem vai darbojas dažādās pētniecības iestādēs,

ir svarīgi atrast savam darbam piemērotu un patīkamu tematu.

Daudzos gadījumos viņiem noderēs temati, kas saistās ar latviešu

tautas un Latvijas valsts problēmām. Šādu tematu izvēle ir noderīga
no dažādiem viedokļiem. Vispirms jāņem vērā, ka apstrādājamo
tematu un pētījamo problēmu vajaga daudz. It sevišķi tas sakāms par

pētījumiem humānitārajās zinātnēs.

ASV izglītības pārvalde 1966. gada septembri ir publicējusi
statistiskus datus par savas zemes izglītības lietām. 1965-66. mā-

cības gadā ASV kolledžās un universitātēs 129.000 personu ieguvušas

maģistra grādu un 17.000 personu doktora grādu. Varot sagaidīt, ka

nākošā gadā attiecīgie skaitļi būšot 137.000 un 19.000.

Katram maģistra grāda ieguvējam bija jāiesniedz diplomdarbs,

bet doktoriem disertācija ar kādas problēmas pētījuma rezultātiem.

Tātad ASV akadēmiskajā dzīvē zinātniskai pētīšanai ik gadus ir vaja-

dzīgs desmitiem tūkstošu tematu. Mācībspēki atļauj studentiem te-

matus pašiem izvēlēties. Latviešu jaunajiem zinātniekiem šis iespējas
būtu pilnā mērā jāizmanto un jācenšas saviem diplomdarbiem un

disertācijām izvēlēties pētījamas problēmas, kam sakars ar mūsu

tautu un valsti. Šāda rīcība nāks par labu mūsu zinātniekiem pašiem,

un tā būs patīkama viņu skolotājiem, kas labprāt grib redzēt, ka viņu

audzēkņi nāk ar jaunām un svaigām problēmām un paplašina zināt-

niskās pētīšanas darbalauku. Ari mūsu zinātniekiem pašiem būs

patīkamāk nodarboties ar savas tautas problēmām. Par šādu rīcību

latviešu sabiedrība viņiem būs pateicīga.

Sekojot šim ieteikumam, būsim panākuši tādu pašu stāvokli,

kāds bija pirms Latvijas neatkarības nodibināšanas. Tai laikā mūsu

toreizējie, mūžam pieminamie kultūras darbinieki, dzīvodami un

strādādami ārpus dzimtenes, bieži vien tālu projām, veica darbus

mūsu nacionālajā kultūrā. Piemēram, Jānis Endzellns, darboda-

mies par profesoru Charkovā, pētīja un, tur dzīvodams, sarakstīja

savu izcilo darbu — latviešu gramatiku vācu valodā. Pēteris Smits,
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būdams profesors tālajā Vladivostokā pie Klusā okeāna, pētīja mūsu

folkloras jautājumus. Līdzīgi rīkojās profesors Juris Plāķis, darbo-

damies Kazaņas universitātē. Profesori — Andrejs un Pāvuls Jurjāns,
darbodamies Charkovā, daudz paveica latviešu mūzikas lauka. To

pašu darīja profesors Jāzeps Vītols, strādājot Pēterpils konserva-

torijā.
Šie nedaudzie piemēri ir tikai spilgtākie. Gandrrz ikkatrs zināt-

nieks vai cits izcilāks kultūras darbinieks centās kaut ko paveikt
nacionālās kultūras laukā.

LTdzīgi rīkojās arī studenti un saviem diplomdarbiem izvēlējās

tematus, kam sakars ar Latviju. Ja inženierzinātņu studentam bija

jāizstrādā tilta projekts, tad par sava diplomdarba tematu viņš ņēma

tilta projektu pār Daugavu. So rindu autors, lauksaimniecības augst-

skolu nobeidzot, rakstīja savu diplomdarbu par Vidzemes agrārjau-

tājumu.

Laikā pirms Latvijas neatkarības nodibināšanas kultūras dar-

binieki, kas dzīvoja ārpus tās robežām, bez grūtībām varēja apmeklēt

dzimteni, ko viņi arī darīja. Zinātniekiem, kas vasaras brīvlaika

ieradās dzimtenē, satikšanās vieta bija Rīgas latviešu biedrība, kur

tās zinātņu komisija ikkatru gadu rīkoja vasaras sapulces. Tur tā

laika redzamākie latviešu zinātnieki lasīja referātus, kurjos iztirzāja

tautas dzīves aktuālās problēmas.
Mūsu stāvoklis šai ziņā skarbi atšķiras, jo mums, svešumā

dzīvojošiem, nav iespējas rīkot satikšanos dzimtenē. Tomēr arī"

mums, kas darbojamies svešās zemēs kā zinātnieki, ir nepiecie-

šams uzturēt savstarpējus sakarus, lai informētos par to, ko un kur

ikviens no mums strādā, vai viņš risina vai domā risināt kādasprob-

lēmas, kas skartu Latviju un tas tautu. Ka latviešu zinātniekiem

svešās zemēs ir svarīgi uzturēt savstarpējus sakarus, tika atzīts,

kad vēl dzīvojām nometnēs Vācijā. Šo atziņu arī* reālizēja.

Zviedrijā pirmā latviešu akadēmisko darbinieku organizācija

ar nosaukumu Latviešu akadēmisko mācībspēku palīdzības fonds

nodibinājās 1949. gada 14. aprīlī. Bez palīdzības fonda tagad tur

darbojas Latviešu akadēmiskā organizācija, kas, pēc pēdējā pieejamā

biedru saraksta spriežot, 65 akadēmiskus darbiniekus. No

1950. gada 1. jūlija ASV darbojas Latviešu akadēmisko mācībspēku

apvienība ar 150 biedriem. Pašlaik notiek intensīva akadēmisko
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darbinieku apzināšana visā brīvajā pasaulē un mēģinājumi tos ciešāk

apvienot. Austrālijā darbojas LAA zinātnes nozare, kas izdod 1960.

gadā nodibināto zinātnisko rakstu krājumu ARCHIVU. Šī izdevuma

nolūks ir vienot latviešu akadēmisko jaunatni un vidējo un vecāko

paaudzi brīvās pasaules mērogā.
Pēc līdz šim iegūtās informācijas ir redzams, ka krietns skaits

latviešu akadēmisko darbinieku brīvajā pasaulē nodarbojas ar mūsu

nacionālās dzīves problēmu pētīšanu. Par labākiem sasniegumiem

šai laukā publikāciju autori saņem goda balvas un citāda veida atzi-

nības apliecinājumus. Ir zināms pamats domāt, ka vismaz tuvākā

nākotnē darbs šai virzienā neapsiks, bet ies plašumā.

Zinātniekiem, kas darbojas paši savā dzimtajā zemē, pieejams

neierobežots daudzums visādu tematu un problēmu, kuru pētīšanai

tie var nodoties. Mums, kas dzīvojam svešumā, šīs iespējas ir

šaurākas, bet tomēr pietiekami plašas, lai varētu darīt krietni daudz.

Kaut arī mēs nevaram izdarīt tiešus pētījumus par Latvijas

dzīvo un nedzīvo dabu, jo tā mums nav pieejama, tomēr mēs varam

komentēt citu veikto pētījumu rezultātus.

Tāpat grūti ir izdarīt pētījumus, kur vajadzīga saskare ar pla-

šākām tautas masām, piemēram, antropoloģijā. Tomēr folkloras

pētījumiem mūsu rīcībā ir latvju dainu izdevumi un brachiloģismu

publikācijas, tāpat publikācijas par tautastērpiem un pat oriģinālie

paraugi. Vēl tikai sākuma stadijā ir pētījumi par latviešu ornamentu.

Daudz plašākas iespējas ir izdarīt pētījumus, kas attiecas uz

mūsu valsts un tautas dzīvi neatkarības laikā un priekš tam. Sai

jautājumā mums brīvajā pasaulē ir pieejami diezgan plaši materiāli.

Ļoti pateicīgs uzdevums ir pētīt vēsturi. Brīvās pasaules archī"-

vos glabājas materiāli, kas nav piesniedzami mūsu zinātniekiem,

kuri darbojas dzimtenē.

No reālās dzīves viedokļa mums ir ļoti svarīgi izdarīt pētījumus

par latviešu tautas dzīvo spēku. Šie tautzinātniskie pētījumi iedalāmi

divās grupās — vieni, kas attiecas uz norisēm tautas dzīvē, un otri,

ar ko meklē līdzekļus tautas dzīves norišu ietekmēšanai vēlamā

virzienā. Šais pētījumos pirmajā vietā būtu liekamas problēmas, kam

ir aktuāli praktiska nozīme mūsu tautas dzīvē un kuru atrisinājums

varētu tai palīdzēt pašreizējos grūtajos pārbaudījumu laikos.
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Brīvās pasaules latviešu presē un sabiedrībā pamatoti uzsvērts,

ka mūsu tautatagad pārdzīvo ārkārtējas grūtības un ka pat apdraudēta
tās eksistence. Mums savos pētījumos jāmeklē tādas atziņas, uz

kurām balstoties, varam veikt kaut ko praktisku tautai draudošo

briesmu mazināšanai.

Kā var rasties tādi apstākļi, kas apdraud tautas eksistenci tādā

mērā, ka tā pārbaudījumu neiztur un iet bojā? Kā varēja notikt, ka

no 2800 vēsturē zināmām tautām tagad pasaulē ir palikušas vairs

tikai 1300? Kādēļ dažas tautas skaitliski pieaug, uzsūcot citas? Par

šīm problēmām ir daudz rakstīts, un no šiem rakstiem varam gūt

ierosinājumus, lai saskatītu problēmas mūsu tautzinātnes jomā.

Tie latviešu zinātnieki, kam brīvās pasaules plašumos gadās
nonākt saskarē ar primitīvām un eksistencē apdraudētām vai dilsto-

šām tautām, var izdarīt novērojumus un pētījumus par apstākļiem,
kas veicina šādu tautu panīkšanu, kas sagādā briesmas tautu pastā-

vēšanai. Tādas pētniecības darba iespējas var rasties ne vienam

vien latviešu zinātniekam. Piemēram, vairākas ASV firmas ir sūtī-

jušas savus speciālistus, latviešus, komandējumos uz dažādām Āzijas
zemēm (Indiju un citām).

Runājot par iznīkušām un panīkušām tautām, domātas primitīvā
stāvokli bijušās vai esošās, kuras nespēja pacelties sava laikmeta

kultūras augstumos. Tās izbeidza savu dzīvi, nomirdamas it kā bērna

gados. Pieredzi par tām uz mums var attiecināt pavisam maz. Tomēr

iznīkst arī tautas ar augstu kultūru. Kā tas noticis, par to mums var

būt tieša interese. Šai sakarā ir radies termins „kultūras krize".

Par to ir rakstījis Osvalds Špenglers l
un jaunākos laikos Arnolds

Toinbijs 2
un Piterims Sorokins. 3

Šl problēma nodarbināja ari dažus Latvijas zinātniekus. Tā

Latvijas universitātes rektors profesors Jūlijs Auškaps kādos uni-

versitātes gadasvētkos teica akadēmisko runu, kurā centās pierādīt,

ka Latvijā nekādas kultūras krizes nav. Bet tā kā tagad mēs dzīvojam

jau vairāk nekā 20 gadus ārpus dzimtenes un pavisam citādos ap-

stākļos, tad ir dibināts iemesls jautāt, kāds ir mūsu pašreizējais

stāvoklis kultūras krizes jautājumā. Ja tiešām mēs nākam no zemes,

kur kultūras krizes nebija (kas būtu jāpārbauda), tad varbūt mēs

varam palīdzēt ar saviem padomiem un pieredzi tiem, kam kultūras

krize ir? Varbūt, ka mēs, no citurienes nākušie, ar savām acīm
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varam labāk saskatīt krizes parādības un tās iemeslus nekā tie, kas

pie krizes apstākļiem ir pakāpeniski pieraduši.

Līdzšinējā literātūrā minētos iemeslus, kuru dēļ kultūras tautas

pagātnē ir panīkušas un iznīkušas, var apvienot divos pamatiemeslos:

1) kultūra un ar to saistītie garīgie un materiālie labumi tautā neiz-

platās vienmērīgi un visām aprindām nav vienādi ātri un viegli pie-

ejami,un 2) kultūras dzīves apstākļi izlutina un tādēļ nedodpietiekami
daudz iespēju izkopt cilvēku pozitīvās īpašības, bet veicina negātīvo

īpašību attīstību.

Kā seno laiku vēsturē, tā arī jaunāko laiku notikumos varam

atrast daudz faktu, kas apstiprina šīs atziņas. Nav iespējams šai

rakstā sniegt visu faktu krājumu, kas uz šīm problēmām attiecas.

Kam būtu vēlēšanās ar šo faktu materiālu tuvāk iepazīties, daļu no

tā var atrast kādā manā rakstā. 4

Taisni mūsu dienās redzam daudz notikumu, kas norāda uz

neveselīgām tendencēm kultūras tautu dzīvē. Notiek nepieredzēti

asas cīņas varas dēļ kā diktātūras valstīs, tā arī" demokrātijās, tāpat

sociālas un ekonomiskas cīņas streiku veidā, kā arf rašu cīņas.
Vairojas izlaidība un netikumi, narkomānija un noziedzības. Savās

pārdomās un pētījumos varam salīdzināt to, ko redzam šeit ap sevi

un kas šais lietās bija redzams dzimtenē.

Cīņā pret kultūras tautu deģenerātīvajām parādībām lietojami

divi pamatlīdzekļi — pirmkārt, audzināšana un izglītība, lai mazi-

nātu kulturālos kontrastus un apkarotu demorālizāciju, un, otrkārt,

sociālā likumdošana, ar ko jānovērš sociālie kontrasti, sociālā

netaisnība un sociālās cīņas ekonomiskos un tiesiskos jautājumos.

Zinot, kādas briesmas draud kultūras tautām no deģenerācijas pro-

cesiem, mums nopietni jādomā par to, kā pasargāt mūsu tautu no

šīm sairšanas briesmām Mūsu pētnieku uzdevums šai ziņā ir norādīt

uz profilakses līdzekļiem.
Pievērsīsimies tagad problēmām, kas saistās ar tautu augšanu.

Jaunākos gadu desmitos šo problēmu komplekss ir kļuvis ļoti sva-

rīgs un saista ne tikai attiecīgo nozaru speciālistus, bet par to

interesējas ļoti plašas kultūras tautu aprindas.

Par Latvijas iedzīvotāju skaitu tagad ir pieejami aplēsumi,
sākot ar 1550. gadu, t.i., par vairāk nekā četri simti gadiem.s
Līdz ar to mums ir demogrāfiskie dati, ar kuriem tikai reta Eiropas
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tauta varēs sacensties perioda ilguma ziņā. Tomēr aplēstie skaitļi
vēl prasa sīkāku pārbaudi. Tad — aplēstie un jaunākos laikos tautas

skaitīšanā konstatētie skaitļi prasa izskaidrojumu. Mazāka problēma
ir 400 gadu laikā atsevišķos gadījumos novērojamā iedzīvotāju skaita

samazināšanās, jo to var izskaidrot ar kara un mēra postījumiem,
kaut arī te vēl daudz kas pētījams. Grūtāk atrisināt problēmu, kā

izskaidrot straujo Latvijas iedzīvotāju skaita pieaugumu 18. gadsim-

tenī, šī pieauguma samazinājumu 19. gs. sākumā un atkal straujāku

pieaugumu 19. gs. otrā pusē. Arī par visjaunākiem laikiem ir virkne

problēmu mums vēl maz pētītajā demogrāfiskajā ainā. Mums ir

statistiskie dati par dzimstību, mirstību, laulībām. Tomēr šie dati

vēl nav apstrādāti un izpētīti saskaņā ar modernās demogrāfijas

prasībām.

Vorens Tompsons 6 ir aplēsis, ka ap 1939. gadu reprodukcijas

koeficients Latvijā bija 99 un Igaunijā 79, salīdzinot ar Zviedriju (76),

Angliju (78), Franciju (87), Vāciju (98), Poliju (111), Ukrainu (151)

un Krieviju (170). Šie dati ir pārbaudāmi un salīdzināmi ar tagadējo

ainu Latvijā un trimdā.

Par Latviju dažiem demogrāfiskiem pētījumiem ziņas sniedz

tautas skaitīšanas materiāli.7 Par latviešiem trimdas zemēs ar

zināmām pūlēm datus var iegūt gan no oficiālām publikācijām,
8

gan

tieši statistiskās pārvaldes nepublicētajos materiālos. Daļēji ziņas

iegūstamas arī mūsu trimdas baznīcu statistiskajos datos par laulī-

bām, kristītajiem un mirušajiem.

Vorens Tompsons starp citu rakstījis arī par motīviem, kas

ietekmē kultūras tautu iedzīvotāju skaita pārmaiņas. 9 Viņa pārskats

var noderētpar izejas bazi pētījumiem par līdzīgiem motīviem mūsu

brīvās pasaules latviešu sabiedrībā. Par zemo dzimstību šai sabied-

rībā šad tad runāts un rakstīts. Būtu labi, ja rastos zinātnieki, kas

šo problēmu noskaidrotu ar zinātniskās pētniecības metodēm. Ir

iespējams, ka latviešu sabiedrībā šie motīvi nav tieši tādi kā citām

tautām. Varbūt te var atklāt kādu latviešiem piemītošu īpatnību.

Dzimstību rēgulējošo motīvu un to ietekmēšanas iespēju pētīšana

mūsu pašreizējos apstākļos ir ļoti svarīgs uzdevums tādēļ, ka visu

laiku, kamēr dzīvojam ārpus dzimtenes, dzimstība ir par mazu, lai

novērstu skaitlisko samazināšanos, nemaz nerunājot par vēlamo

pieaugumu.
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Tālāk, runājot par pētījumu darbalauku, apskatīsim problēmas,
kas saistās ar mūsu tautas stāvokli citu pasaules tautu saimē. Lai

mums būtu vairāk spēka, drosmes un izturības cīņā par savas tautas

eksistenci un tās ideāliem, mums jābūt skaidrībā par to, kas mēs

esam, cik lieli, stipri un nozīmīgi mēs esam un varam būt. Te ir

svarīgs mūsu tautas lielums un īpašības, kā arī mūsu valsts terri-

torijas plašums, salīdzinot ar tiem pašiem faktoriem citās tautās.

Tādu salīdzinājuma pētījumu izdarīju Vācijā nometņu laikā, un tā

rezultāti ir publicēti. lo Pētījuma nolūks bija noskaidrot mūsu stā-

vokli citu tautu saimē un bijušo Latvijas valsts stāvokli starp citām

pasaules valstīm. Kopš šī raksta publicēšanas pagājuši 20 gadi, un

šais gados pasaulē notikušas ārkārtīgas pārmaiņas, kuru rezultātā

daudzu tautu stāvoklis ir mainījies. Te vēl jāatzīmē, ka minētais

pētījums tika izdarīts, pamatojoties uz datiem, kas bija publicēti

pirms Otrā pasaules kara un kas tagad ir vismaz 30 gadu veci. Sais

gados pasaules dzīvē ir daudz kas mainījies. Otrā pasaules kara

priekšvakarā pasaulē bija 71 suverēna valsts, bet tagad Apvienotajās

nācijās (UNO) ir 118 suverēnas valstis. Baz tam vēl zināms skaits

valstu palicis ārpus šīs apvienības, piemēram, komunistiskā Ķīna,

Vācija, Spānija un vēl dažas citas. Tātad suverēnu valstu skaits ir

gandrīz divkāršojies.

Apvienotajās nācijās iestājušās valstis sniedz tām datus par

apstākļiem savās zemēs. Datus publicē AN statistiskajās gadagrā-

matās. Tā varam iegūt bagātīgu materiālu, lai noskaidrotu pasaules

pašreizējo politisko, etnogrāfisko un ekonomisko situāciju. Izdarot

jaunus salīdzinājumus par mūsu zemes un citu pasaules valstu stā-

vokli
,

mēs iegūsim jaunus garīgus ieročus cīņai par savām tiesībām

uz neatkarību un brīvību.

Pēc latviešu tautas kvantitātīvo problēmu apskatīšanas varam

pievērsties tām tautas dzīves nozarēm, kas saistās ar tautas kvali-

tāti. Ir jāpievienojas autoritātēm, kas saka, ka darbs un darba mīles-

tība ir labākais līdzeklis tautu eksistences nodrošināšanai. Laimīgā
kārtā par sevi varam teikt, ka mums šīs pozitīvās īpašības — darba

mīlestības — līdz šim nav trūcis. Tā mūsu tautā ir kultivēta no

seniem laikiem. Uz to norāda tautas garamantās atrodamās liecības,

piemēram: „Ai. meitiņa, vīzdegune, necel augsti deguntiņu. Godu

skatu darbiņā, ne pie augsta deguntiņa" .

Vai arī: «Raugies, puisi,
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kur raugies, dancī meitu neraugies: kura viegli danci veda, grūti

grieza dzirnaviņas" .

leaudzināt darba mīlestību bija viens no svarīgākiem audzinā-

šanas mērķiem. Latviešu darba mīlestība un centība ir izpaudusies
dažādos laikmetos, vietās un veidos. Pirms neatkarīgās Latvijas

nodibināšanās uz Krieviju bija izceļojuši un tur darbojās apmēram
150.000 latviešu. Darbojoties visdažādākās dzīves nozarēs, ar sava

darba sekmēm viņi bija izpelnījušies visplašāko ievērību. Latvieši

bija sastopami atbildīgos amatos, sākot ar ķeizara galmu, līdz pat

posteņiem visattālākos valsts novados. Ar sevišķi labiem panāku-
miem latvieši darbojās Krievijā kā muižu pārvaldnieki, un viņu

pārziņā bija liels skaits muižu.

Arī Latvijā pašā tās neatkarības laikā latviešu darba mīlestība

izpelnījās pasaules atzinību un apbrīnu, kā to liecina daudzi autori,

kas vērojuši latviešu dzīvi. Starp citu par mums labvēlīgu atsauksmi

nodevuši vairāki ASV autori. Piemēram, kādā 1945. gadā ASV izdotā

grāmatā
11

teikts, ka latvieši sevi parādījuši kā intelektuāli aktīva

tauta, tāpat slavēti vēl citādi. Kādā citā 1941. gada izdevumā12

uzslavēti mūsu tautas vadoņi. Par tautu pašu ir teikts, ka tā tikusi

uz priekšu ar čaklu darbu un pašaizliedzīgu un atturīgu dzīvi, pie-

zīmējot, ka Latvija ir zeme, kur ļaudis strādā, nevis nododas iz-

priecām. Tā mūs raksturojuši cittautu pārstāvji pēc novērotā.

Pētījuma problēma tagad ir noskaidrot, vai trimdas latvieši

tālāk kopj darba mīlestības tradicijas.
Mūsu jaunajiem psīchologiem labi pazīstamas inteliģences pār-

baudes metodes ar dažādiem testiem. Būtu ļoti vēlams, ja šie zināt-

nieki par sava pētījuma objektu izvēlētos latviešu bērnus. Daži to

jau darījuši, un viņu pētījumu rezultāti būtu publicējami. Derētu,

piemēram, pārbaudīt, vai arī tagadējā jaunajā trimdas paaudzē ir

vērojama tā pati tendence, ko noskaidroja 1942. gadā Latvijā, iz-

pētījot 10.277 latviešu pamatskolu skolēnu inteliģenci atkarā no viņu
vecāku sociālā stāvokļa. 13 Konstatējot, ka latvju jaunatnes inteli-

ģences līmenis daudz mazāk atkarīgs no vecāku sociālā stāvokļa

nekā, piemēram, Vācijā, mēs spriedām, ka latvieši ir intelektuāli

nenoplicināta tauta.

Vecajās kultūras tautās, kur modernās kultūras dzīve turpinās

jau gadsimteņiem, kur darbojušās augstākās mācību iestādes, bijis

daudz inteliģences un augsti attīstīta pilsētu dzīve, vairāk apdāvinātie
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individi no zemākam sabiedrības aprindām paaudzi pēc paaudzes

pacēlās augstākā sabiedrībā, pārgāja uz dzīvi pilsētās, un ne viņi

paši, ne arī viņu pēcteči vairs atpakaļ neatgriezās. Tā pakāpeniski
tautas masas iztukšojās no apdāvinātiem individiem.

Pavisam citādi risinājās latviešu tautas dzīve. Tur apdāvināta-

jiem bija ļoti grūti izrauties no tautas masas. Augstākos posteņus

ieņēma cittautieši — vācieši, vēlāk krievi. Arī pēc dzimtbūšanas

atcelšanas lauku iedzīvotājiem vēl ilgāku laiku nebija atļauts pārcel-
ties uz dzīvi pilsētās. Tautas vairums turpināja dzīvot uz laukiem

normālos dzīves apstākļos, kādēļ mūsu tautā vēl maz bija manāmas

deģenerātfvas parādības.

Latvieši trimdā ir gandrīz vienīgi pilsētnieki. Būtu tādēļ intere-

santi noskaidrot, par cik šī pārmaiņa ir saistīta ar lielāku diferen-

ciāciju bērnu inteliģences līmenī.

Kaut gan tagad mēs brīvajā pasaulē dzīvojam ļoti izkliedēti, arī

šais apstākļos tomēr būtu iespējams izdarīt vienu otru tautzinātnisku

pētījumu. Par izejas bazi šiem pētījumiem var noderēt sakopotie

statistiskie dati. Ir arī bijuši sekmīgi mēģinājumi izdarīt pētījumus

ar aptaujas lapu palīdzību.

Pēc tam, kad esam apskatījuši mūsu tautas raksturīgākās īpa-

šības, apskatīsim arī mūsu uzdevumus šo tautas īpašību veidošanā

un izkopšanā un ar to saistītos pētījumus. Arī šeit ir daudz iespēju.

Sāksim ar mūsu pamatuzdevumiem. Bijušais redzamais Anglijas

polītiskais darbinieks un izcilais tautzinātnes teorētiķis Leonards

Darvins, slavenā biologa Čarlza Darvina dēls, savā grāmatā par

eugeniku starp citu saka: «Katras sabiedrības pirmais un svarīgākais
uzdevums ir dot savai jaunatnei augstus ideālus"

.

Paidagoģiskajā literātūrā ir ļoti daudz rakstīts par ideālu nepie-

ciešamību jaunatnei. Ideāli jaunatnei esot tikpat nepieciešami kā

dzīvajai dabai saules gaisma un siltums. Tikai tautām ar lielu gribas

spēku, kas nebīstas no skarba darba, kas uz kultūru un civilizāciju

neskatās kā uz līdzekļiem baudkārai dzīvei, pieder nākotne.

Ja runājam par pašu darbu, tad caurmērā divi trešdaļas ļaužu
labāk gribot strādāt fizisku darbu, un tikai viena trešdaļa vairāk

mīlot garīgo. Brīvās pasaules latviešu sabiedrībā šie samēri var

būt arī citādi, jo dzimteni atstāja daudz intelektuālā darba darītāju

(cik īsti un kādā samērā, vēl ir jānoskaidro). Mēs esam ieinteresēti
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mudināt savus ļaudis uz garfgo darbu, jo tas ir nepieciešams mūsu

nacionālās kultūras uzturēšanai. Šai ziņā mēs atrodamies citādā

stāvoklī" nekā tās lielās tautas, kuru vidūmēs dzīvojam. Ja šais tautās

būs kaut tikai nedaudz kultūras entuziastu, to kultūras attīstība un

pastāvēšana būs nodrošināta. Daudz grūtāks šai ziņā ir mūsu stāvok-

lis. Savu kultūru mēs spēsim uzturēt un veidot tālāk tikai tad, ja visi

to atbalstīsim. Kultūras dzīvei mūsu šaurajā sabiedrībā jābūt daudz

intensīvākai nekā tas novērojams lielo tautu dzīvē. Kā to panākt —

lūk, atkal pētniecības uzdevums.

Brīvajā pasaulē dzīvojošie latviešu jaunieši rīko kongresus un

salidojumus dažādās valstīs —kā Eiropā, tā aizjūras zemēs, kur

cenšas noskaidrot savus uzdevumus un mērķus, kam veltīt savus

spēkus. Šais pārrunās centrālā vietā ir jautājumi, kas saistās ar

dzimteni un tās likteņiem. Visiem gribētos tās labā kaut ko darīt,

gribētos zināt, kā jaunatne tur dzīvo. Tomēr iespējas šai virzienā

kaut ko konkrētu darīt pagaidām ir šauras. Totiesu mūsu jaunatnei

ir iespējas rosīgi gatavoties saviem nākotnes uzdevumiem. Pētnie-

kiem te būtu jānorāda ceļi, kā šo gatavošanos paveikt. Ir tomēr jau

skaidrs, ka jaunatnei ir nepieciešami ideāli, kam ziedot savus spēkus.

Lai gūtu panākumus, tad labākais, ko viņi tagadējos apstākļos var

darīt, ir censties izkopt un attīstīt līdz iespējamai pilnībai savas

Dieva dotās spējas un talantu tai kultūras nozarē, kāda tie katram

būtu. Mūsdienu kultūras cilvēkam ir ļoti svarīgi un pat nepieciešami

apgūt vairāku tautu nacionālo kultūru, prast vairākas valodas. Katrā

ziņā jāapgūst savas tautas kultūra un valoda kā tuvākā un vieglāk

piesavināmā. Šīs kultūras vērtības arvienu paliks ikvienam tuvākās

un sagādās visvairāk prieka un labsajūtas.

Latvieši brīvajā pasaulē dzīvo zemēs ar visaugstāko kulturālo

līmeni, un viņiem ir iespēja apgūt visvērtīgāko, kas šai pasaulē

atrodams. Šīs iespējas ir jācenšas izmantot pilnā mērā. Kultūras

vēsturē atrodami fakti, kas liecina, ka tur, kur ir sastapušies dažādi

kultūras veidi, ir radušās jaunas kultūras vērtības. Apgūstot vairāku

tautu kultūru, varēsim sintezēt jaunas kultūras vērtības savai tautai.

Šīs iespējas lai dod mums darba sparu.

Visbeidzot atcerēsimies vēl to, ka dzīvojam zemēs, kur kultūra

ar saviem dažādajiem labumiem un dzīves ērtībām ir sasniegusi

visai augstu līmeni, kas tomēr ir nesis sev līdz arī dažādas negātīvas
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parādības. Kultūras cilvēks tiecas pēc baudām, un ne vienmēr šīs

baudas nāk viņam par labu. Vismazāk var iebilst pret tieksmi baudīt

mākslu tās visdažādākās nozarēs. Daudz ļaunāk jau ir ar cilvēka

tieksmi apreibināties, nonākot līdz narkomānijai ar tās briesmīgajām

sekām Tāpat postoša ietekme ir masu azartam un izlaidībai tikumos.

Šo netikumu rezultātā pieaug slimo un defektīvo individu skaits.

Latviešu sabiedrībai jābūt sevišķi modrai cīņā pret aplipšanu ar

citu tautudeģenerātīvajām parādībām Noskaidrot efektīvākos līdzekļus

šai cīņā ir svarīgs mūsu pētnieku uzdevums.
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MĀCĪBSPĒKU UN STUDIJAS BEIGUŠO KVALIFICĒJUMS

(salīdzinājums ar Latvijas universitāti)

Jānis Fridrichsons

Mūsu jaunajai paaudzei savās studiju un zinātniskās darbības

gaitās bieži rodas jautājums, kā trimdas zemju augstāko mācības

iestāžu iekārta, zinātniskie grādi un mācībspēku akadēmisko amatu

nosaukumi salīdzināmi ar tiem, kādi bija patstāvīgajā Latvijā. Tāpat

vecākai paaudzei bieži rodas grūtības izprast trimdas zemju iekārtu

šai ziņā. Tādēļ šķiet, ka nebūtu lieki īsumā atskatīties uz mūsu

augstākās izglītības iekārtu Latvijas neatkarības laikā un mēģināt

tos salīdzināt ar apstākļiem galvenajās trimdas zemēs — angļu

(British Commomvealth) zemēs, Amerikas savienotajās valstīs,

Vācijā un Zviedrijā.

Latvijas universitātē tās pēdējos pastāvēšanas gados ietilpa 11

fakultātes, kas, pieskaitot atsevišķo Latvijas mākslas akadēmiju un

Latvijas konservātoriju, kā arī Jelgavas lauksaimniecības akadēmijas

(dibinātas 1939. gadā) lauksaimniecības un mežsaimniecības fakultāti,

aptvēra gandrīz pilnīgi visas tā laika augstākās izglītības nozares.

Latvijas universitātes fakultātes bija: 1) architektūras, 2) filoloģijas
un filozofijas (ar baltu, klasiskās, ģermāņu un romāņu filoloģijas,

filozofijas, vēstures un paidagoģijas nodaļu), 3) inženierzinātņu (ar

būvinženieru un kultūrinženieru nodaļu), 4) ķīmijas (ar ķīmijas,

ķīmijas technoloģijas un farmācijas nodaļu), 5) matēmatikas un dab-

zinātņu (ar matēmatisko zinātņu un dabzinātņu nodaļu), 6) mechanikas

(ar mechanikas, elektrotechnikas un kuģu būves nodalu), 7) medicīnas

(ar medicīnas un zobārstniecības nodaļu), 8) veterinārmedicīnas,

9) tautsaimniecībasun tiesību zinātņu (ar tautsaimniecības un tieslietu

zinātņu nodaļu), 10) teoloģijas (ar atsevišķu pareizticības nodaļu) un

11) Romas katoļu teoloģijas (dibinātas 1938. gadā).

Bez tam gandrīz katrā fakultātē un nodaļā bija vēl šaurāki spe-

ciālie nozarojumi — piemēram, matēmatisko zinātņu nodaļā bija

iespējams speciālizēties tīrajā matēmatikā, fizikā, lietotajā fizikā,

astronomijā, ģeofizikā un meteoroloģijā.

Līdzīgs sadalījums ir arī trimdas zemju universitātēs, un tur

lieto arī to pašu vārdu — fakultāte, izņemot ASV, kur fakultāti
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parasti sauc par «school" jeb „college" un ar vārdu „faculty"

apzīmē visu universitātes mācībspēku kopumu.

Eiropas zemēs (sevišķi Zviedrijā un arī Vācijā) techniskās

fakultātes (ieskaitot ķīmijas technoloģiju un dažreiz arī architektūru)

parasti ir atdalītas no universitātēm un veido patstāvīgas techniskās

augstskolas ar universitātes tiesībām. Arī ASV ir vairākas ļoti
slavenas techniskās augstskolas (piemēram, Masačūsetsas techno-

logijas institūts — saīsinājumā: MJT, un Kalifornijas technoloģijas

institūts — «Caltech"), kurās tomēr ļoti lielu vērību veltī arī tīri

zinātniskai izglītībai un pētniecībai un kurās ietilpst arī daudzi

humānitāro zinātņu un tautsaimniecības novirzieni, tā ka tās atbilst

jau vairāk pilnīgai universitātei.

Atsevišķo fakultāšu nosaukumi un to novirzienu apjoms dažādās

universitātēs nav vienāds un bieži vien stipri atšķiras no Latvijas

apstākļiem, sevišķi angļu zemēs un ASV, kur to iekārta ir samērā

līdzīga. Humānitāro zinātņu fakultātes, kas apmēram atbilstu mūsu

filoloģijas un filozofijas fakultātei, te sauc par «Arts", un parasti

tās bez filoloģijas, filozofijas, paidagoģijas un vēstures no-

virziena arī vēl ģeogrāfiju, psīcholoģiju un polītiskās zinātnes un

bieži vien arī tīro matēmatiku. Mūsu matemātikas un dabzinātņu
fakultātei atbilstošos nozarojumus angļu zemēs un ASV savukārt

apzīmē ar kopēju vārdu «Science", un šai fakultātē gandrīz bez

izņēmuma ietilpst arī tīrās ķīmijas nozare. Dažās ASV universitātēs

«Arts" un «Science" ir apvienotas vienā fakultātē — «Arts and

Science" jeb
„

Letters and Science". Visi inženierzinātņu un citu

technisko zinātņu novirzieni trimdas zemju universitātēs ir apvienoti
vienā fakultātē — «Engineering" ar attiecīgām nodaļām. Tieslietu

zinātnes turpretim gandrīz arvien veido patstāvīgu fakultāti (Law),

tāpat arī tautsaimniecība (Economics and Commerce), lai gan ASV

to atsevišķie novirzieni bieži vien sadalīti starp citām fakultātēm.

Medicīnas fakultāte bieži vien arī farmāciju, un zobārstnie-

cība parasti veido atsevišķu fakultāti («Dental Medicine" jeb «Dental

Surgery"), tāpat arī veterinārmedicīna (Veterinary Science). Arī

lauksaimniecība un mežsaimniecība lielāko tiesu ietilpstuniversitāšu

apjomā kā atsevišķas fakultātes („Agriculture" un „Forestry").

Bez šīm pamatfakultātēm, kas savukārt sadalās daudzās atse-

višķu novirzienu nodaļās (Departments), daudzās universitātēs ir arī
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mūzikas, tāpat drāmas fakultāte, it sevišķi ASV, kā ari"tagadējam
laikmetam raksturīgu īpatnēju novirzienu fakultātes, piemēram,

uzņēmumu vadības (Business Ādministration), publiskās adminis-

trācijas, krimināloģijas, sociālās labklājības (Social VVelfare),
tautas veselības (Public Health) un bibliotēku vadības (Librarian-

ship) fakultāte.

Grūtāk jau salīdzināt ar Latvijas apstākļiem dažādo trimdas

zemju universitāšu piešķirtos zinātniskos grādus. Latvijas univer-

sitāti un arī Jelgavas lauksaimniecības akadēmiju varēja nobeigt bez

grāda vai arī ar zinātnisko grādu. Pēdējie bija divējādi. Pirmo

zinātnisko grādu ieguva, nobeidzot attiecīgās fakultātes vai nodaļas
pilnu kursu ar visiem paredzētiem praktiskajiem darbiem un pār-

baudījumiem, izturot akadēmiskos gala pārbaudījumus un iesniedzot

fakultātei prasībām atbilstošu zinātnisku vai zinātniski technisku

darbu. Šī pirmā grāda apzīmējums bija vai nu attiecīgās nozares

speciālista nosaukums (architekts, būvinženieris, kultūrinženieris,

mechanikas inženieris, technoloģijas inženieris, elektrotechnikas

inženieris, kuģu būves inženieris, ķīmijas inženieris, ārsts, ārsts

zobu slimībās, veterinārārsts; lauksaimniecības akadēmijā — agro-

noms un mežkopības inženieris), vai arī attiecīgās nozares maģistrs

(filoloģijas, filozofijas, vēstures, paidagoģijas, ķīmijas, farmācijas,

matēmatikas zinātņu, dabzinātņu, tiesību zinātņu, ekonomisko zinātņu).

Teoloģijā atbilstošais nosaukums bija licenciāts. Maģistra nosaukumu

pirmajam zinātniskajam grādam radīja ar izglītības likuma pārgro-

zījumu 1939. gada septembrī, un tas aizstāja (attiecinot arī uz agrāko

laiku) līdz tam lietoto kandidāta nosaukumu. Grāda ieguvējiem iz-

sniedza diplomu, kas deva zināmas ar likumu paredzētas tiesības.

Studentiem, kas nobeidza pilnu studiju kursu, bet neiesniedza

diplomdarbu, universitāte varēja izsniegt apliecību par attiecīgā

kursa beigšanu, bet tā nedeva zinātniskā grāda tiesības.

Otrs zinātniskais grāds bija attiecīgās zinātnes nozares doktora

grāds (architektūras, filoloģijas, filozofijas, vēstures, paidagoģijas,

inženierzinātņu — kopējs inženierzinātņu un mechanikas fakultātei,

ķīmijas, ķīmijas technoloģijas, farmācijas, matēmatikas zinātņu,

dabzinātņu, medicīnas, veterinārmedicīnas, tiesību zinātņu, ekono-

misko zinātņu un teoloģijas doktors; lauksaimniecības akadēmijā

— agronomijas zinātņu un mežzinātņu doktors). To pēc pirmā grāda



26

varēja iegūt, iesniedzot fakultātei plašāku zinātnisku darbu ar pat-

stāvīga pētījuma raksturu (disertāciju), izturot īpašus fakultātes

noteiktus pārbaudījumus un sekmīgi aizstāvot disertāciju atklātā

fakultātes sēdē.

Citu zemju universitātēs piešķirto zinātnisko grādu skaits ir

lielāks, kas rada galvenās grūtības pareizam salīdzinājumam. Angļu

zemēs un ASV parasti ir četri grādi, lai gan dažas universitātes

piešķir tikai zemākos grādus, un studijas augstāko grādu iegūšanai

jāturpina kādā no lielākajām universitātēm, kurās parasti ir šim

nolūkam īpašas fakultātes (schools of graduate or postgraduate

studies). Pirmais grāds ir bakalaurs (bachelor) ar attiecīgās fakul-

tātes vai nozarojuma apzīmējumu, piemēram, «Bachelor of Arts"

(8.A.), „...Science" („B.Sc.", Amerikā „8.5."), „ ...

Commerce"

(8.C0m.),
„

...Electrical Engineering" (8.E.E.) utt.
,

ko iegūst,

izturot zināmu skaitu pārbaudījumu attiecīgā kursā paredzētos

priekšmetos — vai nu sekmīgi (pass), vai ļoti sekmīgi (honours);

pēdējai atzīmei bieži vien paredzēts īpašs kurss ar paaugstinātām

prasībām.

Tālākie grādi ir gan noteiktā secībā nozīmes ziņā, bet katru no

tiem iespējams iegūt bakalaura grāda īpašniekam.

Otrs ir maģistra (master) grāds, kas prasa vienu vai divi gadus

tālāku studiju attiecīgā nozarē un zinātniska darba (master's thesis)

izstrādāšanu kāda mācībspēka vadībā. Grādu apzīmējums atkal ir

pēc attiecīgās fakultātes vai nozarss — «Master of Arts" (M.A.),

«...Science" («M.Sc., resp. «M.S."),
„ .. .

Commerce
"

(M. Com,),

«...Electrical Engineering" (M.E.E.) utt.

Tad seko filozofijas doktora grāds (Ph.D.) ar vienādu nosaukumu

visās fakultātēs. Prasības, lai to varētu piešķirt, ir patstāvīga

zinātniska darba izstrādāšana fakultātes izraudzīta pārrauga (super-

visor) vadībā, bieži ar līdzteku studijām attiecīgajā priekšmetā. So

darbu (Ph.D. thesis) pārbauda un novērtē komisija, kurā bez fakul-

tātes pārstāvja darbojas parasti arī divi attiecīgās nozares speciā-

listi no citām universitātēm, dažreiz eksāminējot arī kandidātu

personīgi. „Ph.D." grāds zemēs, kur runā angliski, ir ļoti bieži

sastopams, jo var teikt, ka pēdējā laikā tas ir priekšnoteikums

zinātniskai karjērai kā universitātēs, tā arī citās pētniecības iestā-

dēs, un tādēļ to cenšas iegūt tieši pēc bakalaura grāda saņemšanas,
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izlaižot maģistra grādu. Priekšnoteikums parasti gan ir, ka bakalaura

grādam jābūt ar atzīmi „ļoti sekmīgi" (honours).

Pēdējais un nozīmes ziņā visaugstākais ir attiecīgās fakultātes

vai zinātņu nozares doktora grāds — piemēram, „Doctor of Arts"

(D.A.), «...Science" (D. Sc.), «...Engineering" (D.E.)utt. To

piešķir personām, kas jau pierādījušas savas spējas patstāvīgā
zinātniskā darbā, parasti uz fakultātei iesniegtu, zinātniskā literātūrā

jau publicētu darbu pamata, ja novērtēšanas komisija atzīst, ka šais

darbos ir pietiekami vērtīgas jaunas atziņas un rezultāti attiecīgajā
zinātnes nozarē.

Grādu nozīme un prasības, lai tos varētu piešķirt, protams,

visās universitātēs un to atsevišķās fakultātēs nav vienādas, piemē-

ram, dažreiz maģistra grāds vienā universitātē līdzvērtīgs bakalaura

grādam citās, bet visā visumā minētais sadalījums raksturo caur-

mēra apstākļus zemēs ar angļu valodu. Vēl lielāka dažādība ir grādu
novirzienu apzīmējumos. Pāršķirstot angļu zemju un ASV universi-

tāšu gadagrāmatas, var saskaitīt pāri par 300 dažādu bakalauragrāda

apzīmējumu, ap 150 maģistra un ap 100 dažādu doktora grāda nosau-

kumu, kurus visus, protams, nav iespējams te minēt. «Ph.D."

grāds, kā jau aizrādīju, ir tikai viens.

Zviedrijas universitātēs ir līdzīgs četru grādu iedalījums ar

nosaukumu: kandidāts, maģistrs, licenciāts un doktors, pievienojot

attiecīgās fakultātes apzīmējumu, pie kam humānitāro zinātņu un

dabzinātņu fakultātei un to novirzieniem ir kopējs (filozofijas) apzī-

mējums (Fil.kand. , Fil.mag. ,
Fil.lic, Fil.dr.). Šo grādu nozīme

un arī prasības to iegūšanai ir apmēram līdzvērtīgas kā apsīcatīta-

jiem grādiem zemēs ar angļu valodu. Techniskajās augstskolās

pirmais grāds ir attiecīgās nozares inženiera apzīmējums, kam

seko technoloģijas licenciāta (Tekn. lic.) un doktora (Tekn. dr.)

grāds.

Vācijā pirmais grāds parasti ir attiecīgā speciālista apzīmē-

jums (Arzt, Diplomchemiker, Diplomphvsiker, Diplomlandwirt, Dip-

lomvolkswirt utt.). To iegūst pēc attiecīgā kursa nobeigšanas. Daž-

reiz prasa arī diplomdarbu. Divi tālākie grādi ir kopējs «Dr.phil.
"

un attiecīgās nozares doktora grāds, pie kam pēdējā apzīmējumi

atkal ir ļoti dažādi (piemēram, dabzinātņu nozarē var būt «Dr.phil.

nat.
"

,
«Dr .phil.rer.nat.

"

,
„Dr. rer.nat.

"

, „Dr. sc.nat. ").
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Ņemot vērā dažādības grādu apzīmējumos un vēl jo vairāk lielo

starpību to piešķiršanas prasībās dažādās universitātēs, pilnīgi
atbilstošs salīdzinājums starp grādiem trimdas zemēs un Latvijā,

protams, nav iespējams. Visā visumā tomēr var teikt, ka pirmais

(bakalaura) grāds angļu valodas zemēs un arī Zviedrijā apmēram

atbilst mūsu universitātes beigšanai ar apliecību, bez diploma. Mūsu

pirmais zinātniskais grāds, t.i., diplomspeciālista jeb maģistra

grāds, caurmērā ir līdzvērtīgs šo zemju otrajam grādam („ master"

jeb „magister") un arī zināmos gadījumos Vācijas universitāšu pir-

majam grādam, ja tam prasīts pietiekama līmeņa diplomdarbs.

Otrs mūsu grāds — doktora grāds, ko parasti ieguva ar pilnīgi

patstāvīgu plašāku zinātnisku darbu, ir caurmērā vērtējams augstāk

par „Ph.D.", licenciāta vai
„Dr.phil." grādu, bet to ne arvien var

pielīdzināt apskatīto zemju augstākajam doktora grādam, kas prasa

jau ilgāku zinātniskās pētniecības stāžu.

Zināmas atšķirības ir arī augstāko mācības iestāžu mācībspēku
akadēmisko amatu apzīmējumos. Latvijas universitātē un Jelgavas

lauksaimniecības akadēmijā mācībspēki bija profesori, vecākie

docenti (šo pakāpi 1939. gada septembrī pārdēvēja par ārkārtas

profesoriem) un docenti, kas bija fakultāšu pastāvīgie locekļi, bez

tam vēl privātdocenti, lektori, vecākie asistenti, asistenti un jaunākie

asistenti. Profesora amatam bija vajadzīgs doktora grāds, un pēdējos

gados to prasīja arī ārkārtas profesoriem. levēlēšanai par docentu

bija vajadzīgas bez pirmā grāda arī privātdocenta tiesības (venia

legendi), ko varēja iegūt, iesniedzot fakultātei patstāvīga rakstura

zinātnisku darbu (habilitācijas darbu), izturot habilitācijas pārbau-

dījumus un nolasot vienu vai divas parauglekcijas. Profesori parasti

bija katedru vai institūtu vadītāji, lai gan vienā katedrā varēja būt

vairāki profesori un otrādi. Zināmos gadījumos katedras vadību

varēja uzticēt arī docentam. Privātdocenti parasti lasīja neobligātus

izvēles priekšmetus, bet lektori, kas izņēmuma gadījumos varēja
būt arī ar nenobeigtu augstāko izglītību, bija savas nozares speciā-

listi, bieži vien ar galveno nodarbošanos ārpus universitātes.

Zviedrijā mācībspēku pakāpes un nosaukumi ir šādi: profesors,

preceptors (atbilst ārkārtas profesoram), docents (šis ir amats, ko

piešķir uz 6 gadiem doktoriem, kas aizstāvējuši disertāciju ļoti
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sekmīgi; viņiem jālasa lekcijas tikai 55 stundas gadā, tātad galvenā
vērība jāveltī pētniecībai; pēc 6 gadiem, ja tie neiegūst profesūru,

viņiem ir garantētas vidusskolas skolotāja tiesības), instruktors

(bitrādande lārare), vecākais asistents un jaunākais asistents (ama-

nuensis).

Vācijā attiecīgie apzīmējumi ir: kārtējais profesors (Ordina-

rius), ārkārtas profesors (ausserordentlicher Professor), privāt-

docents, instruktors (Lehrbeauftragter) un asistents.

Angļu zemēs profesors arvien ir nodaļas (department) vadītājs,

un šis amats līdzās zinātniski paidagoģiskam darbam lielākā vai

mazākā mērā saistīts ar ādministrātīviem pienākumiem. Nākošās

pakāpes ir „associate professor" un „reader" (dažās universitātēs

ir tikai viena no šīm pakāpēm), kas apmēram atbilstu mūsu ārkārtas

profesoram, pie kam „associate professor" amatam parasti piešķir
arī daļu ādministrātīvā darba. Tālāk seko

„
senior lecturer" un

„lecturer* pakāpe, kas pielīdzināmas mūsu docenta amatam, un

dažreiz arī
w
assistant lecturer", kas atbilstu privātdocentam.

Jaunāko mācībspēku — mūsu asistentu — nosaukumi ir: „senior

demonstrator" un
„

demonstrator" (eksakto zinātņu, dabzinātņu un

techniskajās fakultātēs) jeb
„
senior tutor" un „tutor" (humānitāro

zinātņu fakultātēs). ASV universitātēs amatu nosaukumi parasti ir:

«professor", „associate professor", „assistant professor" un

„instructor" jeb „lecturer", kas atbilst apmēram mūsu profeso-

ram, ārkārtas profesoram, docentam un asistentam vai lektoram.

Vienā katedrā vai nodaļā ASV universitātēs var būt lielāks skaits

profesoru, un viens no tiem ir katedras vai nodaļas vadītājs (Head

of Department).

Bez šī zinātniski paidagogiskā personāla, kas darbojas studentu

apmācībā pirmā grāda iegūšanai (undergraduate studies), daudzās

ASV universitātēs ir arī atsevišķs personāls studijām, lai iegūtu

augstākos grādus, un pētniecības darbu vadīšanai (postgraduate

studies) vai arī tīri zinātniskam darbam, bieži vien ar atšķirīgiem

amatu apzīmējumiem — „research professor", „research fellow",

„research associate"
,

„research assistant"
.

Kādas ir zinātniskā darba iespējas trimdas zemēs? Latvijā

universitātes absolventiem, kas gribēja turpināt zinātniskās pētnie-

cības darbu, gandrīz vai vienīgā iespēja bija akadēmiskā karjēra
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universitātē, kas, ņemot vērā stata ierobežojumus, nebija pārāk

liela. Pašreizējos trimdas apstākļos blakus akadēmiskajam darbam

daudzās un dažādās augstākajās mācības iestādēs ļoti plašas zināt-

niskā darba iespējas ir arf daudzās rūpniecības pētījumu laborāto-

rijās un dažādos valsts pētniecības institūtos un organizācijās, kas

parasti lielu vērību veltī" ne tikai lietojamai, bet arf tīri zinātniskai

pētniecībai (basie research). Bieži vien pētniecības iekārtas ziņā šīs

iestādes ir labāk apgādātas nekā universitāšu institūti, arf atalgo-

jums nereti ir labāks, un avansēšanās atkarīga tikai no spējām un

panākumiem, ne no izdienas un stata iespējām. Sevišķi angļu zemēs

valsts uzturētās vai atbalstītās pētniecības iestādes aptver ļoti plašu

zinātņu nozarojumu apjomu, un universitātes beigušo procents, kas

te atrod zinātniskā darba iespējas, arvien pieaug. Līdz ar to, pro-

tams, pieaug arī" prasības, un pēdējā laikā no šo iestāžu zinātniskā

personāla (kas arī" iedalās pakāpēs, parasti: „research scientist"
,

„
senior", „principal" un „chief research scientist") prasa vismaz

„
Ph.D.

"

grādu, bet, kā jau minēju, ar īrdzīgi pieaugošām prasībām

jāsastopas arī", izvēloties akadēmisko lear jēru kādā universitātē.
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AKADĒMISKI IZGLĪTOTIE LATVIEŠI (1897-1963)

Edgars Dunsdorfs

Modernā pasaulē viens no svarīgākiem priekšnoteikumiem, lai

varētu rasties patstāvīga, neatkarīga valsts, ir, ka attiecīgajā zemē

jābūt pietiekamam skaitam akadēmiski izglītotu pilsoņu. Daudzas

valstis Āfrikā un Āzijā, kas jaunākos laikos radušās bez šī priekš-

noteikuma, jau sāk izjukt. Ja tam samērā ātrā laikā neizdosies

pacelt savu iedzīvotāju izglītības līmeni, tās neapšaubāmi ieslīdēs

vai nu anarchijā, vai jaunā atkarībā. Turklāt nepietiek arī tikai ar

vispārējo zemāko vai vidējo izglītību. Valstiskā patstāvība iespējama

tikai tad, ja ir pietiekams skaits akadēmiski izglītotu darbinieku.

Patstāvīgā Latvija šai ziņā nebija izņēmums. Arī tā varēja

nodibināties un vēl vairāk — spēja pastāvēt, kad mums bija radies

pietiekami liels skaits akadēmiski izglītoto. Tikai tad, kad bija

radušies pilsoņi, kas spēja uzņemties modernās dzīves vadību, varēja

domāt par neatkarību. Diemžēl, vēsturiskie apstākļi nebija labvēlīgi

Latvijas valsts ilgstošai pastāvēšanai. Tomēr fakts, ka latviešiem

ir akadēmiski izglītoti darbinieki, radīs iespēju atjaunot mūsu valsti,

kad vēsturiskie apstākļi atkal kļūs labvēlīgi.

Sekojošā pārskatā ir izsekots akadēmiski izglītoto latviešu

skaitam un grupējumam vispirms priekš Latvijas dibināšanas 1897.

gadā. Tad sniegts pārskats par stāvokli Latvijas patstāvības laikā

1939. gadā. Lielā latviešu emigrācija pēc Otrā pasaules kara vis-

vairāk skāra akadēmiski izglītotos latviešus, tādēļ turpinājumā

sakopoti dati par 1947. gadu. Beidzot, ir izdarīts pētījums par

stāvokli okupētajā Latvijā un trimda 1959. un 1963. gadā.

Par akadēmisku izglītību parasti apzīmēsim noslēgtu izglītību

universitātēs un techniskajās augstskolās. Izņēmumu gadījumos ir

aizrādīts, kādas mācību iestādes vēl bez tam ietilpinātas datos, vai

arī, kad nav varēts precīzi atšķirt beigušos no tiem, kas studijas

pārtraukuši, kā tas bija 1897. gadā.

Akadēmiski izglītoto skaitu, un dažkārt vēl citas ziņas, principā

var iegūt no divējādiem avotiem: 1) pēc tautas skaitīšanas vai citiem

skaitīšanas datiem (piemēram, arodu statistikas) un 2) statistiski
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apstrādājot akadēmiski izglītoto biogrāfijas. Sekojošā raksta lietoti

abi šie paņēmieni. Otrs paņēmiens gan prasa sevišķi daudz laika, jo

ikviens individs vispirms jāieraksta kartītē, un pēc tam kartītes

jāgrupē un jāsaskaita. Arf tautas skaitīšanas datu izmantošana ir

saistīta ar grūtībām, jo tikai visjaunākajos laikos izdarīti skaitījumi

par akadēmiski izglītotajiem. No agrākajām tautas skaitīšanām un

citiem statistiskiem skaitījumiem ziņas jāiegūst aplēsumu ceļā.

1897. gads

Aptuveni par šo laiku jau ir veikts pētījums. F. Mīlenbachs
1 1908.

gadā publicēja biogrāfiskas ziņas par 2090 latviešiem ar pabeigtu un

nepabeigtu augstāko izglītību. No tiem bija miruši 252, studijas

beiguši vai pārtraukuši 1175, studēja 663. Citā grupējumā beigušo

kopskaits bija 1133, no kuriem dzīvi 933; studijas pārtraukušo skaits

— 294, no kuriem dzīvi 242.

No 1225 personām, kas studijas bija beigušas vai pārtraukušas,

Latvijā darbu bija atradušas 549, bet ārpus Latvijas 676 personas.

Rodas jautājums, cik pilnīgi ir Mīlenbacha dati, jo savākt pāri

par 2000 biogrāfiju ir liels darbs, un līdz ar darba lielumu pieaug

arī iespējamo izlaidumu skaits.

Lai pārbaudītu Mīlenbacha datus, var izlietot 1897. gada Krievi-

jas tautas skaitīšanas materiālus. Tūlīt sākumā jāsaka, ka šai tautas

skaitīšanā latvieši ar akadēmisko izglītību nav atsevišķi parādīti.

Tomēr ar samērā lielu drošību ir iespējams viņu skaitu aplēst.

Vispirms jāatgādina, ka 1897. gada tautas skaitīšanā tautību

konstatēja pēc parastās sarunu valodas ģimenē. Tautas skaitīšanas

materiāli publicēti atsevišķās burtnīcās pa guberņām, specificējot
datus pa apriņķiem un atsevišķi izdalot arī pilsētas. Mūs interesē

Kurzemes guberņa, kurā ietilpa Kurzeme un Zemgale; Livonijas

guberņa, no kuras ir iespējams atsevišķi izdalīt Vidzemi — toreizējo

Rīgas, Valkas, Cēsu un Valmieras apriņķi; Vitebskas guberņa, no

kuras ir iespējams atsevišķi izdalīt Latgali — toreizējo Daugavpils,

Ludzas un Rēzeknes apriņķi. 2

Salīdzinot ar Latvijas patstāvības laika robežām, Kurzemes

guberņa bija lielāka nekā Kurzeme un Zemgale par 1,6 %, Vidzeme

bija mazāka par 0,7 %, bet Latgale 1897. gadā bija mazāka par 11,5

% nekā patstāvības laikā. Kamēr minētajās ādministrātfvajās robežās
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1897. gadā Latvijā bija 64.466 kvadrātkilometri, tikmēr patstāvības

laikā kopējā Latvijas platība bija 65.792 kvadrātkilometri. Starpība

ir 2,1 %.

Pēc 1897. gada tautas skaitīšanas, aprādītajās robežās toreiz

Latvijā bija 1.929.387 iedzīvotāji. No tiem latvieši bija 1.318.617,

t.i., 68,3%, krievi — 12,2%, vācieši — 7,1%, žīdi — 6,4 %un

citu tautību iedzīvotāji — 6,0 %.

Par izglītību tautas skaitīšanas publikācijās uzņemtas šādas

tabulas: a) iedzīvotāju grupējums pēc dzimuma, vecuma un lasīt

prašanas, b) grupējums pēc lasīt prašanas, izglītības, kārtas un

vecuma, c) grupējums pēc dzimtās valodas, prasmes lasīt un vecuma.

Ar „c" apzīmētajās tabulās ziņas specificētas pēc dzimtās

valodas, lasīt prašanas krievu valodā, lasīt prašanas kādā citā valodā,
kā arī minēts to skaits, kam ir augstāka izglītība par pamatizglītību.

Šai skaitā ietilpst — kā redzams pēc tabulām, ko apzīmējām ar „b"
— personas ar universitātes izglītību, ar speciālu vai technisko

augstāko izglītību, ar speciālu vidējo izglītību, ar parasto vidējo

izglītību un ar augstāku un vidēju kara mācības iestāžu izglītību.

Pēc tabulu virsrakstiem nav gluži skaidrs, vai akadēmiski izglītoto
skaitā neietilpst arī tie, kas augstākās mācības iestādes nav beiguši,

bet studijas pārtraukuši.
Latviešu ar augstāku nekā pamatskolas izglītību 1897. gadā bija:

Kurzemes guberņā 2434 personas, Vidzemē 3410, Latgalē 127, tātad

kopā bija 5971 persona ar augstāko un vidējo izglītību.

Lai aplēstu, cik no šī skaita ir personu ar akadēmisko izglītību

(neieskaitot šai terminā augstāko kara mācības iestāžu izglītību),

izlietosim ar ,b" apzīmēto tabulu datus. No tiem aplēsīsim, kāds

procents ir personu ar akadēmisko izglītību attiecīgajā
n
kārtā", un

pieņemsim, ka šis procents ir tāds pats visam latviešu kopskaitam

tai pašā kārtā. Par cik šāds pieņēmums atbilst patiesībai, par tik

šis aplēsums ir pareizs.

Sekojošās trijās tabulās sniegti pamatdati mūsu aplēsumam, un

ceturtajā tabulā ir vērtējums. Otrā tabula varētu radīt zināmu pār-

steigumu, jo tā rāda, ka 1897. gadā bija arī latviešu muižnieki,

t.i., dižciltīgie. Izskaidrojums ir vienkāršs — muižnieku titulu

ieguva augstāko katēgoriju valsts ierēdņi, ar ordeņiem apbalvotie

un dažos gadījumos arī universitātes izglītību ieguvušie. Tāpat arī
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latviešu tautības ārzemnieki, t.i., tādi, kam nebija Krievijas pa-

valstniecības, prasa komentārus. Tie ir latvieši, kas bija ieguvuši

ārzemju pavalstniecību, lai, piemēram, izvairītos no karaklausības,

ka arī latvietes, kas bija apprecējušas ārzemniekus.

1. ledzīvotāju kopskaits pēc kārtām 1897. gadā

Kārta Kurzeme Vidzeme Latgale Kopa

Muižnieki 10.927 14.597 9.308 34.832

Garīdznieki 799 1.392 442 2.633

Namnieki 106.929 134.196 99.742 340.867

Zemnieki 549.608 586.636 389.431 1.525.675

Citi 1.503 6.542 2.068 10.113

Ārzemnieki 4.268 10.367 632 15.267

Kopā 674.034 753.730 501.623 1.929.387

2. No tiem latvieši pēc kārtām 1897. gada

Muižnieki 475 601 104 1.180

Garīdznieki 83 187 20 290

Namnieki 15.973 34.544 3.098 53.615

Zemnieki 488.523 522.217 250.332 1.261.072

Citi 809 824 187 1.820

Ārzemnieki 131 458 51 640

Kopā 505.994 558.831 253.792 1.318.617

3. ledzīvotāji ar akadēmisku izglitfbu 1897. gadā

Muižnieki 968 1.873 208 3.049

Garīdznieki 137 133 17 287

Namnieki 246 1.279 89 1.614

Zemnieki 32 115 3 150

Citi 18 36 3 57

Ārzemnieki 29 145 3 177

Kopā 1.430 3.581 323 5.334
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4. Latvieši ar akadēmisku izglītību 1897. gadā (aplēsums)

Kārta Kurzeme Vidzeme Latgale Kopā

Muižnieki 42 77 2 121

Garīdznieki 14 18 1 33

Namnieki 37 328 3 368

Zemnieki 32 115 3 150

Citi 9 6 15

Ārzemnieki 1 5 - 6

Kopā 135 549 9 693

Salīdzināsim mūsu aplēsuma rezultātus ar statistikas datiem

par latviešiem, kam bija vairāk par pamatizglītību.

5. Statistikas un aplēsuma datu salīdzinājums

Latvieši ar vairāk nekā Latvieši ar akadēmisku
Province pamatizglītību izglītību

Skaits % Skaits %

(1) (2) (3) (4) (5)

Kurzeme 2434 0,48 135 5,5

Vidzeme 3410 0,61 549 16,1

Latgale 127 0,005 9 7,1

Kopā 5971 0,45 693 11,6

3. ailes procents aplēsts no kopējā latviešu skaita attiecīgajā

provincē. 5. ailes procents aplēsts, attiecinot 4. aili pret 2. aili.

Pēc salīdzinājuma varētu domāt, ka akadēmiski izglītoto latviešu

skaits Vidzemē ir novērtēts par augstu. Tomēr jāņem vērā, ka

Rīga, Tērbata un Pēterpils no Vidzemes bija vieglāk sasniedzamas

nekā no pārējām provincēm. Arī drošie dati par 1939. gadu liecina,

ka Vidzeme deva lielāko akadēmiski izglītoto latviešu skaitu.

Rodas jautājums, vai aplēstie 693 akadēmiski izglītotie latvieši

bija visi, t.i., vai nebija vēl citi, kas tautas skaitīšanas laikā dzīvoja

ārpus Latvijas robežām Izteiktas domas, ka laikā no 1891. līdz 1900.

gadam 54 % studējušo latviešu bija spiesti strādāt ārpus Latvijas. 3
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Spriedums, ka 54 % akadēmiski izglītoto latviešu strādāja ārpus

Latvijas, mūsu avotā minēts bez pamatojuma. lespējams, ka tur būs

izlietoti Mflenbacha dati, ko minēju šfs nodaļas sākumā. 676 (ārpus

Latvijas) no 1225 (kopskaitā) ir 55,2 %, tātad daudz neatšķiras no

54 %. Skaitlis 676 un 1225 Mīlenbacha datos tomēr attiecas ne vien

uz universitāti beigušajiem, bet arf uz studijas pārtraukušajiem.

ArflB97. gada tautas skaitīšanas dati, liekas, aptver abas šfs katē-

gorijas un tāpēc savā starpā ir salīdzināmi.

Pēc Mīlenbacha datiem, Latvijā darbojās 549 personas gan ar

pabeigtu, gan nepabeigtu augstāko izglītību. Pēc 1897. gada tautas

skaitīšanas datiem turpretim aplēsām 693 personas. Salīdzinājumu

tomēr traucē tas, ka nav zināms, uz kādu laiku attiecas 1908. gadā

publicētie Mīlenbacha dati. Tā kā šai laikā akadēmiski izglītoto

skaits strauji pieauga, tad desmit gadu laika atstarpei, salīdzinot

vienu skaitli ar otru, ir ļoti lielanozīme. Katrā ziņā, starpība starp

Mīlenbacha datiem un mūsu aplēsumu ir tai virzienā, ko var sagaidīt.

Biogrāfiskā metode var dot tikai mazākus, nekad lielākus, skaitļus
nekā tautas skaitīšanas dati. Tikai tad, ja biogrāfiskās metodes

datos par ilgāku laika sprīdi būtu ietilpināti arī mirušie, varētu

iznākt lielāki skaitļi. Kā redzams, Mflenbachs ir reģistrējis arī

mirušos.

Ja pieņemam, ka Mīlenbacha datu proporciju par dzīvajiem, kas

studijas beiguši (79,4 %) un pārtraukuši (20,6 %), var attiecināt ari*

uz mūsu datiem, ko aplēsām par 1897. gadu, tad dabūjam Latvijā

550 personas, kas universitāti bija beigušas, un 143, kas studijas

bija pārtraukušas.

Ja tālāk ņemam Mīlenbacha datu proporciju, lai pēc mūsu datiem

aplēstu kopējo latviešu skaitu ar akadēmisko izglītību kā Latvijā, tā

ārpus Latvijas, kopā dabūjam 1177 universitāti beigušos. Skaitot

tiklab beigušos, kā arī studijas pārtraukušos, dabūjam 1483 jeb

noapaļojot 1200, resp. 1500 latviešu ar akadēmisko izglītību.

Saprotams, visi šie skaitļi ir tikai aptuveni. Tomēr, ja ievērojam

samērā labo saskaņu starp Mīlenbacha datiem un tiem, ko aplēsām

pēc tautas skaitīšanas ziņām, tad jākonstatē, ka abu veidu datiem

jābūt tuvu īstenībai. Abas metodes ir pārāk atšķirīgas, lai relātīvi

labā saskaņa būtu nejauša.
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1939. gads

Saskaņā ar okupētās Latvijas centrālās statistikas pārvaldes

aplēsumu 1939. gadā Latvijā bija 13.900 iedzīvotāju ar pabeigtu

augstāko izglītību. No šī skaita vīriešu esot bijis 11.500, sieviešu

2400. Pilsētās ar augstāko izglītību bijuši 10.300 vīrieši un 2200

sievietes, laukos 1200 vīrieši un 200 sievietes.4

Par to, kā šie skaitļi dabūti, nekas nav paskaidrots. Latvijas

patstāvības laikā tautas skaitīšanas materiāli nedod tiešas iespējas
konstatēt universitātes beigušo skaitu. Par izglītību 1935. gada tautas

skaitīšanas personas kartītē bija tikai šādi četri jautājumi: „9. Prot

lasīt (jā, nē). Prot rakstīt (jā» nē). 10. Jāatbild līdz 20 gadu veciem:

a) vai apmeklē skolu (jā, nē), b) cik gadus ir apmeklējis skolu?

11. Vai prot valsts valodā: runāt (jā, nē), rakstīt (jā, nē)? 12. Kādas

valodas bez valsts valodas prot runāt?" Ir tomēr netiešas iespējas

aplēst personu skaitu ar universitātes izglītību pēc tautas skaitīšanas

materiāliem — vairākās speciālitātēs Latvijā varēja strādāt tikai

universitāti vai atbilstošu augstāko mācības iestādi beigušie, pie-

mēram, architekti, inženieri un citi.

Šī apcerējuma autors 1943. gadā izdarīja aplēsumu, lai atrastu

akadēmiski izglītoto latviešu skaitu 1939. gadā, rezultātā dabūjot

kopējo akadēmiski izglītoto skaitu 10.476, kuru starpā varēja aplēst

7504 latviešus.5 Šai aplēsumā ietilpa tie akadēmiski izglītotie, kas

aktīvi darbojās, t.i., strādāja kādā speciālitātē, un neietilpa mākslas

akadēmiju, konservātoriju un kara skolu beigušie, nedz arī Latvijas

10—14 dažādās augstākās arodskolas un institūtus beigušie. Ir

iespējams, ka okupētās Latvijas statistikas pārvalde izlietojusi

autora aplēsumu, pieskaitot vēl tos, kas bija beiguši universitāti,

bet nestrādāja, kā arī pieskaitot tās augstākās mācības iestādes

beigušos, kas manā aplēsumā neietilpa. Tādas bija Latvijas kon-

servātorija, ko laikā no 1920. līdz 1939. gadam beidza 616 personas,

un Latvijas mākslas akadēmija ar 220 beigušajiem laikā no 1924.

līdz 1939. gadam. Bez tam 1938-39. gadā darbojās šādas augstākās
arodskolas: Valsts angļu valodas institūts, Franču institūts, Latvijas

pareizticīgo baznīcas teoloģijas institūts, Komerczinātņu institūts,

Rīgas komercinstitūts, Latvijas mājturības institūts, Herdera insti-

tūts, Latvijas sarkanā krusta žēlsirdīgo māsu skola (Rīgā un Jelgavā),

Liepājas pilsētas slimnīcas žēlsirdīgo māsu skola, Vācu slimnīcas
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žēlsirdīgo māsu skola un Žīdu slimnīcas žēlsirdīgo māsu skola.

1937-38. gada šis iestādes beidza 152 personas.
6 Skaitot, ka visā

Latvijas pastāvēšanas laikā šis mācības iestādes beidza ap 2500

personu, kopā ar Latvijas konservātoriju un mākslas akadēmiju

dabūjam apmēram 3300 personu. Tās pieskaitot pie mūsu aplēstajām

10.500 personām ar akadēmisku izglītību, aptuveni dabūjam okupā-

cijas varas minēto skaitli par 1939. gadu.

Ja okupantu statistikas kopskaitļus par akadēmiski izglītotajiem

1939. gadā var atzīt par atbilstošiem īstenībai (saprotams, pēc viņu

definīcijas par to, kas ir augstākā izglītība), tad nekādā ziņā nav

akceptējams sadalījums starp laukiem un pilsētām, nedz ari dalījums

pēc dzimuma. Piemēram, pēc 1935. gada tautas skaitīšanas datiem,7

laukos strādāja brīvajās profesijās, izglītībā un mākslā 2637 vīrieši

un 3907 sievietes, kopā 6544. Veselības kopšanā un higiēnā bija

nodarbināti 882 vīrieši un 1800 sievietes, kopā 2682. Kopā par abām

šīm nozarēm dabūjam 9226 personas. Šīs bija nozares, kurās ietilpa

ievērojams skaits akadēmiski izglītoto, un, kā redzams, tad tieši

sieviešu šais nozarēs bija vairāk nekā vīriešu. Šo datu gaismā gluži

smieklīgs ir okupantu aplēsums, ka 1939. gadā uz laukiem esot

bijušas tikai 200 sievietes ar augstāko izglītību. Tāpat absurds ir

vērtējums, ka Latvijā bijis tikai 2400 sieviešu ar augstāko izglītību

— Latvijas universitāti vien līdz 1939. gadam, ieskaitot, beidza 2183

sievietes, Latvijas konservātoriju 374 un Latvijas mākslas akadē-

miju 53. Šīs trīs iestādes vien jau dod pāri par 2600 sieviešu, kur

nu vēl, ja pieskaita augstākās arodskolas, ko okupanti ietilpina savā

statistikā, nemaz nerunājot par sievietēm, kas augstāko izglītību

bija ieguvušas ārpus Latvijas. Viņu vērtējumā ir acīm redzama

tendence, kas izpaužas, piemēram, salīdzinājumā, aizrādot, ka

1939. gadā no tūkstoš sievietēm tikai divām bijusi augstākā izglītība,
kamēr 1959. gadā Latvijā to skaits bijis divdesmiti

Autors savam aplēsumam par akadēmiski izglītoto personu

skaitu izlietoja visas Latvijas patstāvības laika oficiālās un privātās

publikācijas, kas sniedza gan skaitliskus, gan biogrāfiskus datus

par personām attiecīgā speciālitātē
.

8 Pēc šiem avotiem vērtēts

filoloģijas un filozofijas, tautsaimniecības un arī matēmatikas un

dabzinātņu fakultātes speciālistu skaits. Šais nozarēs studijas beigušo

skaita vērtējums izdarīts šādi. Vispirms konstatēts, cik attiecīgo
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speciālistu beiguši Latvijas universitāti. Tālāk pēc apstrādātām

biogrāfijām noskaidrots, kāds procents šo speciālistu beidzis citas

universitātes un augstskolas, un pēc tam proporcionāli novērtēts

kopējais speciālistu skaits. Pēc visiem minētajiem avotiem iegūtie
dati sakopoti tālākajā tabulā.

6. Akadēmiski izglītoto strādājošo vērtējums Latvijā 1939. gadā

Specialitāte Kopskaits No tiem latvieši Procents

Agronomi 920 900 98

Architekti 200 150 75

Ārsti 1589 967 61

Farmaceiti 503 236 47

Filologi un vēsturnieki 780 660 85

Inženieri 1800 1150 64

Juristi 1400 980 70

Matēmatiķi un dabzinātnieki 620 510 82

Mežkopji 320 300 94

Tautsaimnieki 1000 900 90

Teologi 320 240 75

Veterinārārsti 187 147 79

Zobārsti 837 364 43

Kopā 10.476 7504 72

Ja varētu uzskatīt, ka kopējais akadēmiski izglītoto skaits bija

nevis 10.500, bet gan 14.000 (sk. 4. vēri), tad latviešu skaits tabulā

pieaugtu līdz 10.000.

Latviešu skaits mūsu tabulā novērtēts pēc tautas skaitīšanas

datiem par tautībām attiecīgajās profesijās un pēc apstrādātajām

biogrāfijām. Autors pavisam statistiski apstrādājis 2201 akadēmiski

izglītotā latvieša biogrāfiju. No šī skaita Latvijas universitāti bija

beiguši 1299, Rīgas politechnisko institūtu 356, Tērbatas universitāti

un veterināro institūtu 126, Pēterpils universitāti un vēl citas 16

augstākās izglītības iestādes Pēterpilī 123, Maskavas universitāti un

vēl citas septiņas iestādes Maskavā 116, trīspadsmit dažādas citas

Krievijas augstskolas 46, vienpadsmit augstākās mācības iestādes

Vācijā 26, divas augstskolas Austrijā 3, četras augstskolas Šveicē

10, septiņas augstākās mācības iestādes Francijā 10, trīs augstskolas
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AKADĒMISKI IZGLĪTOTO LATVIEŠU DZIMŠANAS VIETAS

( KURI DARBOJĀS 1939. GADĀ )

Beļģijā 4, izglītības iestādes Amerikas savienotajās valstīs sešas

personas, divas personas Polijā, pa vienai Itālijā, Lietuvā, Īrijā,

Anglijā un Cechoslovakijā, bez tam vēl nezināmās valstīs 69.

Tā kā no 7504 latviešiem mums ir ziņas par 2201, kur viņš
beidzis universitāti, tad samērā paļāvīgi šo izlasi var vispārināt un

teikt, ka Latvijas universitāti bija beiguši 59 % no visiem ar akadē-

misko izglītību, kas 1939. gadā darbojās Latvijā. Bijušo Rīgas

politechnisko institūtu bija beiguši 16,2%, Tērbatas universitāti

5,7 %, universitātes un citas augstskolas agrākajā cariskajā Krievijā

12,9 %, bet pārējās izglītības iestādes ārzemēs 6,2 %.

No teiktā izriet, ka no latviešiem, kas bija ieguvuši akadēmisko

izglītību cariskajā Krievijā, 1939. gadā darbojās 34,8 %. Ja kopējais
akadēmiski izglītoto latviešu skaits 1939. gadā bija 7500, tad šo

cariskajā Krievijā grādu ieguvušo skaits bija 2600, bet ja kopskaits

bija 10.000, tad apaļos skaitļos tas jāvērtē 3500. Tie, saprotams,

bija vecāki gados nekā Latvijas patstāvības laikā akadēmisko grādu

ieguvušie, un līdz ar to viņu bija samērā vairāk to starpā, kas savā

speciālitātē vairs aktīvi nedarbojās, tātad ietilpa lielākā skaitā

starpībā starp abu veidu aplēsumiem (7500 un 10.000).
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Ir aplēsts, ka ap 1900. gadu Krievijas augstākajās mācību

iestādēs studēja 663 latvieši, bet ap 1914. gadu viņu skaitu vērtē

1500 (sk. P.Starca rakstu 1. vērē). Saprotams, nevar pieņemt, ka

beigušo skaita pieaugums bija proporcionāls pieaugumam studējošo

skaitā, jo studiju ilguma maiņa vien šo samēru var izjaukt. Tomēr

liekas, ka ticamāks ir zemākais skaitlis, kaut abi — kā zemākais,

tā augstākais — ir iespējamības robežās.

Ļoti interesants ir jautājums par to, kādā darbā Latvijas pat-

stāvības laikā strādāja latvieši ar akadēmisko izglītību. Par šo

jautājumu ļoti sīka informācija ir sniegta pieminētajā autora rakstā

(sk. 5. vēri). Šeit dots tikai vispārējs pārskats. Vispirms jāsaka,
ka apmēram 1000 personas bija skolotāji ar akadēmisku izglītību.

Spriežot pēc autentiskām oficiālām ziņām, 9 1937-38. mācības gadā

latviešu skolās Latvijā strādāja sekojošā tabulā minētais skolotāju

skaits ar augstāko izglītību.

7. Akadēmiski izglitoto skolotāju skaits 1937-38. mācības gadā

VTrieSi Sievietes Kopā

Zemākās arodskolās v.c. profesionālās skolās 133 3 136

Vidusskolās 279 195 474

Skolotāju institūtos 35 11 46

Technikumos 131 11 142

Komercskolās 78 36 114

Speciālās vidusskolās 13 2 15

Paidagogiskās mācību iestādēs 17 3 20

Konfesionālās mācību iestādēs 13 1 14

Privātās augstākās mācību iestādēs 34 1 35

Kopā 733 263 996

Vispārinot pēc apstrādātajām biogrāfijām konstatēto skolotāju

procentu atsevišķās fakultātēs, aplēšam skolotāju skaitu (sk. 8.

tabulu).

Aplēsumā dabūtais kopskaits (1004) ir ļoti tuvs faktiskajam

skaitam (996), līdz ar ko aplēsums atzīstams par ticamu.

No tabulām izriet, ka matēmatiķi un dabzinātnieki, filologi un

vēsturnieki, lielā mērā arf agronomi, bija skolotāji.
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8. Akadēmiski izglītoto skolotāju aplēsums pēc speciālitātes

Q, . Procents no kopējā
bkaits

speciālistu skaita

Matēmatiķi un dabzinātnieki 300 48,4

Filologi un vēsturnieki 300 38,5

Agronomi 230 25,0

Inženieri 88 4,9

Farmaceiti 16 3,2

Tautsaimnieki 28 2,8

Juristi 33 2,4

Architekti 3 1,5

Inženieri mežkopji 4 1,3

Teologi 2 0,6

Kopā 1004 9,6

Pēc apstrādātajām biogrāfijām var spriest, ka savā tiešajā

speciālitātē strādāja architekti, ārsti, zobārsti, veterinārārsti, arī

tautsaimnieki un juristi. No inženieriem apmēram 10 % strādāja

nozarēs, kur inženiera izglītība nebija nepieciešama; attieksmē

pret ķīmiķiem to varēja teikt par apmēram 20 %. Agronomiem bija

īpatnējs stāvoklis — no vienas puses, samērā liels agronomu skaits

strādāja nozarēs, kur agronomiskā izglītība nebija vajadzīga, kamēr,

no otras puses, tiešajam darbam uz laukiem agronomu trūka, tā ka

daļa agronomisko darbinieku bija bez universitātes izglītības. No

teologiem apmēram 5 % akadēmiski izglītoto strādāja nozarēs, kur

teoloģiskā izglītība nebija nepieciešama. Tomēr samērā liels skaits

garīdznieku nebija beiguši universitāti. Šī nesaskaņa izskaidrojama

ar apstākļiem dažādās konfesijās un ar to, ka mācītāju vietas bija

skaita ziņā ļoti stabilas, tāpēc jaunajiem mācītājiem bija ļoti ilgi

jāgaida, kamēr atbrīvojās vietas draudzēs.

Filoloģijas un filozofijas fakultātes absolventi, kā redzējām,

deva prāvu skolotāju skaitu. Bez tam no šīs universālās fakultātes

nāca lielāks skaits rakstnieku, kā arī archīvu, mūzeju un bibliotēku

darbinieku, arī augstāki valsts ierēdņi — sūtņi un konsuli. Visumā

jāsaka, ka šīs fakultātes absolventi strādāja savā speciālitātē. Dab-

zinātņu un matēmatikas fakultāte bija galvenā skolotāju fakultāte.

Kas nebija skolotāji, strādāja par zinātniskiem darbiniekiem un
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direktoriem valsts iestādēs. Kādi 10 % tomēr strādāja nozarēs, kur

iegūtā speciālā izglītība īstenībā nebija vajadzīga.

Tas, vai kādā amatā vai darbā speciālā izglītība ir vajadzīga vai

nav, saprotams, ir jautājums, kas būtu jāizšķir atsevišķos konkrētos

gadījumos, un vispārinājumi te ir diskutējami. Universitātes izglītība

nav tikai speciāla aroda izglītība, bet tā ceļ un izkopj arī personību,

tādēļ persona ar universitātes grādu bieži vien var kļūt par labu

darbinieku arī viņam pavisam svešā nozarē. Tomēr iepriekšējais

iztirzājums rāda, ka neatkarīgajā Latvijā akadēmiski izglītotie

latvieši parasti strādāja savā speciālitātē. Tādēļ ir pilnīgi nepareizi

apgalvojumi, it kā patstāvīgajā Latvijā esot bijusi akadēmiski izglī-

toto pārprodukcija.

No socioloģiskā viedokļa ir interesanti papētīt, kādas cilmes

bija akadēmiski izglītotie latvieši. Vispirms varam jautāt, no kādiem

apgabaliem viņi nāca. Otrkārt varam noskaidrot, vai viņi cēlušies

no laukiem, vai no pilsētām, un, par cik akadēmiskā izglītība bija

ģimenes tradicija.

Pirmo jautājumu pa daļai apgaismo attiecīgo speciālistu dzim-

šanas vietu kartogrammas. Tādas ir sastādītas pēc biogrāfiskiem
materiāliem par ārstiem, tautsaimniekiem, agronomiem un juris-

tiem (sk. 42. lpp.). Redzams, ka ārsti nāca visvairāk no Vidzemes

un Zemgales, samērā maz no Kurzemes, bet nemaz no Latgales.

Par tautsaimniekiem aina ir līdzīga, bet Kurzeme un Latgale arī ir

devusi savus akadēmiski izglītotos. Vēl lielākā mērā to var teikt

par juristiem un agronomiem Šī raksta apmēri neļauj izsekot plašāk

ļoti interesantajai parādībai par apvidiem, kas deva vai nedeva

akadēmiski izglītotos latviešus.

Tabula nākošā lappusē rāda akadēmiski izglītoto latviešu pro-

centu, kāds nāca no laukiem, kāds bija tieši zemnieku pēcteči un

kāds nāca no akadēmiski izglītoto ģimenēm.

Datos redzama zināma likumība. Visvairāk no laukiem nāca

tieši lauku rakstura speciālisti — veterinārārsti, agronomi, dab-

zinātnieki. Pilsētnieki turpretim izvēlējās pilsētniecisku speciālitāti,

pirmā vietā architektūru, bet skālas vidū ir nozares, kam tādu

speciālu raksturu nevar atšķirt.
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9. Akadēmiski izglītoto latviešu procents, kas dzimuši uz laukiem

un kuru vecāki bijuši zemnieki (1939.g.)

Specialitāte Laukos No zemnieku No akadēmiski

dzimu?! ģimenēm izglītoto
° ģimenēm

Veterinārārsti 93 85 2

Agronomi 88 76 2

Dabzinātnieki un matemātiķi 79 48 9

Ārsti 70 57 7

Tautsaimnieki 70 54 2

Filologi, vēsturnieki 70 51 3

Inženieri 68 65 3

Juristi 68 50 8

Ķīmiķi 64 56 3

Mechaniķi 62 44 3

Teologi 61 67 9

Zobārsti 50 20

Architekti 48 35 8

Vidēji 70 58

1947. gads

1947. gada janvārī Latviešu centrālā kartotēka Vācijā publicēja
statistiskus datus par bēgļiem Vācijā un Austrijā —angļu, amerikāņu

un franču okupācijas zonā. Dati ir nepilnīgi un pretrunīgi.
10

Pēc šiem datiem varētu vērtēt, ka 1947. gada sākumā Vācijā un

Austrijā atradās apmēram 3300—4000 akadēmiski izglītotu latviešu,

t.i., ap 33—53 % no kopskaita. Bez tam lielāks skaits bija devies

uz Zviedriju, tā ka ļoti aptuveni var vērtēt, ka trimdā atradās vismaz

puse no visiem akadēmiski izglītotiem latviešiem. Apaļos skaitļos

vērtēsim viņu kopskaitu 5000.11

Par Vācijas un Austrijas bēgļu nometnēs esošiem akadēmiski

izglītotajiem un citiem kultūras darbiniekiem pēc Latviešu centrālās

kartotēkas publicētie dati sniegti 10. tabulā.

Skolotāji, garīdznieki, mākslinieki, rakstnieki, kā arī pārējie

kultūras un izglītības darbinieki, bija gan ar akadēmisko izglītību,

gan bez tās. Ja šie darbinieki būtu devušies trimdā tādā proporcijā,

kādā tie bija Latvijā, tad par akadēmiski izglītotiem varbūt varētu

uzskatīt ceturto daļu no viņiem.
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10. Latviešu kultūras darbinieku skaits Vācijā un Austrijā 1947. gadā

Specialitāte Pēc 3. LAK Pēc LE

Augstskolas mācībspēki 221 —

Skolotāji 2469 2827

Garīdznieki 143 336

Mākslinieki 776 (un rakstnieki) 2535

Citi kultūras un izglītības darbinieki 442 —

Ārsti 487 564

Zobārsti 240 —

Veterinārārsti 86 103

Advokāti, notāri 231 300

Ķīmiķi 119 123

Elektroinženieri 52

Būvinženieri 179

Mechanikas inženieri 62

Ceļu būves inženieri 11

Inženieri (nespecificēti) 405 766

Architekti 107 122

Farmaceiti 409 —

Citi akadēmiski izglītoti speciālisti — 672

Ja pieņemam, ka ceturtai daļai no šiem darbiniekiem ir akadē-

miskā izglītība, tad pirmā aile dotu 3350, bet otra 4100 universitāti

beigušo latviešu trimdā Vācijā un Austrijā. Varam tos visus skaitīt

par latviešiem, jo Latvijas agrākās minoritātes Latviešu centrālās

kartotēkas datos tikpat kā nemaz neiekļuva.
Procentuāli vislielākais skaits trimdā bija devušies architekti

un inženieri — apmēram trīs ceturtdaļas no kopskaita. Šim samēram

tuvojās arī farmaceiti. Trimdā bija devusies arī apmēram puse no

visiem latviešu ārstiem, zobārstiem, veterinārārstiem un agrono-

miem un trešā daļa no garīdzniekiem un juristiem.

Vērtējumos nedrošību rada tas, ka kopš 1939. gada lielāks

skaits akadēmiski izglītoto bija aizgājuši bojā kara laikā — gan

deportācijās, gan karalaukā. No otras puses,bija nākuši arī klāt

jauni universitātes un citu augstāko mācības iestāžu beidzēji? 2
Tā

1939-40. mācības gada pirmajā semestrī Latvijas universitāti beidza

tieši 200 personas, bet Jelgavas lauksaimniecības akadēmiju 32.
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Autors ir sastādījis kartotēku par Latvijas universitātes un

Jelgavas lauksaimniecības akadēmijas mācībspēkiem — kā par tiem,

kas bija amatā 1939-40. gadā (Latvijas universitātē 393 personas,

Jelgavas lauksaimniecības akadēmijā 69 personas, kopā 462), tā arf

par tiem, kas stājās amatā kara laikā. Pavisam kopā kartotēkā

ietilpst 556 personas. No tām deportētas un kritušas karā 29, palika

Latvijā 167, devās trimdā 360, bet nenoskaidrots palicis 103 personu

liktenis. Ja skaitām tikai tos, kas devās trimdā un kas palika Latvijā,
tad iznāk, ka trimdā devās 68 % mācībspēku. l3

Ņemot vērā visu zināmo, var teikt, ka, krieviem otrreiz okupējot

Latviju, tur bija palicis ļoti maz (salfdzinot ar iedzīvotāju skaitu)

akadēmiski izglītotu speciālistu. Palikušos speciālistus režīms vēl

vētīja, apcietinot, nogalinot un deportējot tos, kas bija kaut kādu

iemeslu dēļ politiski nepieņemami vai kurus denuncēja. Universitātes

un citu augstāko mācības iestāžu darbības atjaunošana ari" sākuma

gados nedeva vajadzīgo speciālistu pietiekamu pieaugumu — šīm

mācības iestādēm gan bija pietiekami no Padomju savienības impor-

tētu marksisma un ļeņinisma mācībspēku, bet nepietika profesoru

citās nozarēs. Kamēr Latvijas universitāti 1937-38. mācības gadā

bija beigušas 538 personas un 1938-39. mācības gadā 617 personas

(1939-40. m.g. beigušo skaitu P.Starcs jau minētajā rakstā, 12.

lappusē, vērtē 500), tikmēr, t.s., Pētera Stučkas Latvijas valsts

universitāti 1945-46. mācības gadā beidza 69 un 1946-47. mācības

gadā 188 personas.
14Arf šo beidzēju sadalījumu pa speciālitātēm

grūti saprast, ņemot vērā, ka Padomju savienībā visu plāno „pēc

grafikas"
.

Kā redzējām, no attiecīgā speciālistu skaita vislielākais

procents bija devušies trimdā architekti un inženieri, bet viņu izlai-

dums bija pavisam mazs — 1945. gadā 10, 1946. gadā 33. Par abiem

gadiem vislielākais bija ārstu un zobārstu izlaidums (pēdējos sauca

par ārstiem-stomatologiem). Kamēr 1945. gadā universitāti beidza

11 ārsti un zobārsti, 1946. gadā viņu skaits bija 95. Ķīmiķus un

farmaceitus, kuru arī* trūka, sagatavoja pavisam mazā skaitā, un

1945. gadā universitāti nebeidza neviens, bet 1946. gadā beidza

tikai trīs.

Mazais beidzēju skaits pēckara gados okupētajā Latvijā ir viena,

bet beidzēju kvalitāte vēl otra lieta. Par pēdējo jautājumu nevar

iegūt tik eksaktus datus kā par pirmo. Tā kā divi trešdaļas agrāko
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mācībspēku bija devušās trimdā un bija jāaizstāj ar vāji sagatavotiem

iesācējiem, tad no tā vien var secināt, ka izšķirīgajos pēdējos studiju

gados jauno absolventu sagatavošana nevarēja būt sevišķi augstas

kvalitātes. Nāk klāt vēl īpatnējā boļševiku mentalitāte, par speciālām
zināšanām daudz svarīgāku uzskatot partijas dogmas pārzināšanu.

Studiju vietā jaunajiem absolventiem savs vērtīgais laiks bija jāiz-

šķiež, lai iemācītos šo komunistu ticības mācību. Tieši šis apstāklis

liek secināt, ka jaunie okupētās Latvijas speciālisti, kas nāca no

universitātes, bija vāji sagatavoti. Teiktajam spilgta liecība ir Rīgā

1959. gadā publicētā, 14. vērē pieminētā grāmata. Tajā apskatīta

arī Latvijas universitāte patstāvības laikā. Ja lasītājs sagaida šī

spožā laika universitātes mācību gaitas vai zinātniskās darbības

aprakstu, tad viņam jāpiedzīvo smaga vilšanās — tai vietā Latvijas

universitāte ir nolamāta par buržuāziskās tumsonības perēkli, kurā

studējuši tikai budži, bet strādnieku jaunatne nav varējusi iekļūt. No

otras puses, visvairāk lappušu veltīts komunistiski noskaņoto stu-

dentu un Latvijas universitātes komunistiskās šūniņas nelegālās

darbības aprakstam. To, ka starp abām šīm tēzēm pastāv viskrasākā

pretruna, grāmatas autori un redaktori nav pamanījuši. Ja pēc šīs

grāmatas varētu spriest par pēckara akadēmisko līmeni okupētajā

Latvijā, tad tas ir gaužām bēdīgs.

Ja salīdzinām stāvokli 1947. gadā trimdā un okupētajā Latvijā,

tad jāņem vērā augstākās izglītības dažādās definīcijas. No iepriekš

minētā izriet, ka no 10.500akadēmiski izglītotajiem Latvijas pilso-

ņiem trimdā 1947. gadā varam skaitīt 5000 (nepieskaitot tos, kas

līdz tam laikam beidza universitāti trimdā). Tātad Latvijā palika ap

5500. Ja skaitām augstāko izglītību pēc okupantu pieejas, tad varam

vērtēt, ka no 13.900 personām trimdā bija ap 7000, bet Latvijā

palika 6900. Laikā no 1945. līdz 1950. gadam, pēc okupantu datiem,

augstākās mācību iestādes Latvijā beidza 3707 speciālisti. Trijos

gados līdz 1947. gadam varam skaitīt 1500. Latvijā tātad 1947. gadā

(neņemot vērā deportētos, kā arī to, ka pirmajos trijos gados

augstākās mācību iestādes beidza mazāk nekā nākošos trijos) bija

maksimāli 8400 personu ar augstāko izglītību, kamēr to minimālais

skaits trimdā bija 7000. Šai aplēsumā neņēmām vērā no citām

padomju republikām importētos darbiniekus ar augstāko izglītību.

Nākošā nodaļā redzēsim, ka viņu skaits bija īsti prāvs.
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1959. gads

Šo gadu ņemam tādēļ, ka 1959. gada 15. janvārī okupētajā Latvijā

notika tautas skaitīšana, kad konstatēja arī skaitīto personu izglitibu.
4. vērē minētajos avotos atrodam šādas ziņas.

11. ledzīvotāju izglītība (ar 10 g. vecumu) okupētajā Latvijā 1959.g.

Izglītība Personu skaits

Pabeigta augstākā 44.404

Nepabeigta augstākā 25.359

Speciālā vidējā 100.998

Vispārējā vidējā 132.929

Nepilna vidējā 462.936

Pabeigta un nepabeigta pamatizglītība 606.830

Kopā 1.373.456

Šie dati liek minēt mīklu — tā kā personu skaits līdz 9 gadu

vecumam (ieskaitot) bija 315.897, kopā dabūjam 1.689.353, kamēr

kopējais iedzīvotāju skaits Latvijā minēts 2.093.458 personas. Kāda

izglītība ir trūkstošajām 404.105 personām? Daļa no tām būs ar

nepabeigtu pamatizglītību. Tā kā 1960. gadā Padomju Latvijā taut-

skolās bija 134.800 skolēnu, tad vēl paliek 269.305 pieaugušie —

gan ar nepilnu četru klašu izglītību, gan eventuāli analfabēti. Tā kā

padomju propaganda pastāvīgi apgalvo, ka tagad Latvijā izglītība

esot nesalīdzināmi augstākā līmenī nekā patstāvības laikā un ka

analfabētu nemaz neesot, tad šis lielais skaits ar trūcīgu izglītību

prasa izskaidrojumu. Šim interesantajam tematam tomēr tālāk

izsekot šoreiz nevaram, jo mūsu uzmanība veltīta 44.404 personām

ar augstāko izglītību okupētajā Latvijā 1959. gadā. Par tām ir dota

arī specifikācija pēc vecuma:

12. Personu skaits ar pabeigtu augstāko izglītību pēc vecuma

Vecums
Knnskain:

NO 1000 Vecums
Kam*k*itt No 1000

( gadi )
Kopskaits

iedzļvot- ( gadi )
Kopskaits iedzīvot.

20—24 2718 16 50—54 3553 26

25-29 9683 55 55—59 2538 22

30-34 8755 51 60-64 1634 17

35—39 5587 42 65—69 986 13

40-44 3920 37 70 un pāri 781 5

45-49 4241 31 ? 1 0
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No kopskaitā 44.404 personām vīriešu bija 20.693, sieviešu

23.711. Pilsētās dzīvoja 39.286 (18.146 vīrieši, 21.140 sievietes),

uz laukiem 5118 (2547 vīrieši, 2571 sieviete).

Diemžēl, statistika neatklāj šo personu tautību. Tā minēta tikai

kopējam iedzīvotāju skaitam ar augstāko, vidējo uri nepilnu vidējo

izglītību, attiecinot uz 1000 iedzīvotājiem. Pēc šiem relātīvajiem
skaitļiem varam aplēst absolūto personu skaitu ar vairāk nekā tikai

pamatizglītību. Dati un aplēsums ir šāds:

13. Personas ar vairāk nekā tikai pamatizglītību okupētajā Latvijā
Tautība Uz tūkstoš' personām Absolūtos skaitļos

Žīdi 597 21.845

Ukraiņi 563 16.575

Latvieši 369 478.300

Krievi 359 199.765

Baltkrievi 309 18.967

Ja varētu pieņemt, ka starp dažādu tautību personām ar augstāko

izglftfbu latviešu procents ir tāds pats kā augšējā tabulā, tad varētu

domāt, ka okupētajā Latvijā bija 27.693 latvieši ar augstāko izglftfbu.

Kopējais latviešu skaits bija 1.297.881.Personas ar augstāko izglftfbu

tad būtu 21 no 1000 iedzīvotājiem.

lepriekšējos datos par tiem, kas ieguvuši vidējo un augstāko

izglftfbu, ietilpst arf personas, kas beigušas mācības iestādes citur

Padomju savienībā.

Tā saucamās, augstākās mācibas iestādes okupētajā Latvijā

1960. gadā bija šādas (grupētas pēc studentu skaita, sākot ar lielāko):

1) Pētera Stučkas Latvijas valsts universitāte, 2) Latvijas lauksaim-

niecības akadēmija, 3) Rīgas politechniskais institūts, 4) Rīgas

medicīnas institūts, 5) Daugavpils paidagoģiskais institūts, 6) Liepājas

paidagoģiskais institūts, 7) Latvijas valsts fiziskās kultūras institūts,

8) Jāzepa Vītola Latvijas valsts konservātorija, 9) Latvijas valsts

mākslas akadēmija, 10) Rīgas civilās flotes inženieru institūts. ls

No šīm iestādēm starptautiskajos rādītājos nav uzņemti paida-

goģiskie institūti un fiziskās kultūras institūts. Tā 1965. gadā Parīzē

izdotajā starptautiskajā universitāšu rādītājā l6 ir uzņemtas tikai

piecas iestādes. Zīmīgā kārtā visu šo iestāžu nosaukumi ir minēti

krievu valodā, kamēr Lietuvā un Igaunijā universitāšu nosaukumi
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ir minēti arf lietuviski, resp. igauniski. Latvijā nosauktas šādas

augstākās mācības iestādes: 1) „ Latvijskij gosudarstvennyi univer-

sitet im. Petra Stučki" ar šādām četrām fakultātēm (neskaitot ne-

klātienes un tamlfdzfgas „fakultātes"): vēstures un filoloģijas,

ekonomijas un tiesfbu, bioloģijas, ģeogrāfijas. 2) „Rižskij politeh-

ničeskij institut" — fakultātes: enerģētikas,automacijas un skaitļo-

šanas technoloģijas, mechanikas, celtniecības inženierzinātņu, ķī-
mijas technoloģijas. 3) „ Latvijskaja sel'skohozjajstvennaja aka-

dēmija" (kas atrodoties „Elgavā"). 4) „Rižskij medicinskij institut"

— ar nodaļām ārstniecībā, zobārstniecībā un farmācijā. 5) „Rižskij
institut graždanskago vozdušnago flota" — fakultātes: mechanikas,

elektrotechnikas, radio technoloģijas. Par visām šfm minētajām
mācības iestādēm teikts, ka speciālista nosaukumu var iegūt pēc

piecu gadu studijām, bet medicīnā pēc 6 gadu studijām. Lai iegūtu

kandidāta grādu, jāstudē vēl trfs gadi. Kandidāts pēc viņa disertā-

cijas pieņemšanas var iegūt doktora grādu. Mācībspēku skaits ir

minēts tikai lauksaimniecības akadēmijai. Arf viņu amata apzīmē-

jumi ir minēti krieviski, turklāt ģenitfvā (profesorov, docentov,

starših prepodavatelej, prepodavatelej, assistentov) — kopā 309

pilna stundu skaita mācībspēki un 9 ar nepilnu stundu skaitu. Studentu

skaits minēts tikai šai iestādē — 2480 no Latvijas, 281 no citurienes

un 2836 eksterni.

Okupētajā Latvijā augstākās mācības iestādes beigušo skaits

oficiālajā statistikā ir minēts šāds: 17
no 1945. lfdz 1950. g. 3707,

no 1951. lfdz 1955. g. 11.713, no 1956. lfdz 1958. g. 6746, kopā

22.166 personas. Tā kā iepriekš redzējām, ka 1959. gadā Latvijā

skaitīja pavisam 44.404 personas ar pabeigtu augstāko izglītību, tad

iznāk, ka 22.239 personas, acīm redzot, nebija augstāko izglftfbu

ieguvušas okupētajā Latvijā. To skaits ir krietni lielāks par 6900

personām ar augstāko izglītību (pēc padomju definīcijas), kas, pēc

mūsu aplēsuma, 1947. gadā atradās Latvijā. Tātad Latvijā no citām

padomju republikām ieplūda vairāk personu ar augstāko izglītību
nekā bija spiestas doties projām.

Ir ļoti interesants 22.166 beigušo grupējums pēc viņu speciāli-

tātes. Diemžēl, publicētajā statistikā 3383 personas ir apvienotas

vienā grupā ar nosaukumu
„
speciālitātē universitātēs". Tomēr,

nostādot blakus publikāciju datus par Pētera Stučkas universitāti
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(sk. 14. vēri), iespējams aptuveni spriest par šai apvienotajā grupā

ietilpstošo personu speciālitāti. Tomēr jāatgādina jau teiktais, ka

statistiskie dati šai publikācijā savā starpā nesaskan, tādēļ salīdzi-

nājums ir tikai aptuvens. Sekojošā tabulā ar „I" ir apzīmēti dati,

kas ņemti no izdevuma PADOMJU LATVIJA SKAITĻOS (Rīgā 1965),

306. lpp., bet ar „W dati no 14. vērē minētā izdevuma, passim.

14. Laika no 1945. lfdz 1958. gadam beigušo skaits

I II

Paidagoģijā 7561 —

Lauksaimniecībā un

mežsaimniecībā 3464 —

Ārstniecībā un fiziskā kultūrā 3266 —

Mākslā 775 —

Citā speciālitātē 19 —

Universitātes speciālitātē 3383 Bioloģijā 413

Fizikā 278

Matēmatikā 243

Ģeogrāfijā 299

Vēsturē 721

Filoloģijā 1180 3134

Celtniecībā 753 Architektūrā 268

Inženierzinātnēs 531 799

Enerģētikā 474

Mašfnbūvē 419 893 Mechanikā 891

Ķfmijas technoloģijā 298

Mežsaimniecības

technoloģijā 324

Patēriņa preču

technoloģijā 139 761 Ķīmijā 661

Tautsaimniecībā 590 Tautsaimniecībā 576

Tieslietās 701 Tieslietās 779

Paidagoģisko institūtu absolventos ietilpst Daugavpils, Liepājas

un 1958. gadā likvidētā Rīgas paidagoģiskā institūta beidzēji. Par

Liepājas paidagoģisko institūtu ir zināms, ka tur sagatavo pamat-

skolas skolotājus. Šis institūts tātad atbilst patstāvīgās Latvijas
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skolotāju institūtiem, kurus skaitīja par vidusskolām. Spriežot pēc

padomju statistikā minētajiem pamatskolas darbiniekiem, kam esot

augstākā izglftfba, var vērtēt, ka no viņiem Liepājas paidagogisko

institūtu būs beigušas 4000—5000 personas. Tās tad būtu jāatskaita

kā no augstāko izglftfbu ieguvušo personu skaita tautas skaitīšanas

datos, tā arf no augstāko mācības iestāžu beidzēju skaita. Pirmais

skaitlis tad sarūk lfdz 34.000, bet otrs lfdz 17.000.

Salīdzinot abu avotu datus augšējā tabulā, redzams, ka Pētera

Stučkas universitāti beiguši par 7 % mazāk nekā minēts speciālistu

skaits ar universitātes izglītību vispārējā statistikā. Ķīmiķi beiguši
mazāk par 9 %, tautsaimnieki par 2 %.Totiesu šo universitāti beiguši

par 6 % vairāk celtniecības speciālistu un par 10 % juristu. Visvairāk

pārsteidz starpība tieslietās, jo starpību īstenībā varētu sagaidīt

pretējā virzienā. Līdz 1953. gadam juristus sagatavoja ne tikai

universitāte, bet arī, t.s., Vissavienības neklātienes juridiskā
institūta Rīgas filiāle (jāatvainojas par nelatvisko terminu

„
vissa-

vienības"
,

bet šādus verdziskus tulkojumus no krievu valodas tagad
lieto okupētajā Latvijā). 1953. gada novembrī šo iestādi likvidēja,

un studentus pārņēma universitāte. Tomēr iznāk, ka kopējā statistikā

ir mazāk, kas beiguši tieslietu studijas, nekā to bijis universitātē

vienā pašā. Arī pārējās nesaskaņas ir grūti izskaidrot. Var tikai

pieņemt, ka pareizākie ir mazākie skaitļi un ka lielākie radušies,

cenšoties parādīt labāku „plāna un grafikas" izpildījumu. Ar šādu

korrektīvu tad okupētajā Latvijā laikā no 1945. lfdz 1958. gadam

augstākās mācību iestādes būtu beigusi 16.801 persona jeb noapaļo-

jot — kā augšā minēts — 17.000.

Lai gūtu ieskatu par okupētās Latvijas akadēmiskās izglītības

struktūru un politiku, izdarīts salīdzinājums ar patstāvīgās Latvijas

laiku (sk.ls. tabulu). Salīdzinājumā nav ietilpināti problēmatiskie

padomju paidagogiskie institūti, bet, tā kā nevaram novērtēt grāda

ieguvēju skaitu fiziskā audzināšanā, tie atstāti padomju skaitļos par

ārstiem un zobārstiem.

Salīdzinot absolūtos skaitļus, jāņem vērā vispārējais pasaules

progress. Nevar būt šaubu, ka tad, ja Latvijai būtu ļauta mierīga

attīstība, beidzēju skaits Latvijas universitātē un lauksaimniecības

akadēmijā būtu ievērojami pieaudzis. Tas nav tukšs spriedums, jo

fakts, ka brīvajā pasaulē latviešu tautības personu skaits, kas beidz
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universitātes, (proporcionāli iedzīvotāju skaitam) pārspēj okupēto
Latviju un arf pašas trimdas zemes, runā pārāk gaišu valodu.

15. Beigušo skaita un procenta salīdzinājums

Beidzēju skaits un procents
Fakultāte Latvijas universitātē 1919-39 Okupētā Latvijā 1945-58

Skaits % Skaits %
Architektūras 122 1,7 268 2,0

Filoloģijas un filozofijas 519 7,2 1901 14,1

Inženierzinātņu 367 5,1 531 3,9

Ķīmijas 577 8,0 661 4,9

Lauksaimniecības, mežkopības,

veterinārmedicīnas 1132* 15,8 3464 25,7
Matēmatikas un dabzinātņu 442 6,2 1233 9,1

Mechanikas 453 6,3 891 6,6
Medicīnas un zobārstniecības 1619 22,6 3266 24,2

Tautsaimniecības 544 7,6 576 4,3
Tieslietu 1180 16,5 701 5,2

Teoloģijas 215 3,0 — —

Kopā 7170 100,0 13.492 100,0

lauksaimniecības akadēmiju beigušos.

Svarīgākais secinājums tomēr izriet no augšējās tabulas relā-

tīvajiem skaitļiem. levērosim, ka brīvajā Latvijā techniskajās

fakultātēs relātīvie skaitļi bija lielāki nekā okupētajā Latvijā. Tā kā

okupantu propaganda vienmēr aizrāda, ka Latvija tagad no atpakaļ

palikušas lauksaimniecības zemes ir pārvērsta par augsti attīstītas

rūpniecības zemi, tad šis konstatējums pārsteidz. Izskaidrojums
tomēr pavisam vienkāršs. Technisko fakultāšuabsolventiem Padomju

savienībā ir ļoti augsts prestižs. Līdz ar to izglītības politika oku-

pētajā Latvijā kavē šo speciālistu izglītību, un daudz vakanču ar to

ir rezervēts krieviem. Liela daļa no importētiem speciālistiem

ar augstāko izglītību būs tieši techniskajās disciplīnās.

Līdzīgs stāvoklis ir ar tautsaimniekiem. To galvenais uzdevums

ir plānot un vadīt uzņēmumus. Arī šos svarīgos posteņus Latvijā

rezervē krieviem, un tā var izskaidrot relātīvi zemo procentu, kam

ļauj beigt šo nozari. Ka juristu beigušo starpā ir ne vien relātīvi,

bet pat absolūti mazāk nekā patstāvības laikā, ir pilnīgi saprotams
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— netiesiskā valsti" tieslietu speciālisti vienkārši nav vajadzīgi. Tā

kā ateistiskā valstf valsts vara neieredz teologus, tad arf viegli var

izskaidrot, ka beidzēju skaitā viņu pilnīgi trūkst.

Kā varētu izskaidrot relātīvi lielo beidzēju skaitu filoloģijā un

dabzinātnēs? Par filologiem daļēju izskaidrojumu sniedz fakts, ka

302 personas beigušas krievu filoloģijas nozari — lai latviešus pār-

krievotu, ir vajadzfgi krievu valodas skolotāji. Arf par pārējiem

filoloģijas un dabzinātņu fakultātes beidzējiem izskaidrojumu dod

tas, ka tradicionāli abas tās ir skolotāju fakultātes. Okupācijas
režīms veltījis sevišķu vērību šīm fakultātēm, lai sagatavotu darbi-

niekus, kas indoktrinētu komunistiskās idejas latviešu jaunatnē.

Saprotams, ka, forsējot šfs fakultātes, piemērotu kandidātupietrūka

tieši techniskajām fakultātēm. Tā kā ar to pavēra Latvijas durvis

krieviem, šāda pieeja no okupācijas režfma viedokļa izrādījās div-

kārt derfga. Jāievēro, ka, ietilpinot tabulā tur neuzņemtos padomju

paidagoģiskos institūtus, šis secinājums vēl vairāk izceltos.

Arf medicīnas un zobārstniecības fakultātē bijis relātīvi vairāk

beigušo nekā patstāvības laikā. Izskaidrojums te nav vis meklējams

režīma lielākās rūpēs par ļaužu veselību, bet gan faktā, ka padomju
statistika mēdz veselības darbiniekos ietilpināt arī fiziskās audzi-

nāšanas speciālistus. Tā kā arī tie ir sagatavoti, lai jaunatni indok-

trinētu, kļūst saprotams, ka relātīvi dabūjam pārsvaru, salīdzinot

ar patstāvības laiku.

Ļoti īpatnējs ir iemesls, kādēļ okupācijas režīms sagatavojis

relātīvi daudz lauksaimniecības speciālistu. Kā redzēsim turpmāk,

ņemot absolūtos skaitļus, šais nozarēs beidzēju skaits ir daudz

lielāks, nekā faktiski strādā Latvijā. No tā izriet secinājums, ka

lauksaimniecības speciālistus Latvijā gatavo „
eksportam"

.

1963. gads okupētajā Latvijā

Saskaņā ar publicētiem datiem 18 okupētajā Latvijā 1963. gada

1. decembrībija nodarbinātas 51.000 personas ar augstāko izglītību.
Šai skaitlī neietilpst nestrādājošie un militārās iestādēs nodarbi-

nātie. Lai aplēstu kopējo iedzīvotāju skaitu ar augstāko izglītību, ir

jānovērtē, cik liels skaits varētu būt abās pēdējās katēgorijās. Pēc

1959. gada 15. janvāra tautas skaitīšanas datiem, Latvijā bija kopā

44.400 personu ar augstāko izglītību. Nevienā publikācijā neatrodam

norādījumu, cik no viņiem šai laikā bija strādājošo. Totiesu pēc
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Padomju Latvijas skaitļiem uzzinām, ka 1957. gada 1. decembrī"bija

32.200, bet 1959. gada 1. decembrī" 37.000 strādājošo (neskaitot

militārās iestādes) ar augstāko izglītību. Interpolējot lēšam, ka

1959. gada 15. janvārī viņu skaits bija 34.800, resp. 78,5 % no

kopskaita. Ja šāds procents būtu bijis arī 1963. gada I.decembrī,

tad personu kopskaits ar akadēmisko izglītību (pēc padomju definīci-

jas, bet, neskaitot militārās personas) būtu 65.000.

Padomju okupācijas laikā līdz minētajam datumam augstāko

izglītību Latvijā, pēc oficiāliem datiem, bija ieguvušas apaļos skaitļos
36.000 personas. Pēc mūsu aplēsuma, okupētajā Latvijā palika 6900

personu ar izglītību, ko padomju vara skaita par augstāko. No tiem

daļa deportēta un daļa mirusi, tā ka varam vērtēt, ka pēc atskaitīju-

miem atliek 4000 personu. Salīdzinot personu skaitu, kas strādāja

atsevišķās speciālitātēs, ar to skaitu, kuri augstāko izglītību ieguva

Latvijā, redzams, ka agronomu, zootechniķu un veterinārārstu

izglītību padomju okupācijas laikā ieguvusi 5561 persona, bet nodar-

binātas ir tikai 3600. Pēc tā var secināt, ka vismaz 2000 lauksaim-

niecības speciālistu ir
„eksportēti" no Latvijas uz citām padomju

republikām. Šādai parādībai ir zināmas vēsturiskas tradicijas, jo

arī Pēteris Lielais pēc Vidzemes iekarošanas pārcēla lielāku skaitu

latviešu zemnieku uz Krieviju, lai krieviem iemācītu pļaut ar izkapti

sirpja vietā... Pārējo speciālistu salīdzinājums šādu eksportu ne-

rāda, jo kopsummā viņu ir vairāk nekā attiecīgo izglītību ieguvuši

Latvijā.
Savelkot zināmos datus, iegūstam šādu ainu (skaitļus noapaļojot):

16. Personas ar augstāko izglītību Latvijā 1963. gadā

Kopskaits 1963. gada 1. decembrī 65.000

Augstāko izglītību ieguvuši okupētajā Latvijā 36.000

Atlikuši no neatkarības laika 4.000

40.000

Atskaitot eksportētos lauksaimniecības

speciālistus 2.000 38.000

Importēti speciālisti no citām padomju republikām 27.000

Tā kā droši var pieņemt, ka ne vien lauksaimniecības, bet arī

citi speciālisti ir eksportēti uz Padomju savienību, tad aplēstais

importēto skaits ir tikai minimālais. Aptuveni tomēr varam vērtēt,
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ka aplēsumā minētie 40.000 varētu būt latvieši, bet importētie 27.000

speciālistu būs vairumā krievi.

lepriekšējā nodaļā minētie dati rāda, ka laikā no 1945. līdz 1958.

gadam augstāko izglītību (pēc padomju definīcijas) okupētajā Latvijā

ieguva 22.161 persona. Tā pati statistika min, ka laikā no 1959. līdz

1963. gadam augstāko izglītību ieguva 13.491 persona. Pēc speciā-
litātes tās grupējas šādi:

19
17. Speciālisti okupētajā Latvijā 1959—1963. g.

Speciālitātē Skaits Speciālitātē Skaits

Enerģētika 254 Transports 413

Metallurģija 13 Tautsaimniecība 542

Mašīnbūve v.c. 493 Tieslietas 302

Elektromašīnu būve v.c. 432 Veselības aizsardzība un

Radiotechnika 240 fiziskā kultūra 2451

Ķīmijas technoloģijā 291 Universitātes speciālitātes
Mežu technoloģijā 238 (sk. 14. tabulu) 2515

Pārtikas vielu technoloģijā 168 Paidagoģija 2176

Patēriņa preču technoloģijā 20 Māksla 323

Celtniecība 523

Lauksaimniecība un

mežsaimniecība 2097 Kopā 13.491

1963. gads brīvajā pasaulē

Kamēr par augstskolas beigušajiem okupētajā Latvijā statistika,

leaut defektīva, ir pieejama, tikmēr par latviešiem, kas beiguši

universitātes brīvajā pasaulē, šādas statistikas nav. Tomēr trimdas

laikraksti un žurnāli publicē beidzēju vārdus, grādus, kādu mācības

iestādi beidzis, un parasti arī, kad beidzis. Pēc šiem datiem tad šī

apcerējuma autors sastādīja kartotēku, kas ir pamatā tālākajam.
20

Par avotiem izlietotas vērē minētās 17 publikācijas, izskatot

tās no izdošanas sākuma (izņēmumi minēti) līdz 1963. gadam, to

ieskaitot. Rodas jautājums, cik pilnīgi šais izdevumos atspoguļojas

universitāšu beidzēju skaits? Lai šai svarīgajā jautājumā gūtu kaut

kādu ieskatu, autors izskatīja Austrālijas universitāšu oficiālos

beigušo sarakstus. Laimīgā kārtā 1964. un 1965. gadā vairākas

universitātes publicēja kopsarakstus par saviem beigušajiem, sākot



59

no dibināšanas,2l kas ļoti atviegloja darbu. Par universitātēm, kam

šādu kopsarakstu trūka, vai nu izskatīti atsevišķie oficiālie saraksti,

sākot ar 1951. gadu, vai ziņas ievāktas no korespondentiem attiecī-

gajās pilsētās (piemēram, Pērtā un Kanberā).

Ar tā konstatētiem datiem par beidzēju skaitu tad salīdzināju

skaitļus, kas iegūti no preses izvilkumu kartotēkas. Izrādījās, ka

no beigušo saraksta iegūtais skaitlis par 18 % pārsniedza skaitli, kas

bija iegūts no preses. Te jāievēro, ka patiesais latviešu beidzēju
skaits būs vēl lielāks. Par to, vai beidzējs ir latvietis, universitāšu

sarakstos liecināja tikai viņa uzvārds un reizēm priekšvārds. Tie,

kam ir nelatviski uzvārdi, vai arī, kas mainījuši priekšvārdu (piemē-

ram, Jāņa vietā „John") vai uzvārdu, saprotams, palika nesaskaitīti.

(Interesanti konstatēt, ka vairākos gadījumos beidzēji, iegūstot pirmo

grādu, minējuši latvisku priekšvārdu — piemēram, Andrejs, bet,

iegūstot otro grādu, priekšvārds minēts «Andrevv"! Tāpat arī daži,

lai tiktu pie diviem iniciāļiem, saucas, piemēram: John Jānis. Acīm

redzot, Švauksta gars vēl ir dzīvs.)

Tā kā secinājumi pēc analoģijas ir nedroši, tad problēmatiski

teikt, ka arī citās zemēs preses ziņas ir nepilnīgas tieši par 18 %.

Tomēr droši var teikt, ka preses ziņas vispār ir nepilnīgas. Ziņas

laikrakstiem parasti sniedz paši beidzēji, pievienojot savu attēlu.

Žurnāls UNIVERSITAS sniedz ziņas pēc korporāciju iesūtītajiem

sarakstiem, tāpat VALDEMĀRIJAS VĒSTIS par konkordiju locekļiem.

AKADĒMISKA DZĪVE un TECHNIKAS APSKATS, liekas, saņem ziņas

no korespondentiem attiecīgajās universitātēs.

Personīgi ziņas laikrakstiem sniedz tie, kas šos laikrakstus

lasa vai abonē, vai kas interesējas par latviešu sabiedrību. Ir tomēr

zināms skaits tādu, kas par šo sabiedrību neinteresējas, un par

viņiem ziņas laikrakstos neiekļūst. Korporācijās ir tikai daļa bei-

dzēju, kā var redzēt pēc iespiestajiem sarakstiem, un korporācijas

arī rēgulāri ziņas publicēšanai nepiesūta. Korespondentu sniegtajām

ziņām savukārt ir jau minētais trūkums, ka paliek neuztverta daļa

ar nelatviskiem vārdiem un uzvārdiem, kā arī mainītiem vārdiem.

Par presē publicētajām ziņām vēl jāapsver iespēja, ka varētu

būt publicēti kā beidzēji arī tādi, kas universitāti nemaz nav beiguši.

Tiešām, šādus gadījumus varēja konstatēt, izdarot salīdzinājumu

par Austrāliju. Tomēr tikai vienā pašā gadījumā bija vai nu ļaun-
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prātības (no attiecīgās personas puses), vai lielas paviršības pazīme

(no žurnāla redakcijas puses). Visos citos (apmēram 40) gadījumos

izskaidrojums meklējams Austrālijas īpatnējos apstākļos. Austrālijā

(tāpat kā citās zemēs, kur ir angļu universitāšu iekārta) universitātes

parasti beidz ar bakalaura, maģistra vai doktora grādu. Tie, kas

beidz ar grādu, vēl var speciālizēties kādā īpašā nozarē un tad par

šīs nozares studiju beigšanu iegūst diplomu. Bez tam diplomu iegūst
arī personas, kas nobeidz īsāku kursu, piemēram, fizioterapijā,

būvniecības technikā un citās nozarēs, bet tie neiekļūst universitāšu

beidzēju sarakstos. Labākā gadījumā šīs personas iekļūst universi-

tātes sarakstos ar „associate" nosaukumu, piemēram, „Associate

m Phvsiotherapv". Tomēr arī tad viņus neuzskata par universitāti

beigušiem. Pat tik svarīga nozare, kāda ir farmācija, kas jāstudē

normālu studiju laiku, dažās vietās dod, bet citās nedod universitātes

beidzēja grādu. Latvieši, kas beidz universitātes ar šādiem, teiksim,

zemākiem diplomiem, kuri nedod tiesības saukties par universitāti

beigušo, parasti priecīgi iesūta savas ģīmetnes laikrakstiem, un tur

tās labprāt arī publicē. Tāpat rīkojas arī organizācijas, kurās šie

studenti ir biedri, iesūtot sarakstus saviem žurnāliem. Vēl īpaša

problēma Austrālijā ir techniskās un skolotāju kolledžas. Arī to

beidzējus vēl oficiāli nepielīdzina universitāti beigušajiem. Laik-

raksti tomēr ievieto arī šo iestāžu beidzēju fotoattēlus, reizēm ar

virsrakstu „ Mūsu jaunie akadēmiķi", kāds apzīmējums ir nevietā

pat tiem, kas nobeiguši pilntiesīgu universitāti. Sekojošā skaitliskajā

pārskatā nav uzņemti nedz zemāko katēgoriju diploma ieguvēji, nedz

arī technisko un skolotāju kolledžu beidzēji. Tāpat nav uzņemtas

māsu skolu absolventes, ja vien viņas nav ieguvušas grādu, piemē-

ram, „B.S. m Nursing" .

Šis pagarais izklāsts bija nepieciešams, lai novērstu jebkādas

aizdomas, ka mūsu skaitļi varētu būt pārspīlēti. Vēl vairāk, mūsu

skaitļos nav ietilpinātas arī tās personas, kas bija beigušas Latvijas

universitāti vai citu kādu augstāko mācības iestādi priekš lielās

emigrācijas un kas atkal uzsāka studijas, iegūstot mītnes zemes

universitātes grādu. Tādu pārstudētāju ir krietns skaits. Tā kā bija

svarīgi konstatēt to skaitu, kas akadēmisko izglītību ieguva no jauna,

jau agrāk beigušie mūsu kartotēkā nav uzņemti. Tāpat skaitļos nav

ietilpināti tie, kas trimdas laikā beiguši vienu universitāti un pēc tam
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vēl studējuši vai papildinājušies kādā citā universitātē. Citiem vār-

diem — katra persona, kas trimdā beigusi universitāti, ir skaitīta

tikai vienu reizi neatkarīgi no tā, cik universitātes tā beigusi vai cik

grādus ieguvusi.

Pirmais pārskats pēc sastādītās kartotēkas šeit sniegts, grupējot

beidzējus pēc gadiem. Par beigšanas gadu var uzskatīt vai nu to, kad

studijas universitātē faktiski nobeigtas, vai arī, kad piešķirts grāds.
Kur vien iespējams, ir izraudzīts otrais laiks. Daudzos gadījumos
tomēr nebija zināms nedz viens, nedz otrs, un tad par beigšanas gadu
ir uzskatīts gads, kad informācija publicēta presē. Tā kā publicēšana
reizēm krietni nokavējas, tad tas nozīmē, ka pārskatiem ir tendence

novirzīt beigšanas gadu uz vēlāku laiku. Vēl vairāk — daļa beidzēju

nemaz mūsu pārskatā neietilpst, jo nokavētās publicēšanas dēļ ziņas

par tiem parādīsies pēc 1963.gada, kaut gan viņi universitāti beiguši

1963. vai pat agrākā gadā. Publikācijas pēc 1963. gada tomēr nav

skatītas, izņemot AKADĒMISKO DZĪVI līdz 8. sējumam, no kuras

izrakstīti visi, kas beidza līdz 1963. gadam, ieskaitot.

Tabulas pirmajā datu ailē (5k.62. lpp.) uzņemta Baltijas univer-

sitāte. Šīs mācību iestādes vēsture vēl nav uzrakstīta. 22 Baltijas

universitāte bija Latvijas universitātes turpinājums trimdā. Tās

nozīme ir daudz lielāka, nekā rāda 37 beigušie. Sai skaitā ietilpst

tikai tie, kas ieguva grādu. Bez tam 16 latvieši ieguva apliecību par

pilna kursa beigšanu. No 37 beidzējiem pieci vēl studēja citās uni-

versitātēs, iegūstot šo universitāšu pirmo grādu, viens ieguva citā

universitātē (Austrālijā) otro (maģistra) grādu un viens tālākajā

emigrācijā (ASV) otro un trešo (doktora) grādu. Viņi mūsu pārskatā

tomēr uzņemti tikai vienu reizi.

Pēc speciālitātes 37 beigušie sadalījās šādi: 8 zobārsti, 7

architekti, 6 inženieri, 5 juristi, divi dabzinātnieki, divi filologi,

divi matēmatiķi, divi mežkopji, divi tautsaimnieki un viena agronome.

Par Vācijas universitāšu beidzējiem mūsu kartotēka nesaskan

ar to, kas līdz šim publicēts. Pēc P.Kundziņa datiem, līdz 1949.

gadam studijas Vācijā beiguši 200 latvieši.23 Pēc mūsu kartotēkas,

kopā ar Baltijas universitāti līdz 1949. gadam dabūjam tikai 165. No

otras puses, pēc LSCS biļetenā minētiem datiem, Vācijas universi-

tātes no 1946. līdz 1950. gadam beigušas 147 personas,
24 bet pēc

kartotēkas 163 personas.
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18. Latviešu skaits, kas beiguši universitāti trimdā

r ■ Baltijas Vācijā ASV Austrālijā Kanādā Citās
uaas . _ Kopa

universitāte zemes

1943 - 1 — - _
_ i

1944 — 1 —
_ _ _ i

1945 - 1 - -
- 1 2

1946 2 10 -
- - 2 14

1947 1 20 - - - - 21

1948 9 28 -
- - l 38

1949 25 67 - - - 5 97

1950 - 38 2 - - 5 45

1951 - 11 16 1 4 5 37

1952 - 5 28 1 12 10 56

1953 - 7 61 - 9 7 84

1954 — 30 92 3 18 7 150

1955 — 9 90 15 21 4 139

1956 - 27 120 19 18 12 196

1957 - 14 160 18 25 14 231

1958 — 8 187 24 29 10 258

1959 — 6 226 25 31 7 295

1960 — 6 244 24 40 11 325

1961 - 5 312 32 41 10 400

1962 - 1 278 42 45 11 377

1963 — 3 332 56 65 19 475

? — 3 2 - - 1 6_

Kopā 37 301 2150 260 358 142 3248

Grupējot pēc speciālitātes, starp Vācijas universitātes beiguša-

jiem, par kuriem ir dati mūsu kartotēkā (kopā par 301 personu), bija

87 inženieri (no tiem 25 nespecificēti, 25 būvinženieri, 19elektro-

technikas, 15 mechanikas, 2 ķīmijas un 1 ģeodēzijas inženieris), 80

ārsti, 39 zobārsti, 21 architekts, 14 agronomi, 11 tautsaimnieki,

9 filologi, 9 juristi, 8 farmaceiti, 6 ķīmiķi, 5 dabzinātnieki, 3 māk-

slinieki, 3 veterinārārsti, 2 fiziķi, 2 teologi, 1 biologs un 1 mežkopis.

No viņiem Amerikas savienotajās valstīs pār studēja 37 personas —

24 ieguva pirmo grādu, 9 maģistra grādu un 4 doktora grādu.
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Amerikas savienotajās valstis laikā no 1950. līdz 1963. gadam,

pēc mūsu datiem, universitāti beidza 2150 latvieši, kas grādus ieguva

pirmo reizi. Bez tam pārstudēja un grādus ieguva lielāks skaits, kas

jau bija beiguši Latvijas universitāti. Tie skaitļos neietilpst. No citās

zemēs universitāti beigušiem ASV pārstudēja vai papildinājās un

ieguva grādus 52 latvieši, kas arī" neietilpst šo 2150 personu skaitā.

ASV 1962. gadā bija 185,9 miljoni iedzīvotāju, bet universitātēs

grādus ieguva 517. 000
,

25 tātad 2,8 no 1000 iedzīvotājiem. Latviešu

skaitu ASV varam vērtēt ap 100.000, bet grādus ieguva 1962. gadā

278 un 1963. gadā 332, tātad 2,8—3,3 no 1000 iedzīvotājiem. Arī

augstāko grādu iegūšanā latvieši neatšķīrās no caurmēra. Maģistra

grādu ieguvušo latviešu bija 16,0 % (caurmērs 16,4 %), doktora grādu
— 2,8 % (caurmērs 2,2 %).

Ja grādu ieguvēju skaits samērā ar iedzīvotāju skaitu ASV lat-

viešu starpā ir vai nu tāds pats, vai nedaudz lielāks nekā starp pārē-

jiem iedzīvotājiem, tad beidzēju sadalījums speciālitātes ziņā ir ļoti

atšķirīgs.
Visvairāk latviešu beidza humānitāro zinātņu fakultātes (lielāko

tiesu paidagoģijā un valodās) — 21,3 % no beidzēju kopskaita. Tur-

pretim, ņemot visu ASV caurmēru, 1960. gadā pirmo grādu šais

nozarēs ieguva 29,9 %. Nākošā lielākā grupa latviešu beidzēju starpā

ir inženieri — 19,4 % no kopskaita, salīdzinot ar 9,6 % ASV kopējā

statistikā. Veselības kopšanas arodus beidza 12,0 % latviešu (ASV

mērogā 6,2 %). Dabzinātņu studijas beidza 7,4 % latviešu (ASV 4,1),

sabiedrisko zinātņu (to skaitā arī vēstures, tautsaimniecības, socio-

loģijas — grupējums izdarīts pēc ASV statistikas klasifikācijas)

7,0 % (ASV 13,1). Uzņēmumu vadības studijas beigušo latviešu pro-

cents ir 5,4 (ASV 13,0), architektūras 2,9 % (ASV 0,5), matēmatikas

2,0 % (ASV 2,9), psīcholoģijas 1,9 % (ASV 2,1). Tiesību studijas

beidza 0,7 % latviešu (ASV 2,4), teoloģijas 0,9 % (ASV 2,3).

Latvieši tātad speciālizējas vairāk paidagoģijā un valodās,

techniskajās zinātnēs, veselības kopšanā un dabzinātnēs. Saskaņa

ar vispārējo tendenci vērojama humānitārajās zinātnēs, bet atšķi-

rības — sabiedriskajās zinātnēs, uzņēmumu vadībā v.c.

Austrālijā latvieši beidz universitātes relātīvi daudz vairāk nekā

pārējie Austrālijas iedzīvotāji. No 1000 latviešiem Austrālijā vienā
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(1963.) gadā beidza 2,3 %, kamēr caurmēra skaitlis visā Austrālijā

ir 0,6.
26 Latvieši tātad beidz universitātes apmēram četrreiz vairāk

nekā pārējie Austrālijas iedzīvotāji. Totiesu relātīvi mazāk latviešu

ieguvuši otro (maģistra) grādu, kamēr doktora grāda ieguvēju pro-

cents ir tāds pats kā caurmērā. Vērojot, kādā speciālitātē latvieši

Austrālijā universitātes beiguši, jākonstatē, ka pirmā vietā ir inže-

nierzinātnes: 20,8 %, salīdzinot ar 12,4 % caurmērā Austrālijā. Seko

humānitārās zinātnes ar 19,6 % (pret 28,1 %; pieskaitot paidagoģiju,

attiecīgie skaitļi ir 20,4 % latviešiem un 29,9 % Austrālijas mērogā).

Veselības kopšanas arodi latviešiem ir trešajā vietā (19,6 % pret

11,3 %), bet īpatnējs ir lielais zobārstu skaits (zobārstu ir 13,1 %,

ārstu 6,5 %; Austrālijas caurmērs ir attiecīgi 2,2 un 9,1 %).

Ceturtā vietā ir eksaktās zinātnes un dabzinātnes (18,8 %, kamēr

caurmērs ir 23,5 %). No beigušajiem tautsaimniecību bija studējuši

8,5 % latviešu (pret 9,0 %), architekturu 5,4 % (pret 2,1 %), tieslietas

3,1 % (pret 4,5 %), mūziku 1,2 % (pret 0,5 %). Pārējās nozares bei-

dzēju skaita ziņā ir mazāk nozīmīgas. Visumā secinājums tas pats

kā par beidzējiem ASV — latvieši mīl techniskās disciplīnas un

veselības kopšanu, bet mazāk par pārējiem austrāliešiemhumānitā-

rās zinātnes, eksaktās zinātnes un dabzinātnes. Beidzēju procents

šais nozarēs gan ir prāvs, bet nesasniedzAustrālijas vidējos skaitļus,

kuriem tās dod vairāk par pusi no visiem beigušiem.

Kanādā
27

1961. gadā no 1000 iedzīvotājiem universitātes beidza

1,5, bet no 1000 latviešiem beidzēju bija 2,4 (1963. gadā pat 3,6).

Aptuveni var teikt, ka Kanādas latvieši iegūst akadēmisko izglītību

divreiz lielākā skaitā nekā pārējie iedzīvotāji. Pieskaitot tautsaim-

niecību pie humānitārajām zinātnēm, tajās bija speciālizējušies 20,6

% beigušo latviešu, kamēr Kanādas caurmērs bija 47,0 %. Otrā vietā

mūsu beidzēju starpā ir inženieri ar 23,7 % (Kanādas caurmērs 8,2

%), trešā vietā veselības kopšanas arodu speciālisti ar 14,8 % (pret

7,4 %). Gandrīz līdzīgā vietā ar veselības kopšanu ir eksaktās zināt-

nes un dabzinātnes ar 13,7 % (pret 9,6 %). Paidagoģiju un psīcholoģiju,

pieskaitot tizisko audzināšanu, bija studējuši 8,1 % latviešu beidzēju

(pret 17,5 %), mākslu un lietisko mākslu 3,6 % (pret 11,6 %). Vispār

latvieši Kanādā dod ievērojamu priekšroku techniskajām zinātnēm un

veselības kopšanai, kamēr, ņemot visus iedzīvotājus, tur dominē

humānitārās zinātnes.
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Mūsu tabulā (sk. 62. lpp.) ailē ar apzīmējumu „Citās zemēs"

ietilpst šādas valstis, kurās latvieši beiguši universitātes laikā no

1943. līdz 1963. gadam: Zviedrija ar 45 beidzējiem, Anglija — 24,

Beļģija — 21, Venecuēla — 12, Jaunzēlande — 8, Argentīna — 6,

Cile — 4, Itālija — 4, Brazīlija — 3, Spānija — 3, Austrija — 2,

Francija — 2, Īrija — 2, Šveice — 1, bet par 5 personām nevarēja

noskaidrot, kur tās universitāti beigušas.

Zviedrijā visvairāk ieguva filozofijas kandidāta (f 11.kand.) grādu
— 14, seko inženieri ar 10 grāda ieguvējiem, 7 ārsti, 5 zobārsti, 2

architekti, 2 dabzinātnieki, 2 farmaceiti un pa vienam juristam,

ķīmiķim un veterinārārstam.

Pārējās valstīs kopskaitu, ir par maziem, lai, saskaldot pēc

speciālitātes, pēc tiem varētu izdarīt kādus vispārinājumus. Beidzēju

sadalījumam šais zemēs ir nejaušības raksturs, tādēļ tie tikai ie-

tilpināti kopskaitļos 19. tabulā.

Kamēr par latviešu kopskaitu, kas beiguši universitāti trimdā,

līdz šim nekādu pētījumu nebija, literātūrā ir publicēti dati par dok-

tora grāda ieguvēju skaitu. Pēc Kārļa lelejas ziņām,
28 laikā no 1944.

līdz 1950. gadam doktora grādu ieguvušas «vairāk kā 70 personas" :

1951—1954: 22 personas, 1955—1964: vismaz 125 personas.

Diemžēl, leleja nepaskaidro sīkāk, ko viņš uzskata par doktora

grādu. Lieta tā, ka Vācijā doktora grādu dažās disciplīnās iegūst kā

pirmo grādu, citās kā otro grādu, kamēr citās zemēs doktora grāds

(Ph.D.) ir ne zemāks par trešo grādu.

Skaitot pēc mūsu kartotēkas tikai trešā grāda ieguvējus, tik

lielus kopskaitļus nedabūjam. Pēc tās, trešo grādu (Ph.D.) ieguvis

šāds skaits latviešu, kas jau ietilpst 18. tabulā: 1948.g. —2, 1949.

g. - 12, 1950.g. -4, 1951.g. -4, 1952.g. -0, 1953.g. -3,

1954.g. -1, 1955.g. -4, 1956.g. -7, 1957.g. -7, 1958.g. -8,

1959.g. -7, 1960.g. - 11, 1961.g. - 15, 1962.g. - 12, 1963.g.

— 17, kopā 114.

Laikā no 1944. līdz 1963. gadam leleja kopā saskaitījis ap 200

doktora grādu ieguvušo, kamēr mūsu datos atrodam tikai 114. Star-

pība būs radusies tādēļ, ka lelejas datos ietilpst tie, kas beiguši

Latvijas universitāti vai citu augstāko mācības iestādi pirms lielās

emigrācijas un pēc tam ieguvuši doktora grādu, kā arī tie Vācijas

doktori, kas šo grādu nav ieguvuši kā trešo grādu.
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Kaut mūsu skaitļi ir daudz mazāki, tomēr arī tad iznāk, ka,

salīdzinot ar doktora grāda ieguvēju samēru no visiem beidzējiem,

latvieši ir vai nu līdzīgā, vai nedaudz pārākā stāvoklī nekā caurmērs

mītnes zemē. Ja, mainot definīciju un pieeju, pieņemtu lelejas skait-

ļus, tad latviešu pārākums šai ziņā būtu ļoti liels.

Izdarot kopsavilkumu par latviešiem, kas trimdā beiguši univer-

sitātes, un pēc iespējas saskaņojot to ar patstāvīgās Latvijas fakultāšu

iekārtu, iegūstam šādu ainu:

19. Beigušo skaits trimda 1943—1963. g., salīdzinot ar Latviju

„, . _

Procentuālais salīdzinājums
n.ļ,,llt ; t .

Skaits Procents
...»,. .......Fakultāte ar patstāvīgo ar okupēto

trimda trimda
F

utviju
*

JJ^jJ
Architektūras 124 4,0 1,7 2,0

Filoloģijas un filozofijas 816 26,3 7,2 14,1

Inženierzinātņu, mechanikas 681 22,0 11,4 10,5

Ķīmijas 195 6,3 8,0 4,9

Lauksaimniecības un

mežsaimniecības 62 2,0 15,8 25,7

Matēmatikas un dabzinātņu 358 11,5 6,2 9,1

Medicīnas v.c. 540 17,4 22,6 24,2

Tautsaimniecības 252 8,1 7,6 4,3

Tiesību 42 1,4 16,5 5,2

Teoloģijas 33 1,0 —

Kopā 3103 100,0 100,0 100,0

Māksla un lietiskā māksla 128

Mājturība 17

Pavisam kopā 3248

Galvenajās trimdas zemēs beidzēju sadalījums ir samērā vie-

nāds, tā ka var teikt, ka pastāv kopēja latviešu ievirze studēt zināmās

nozarēs. Šo ievirzi tikai daļēji ietekmē atsevišķās trimdas zemēs

valdošie paradumi. Visvairāk studē tās disciplīnas, ko patstāvīgajā

Latvijā mēdza studēt filoloģijas un filozofijas fakultātē. Tuvu klāt

otrajā vietā ir inženierzinātnes un trešajā vietā medicīna, zobārst-

niecība un citas veselības kopšanas disciplīnas. Šīs trīs nozares

vairāk nekā pusi beidzēju.
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Trfs galvenajās trimdas zemes — ASV, Kanādā un Austrālijā —

ir ļoti vienāds relātīvais universitāti beigušo skaits, salīdzinot ar

tur dzīvojošo latviešu skaitu. Šis relātivais skaitlis nav atkarīgs no

akadēmiskās izglītības populāritātes attiecīgajā zemē. Beidzēju

procents visās trijās zemēs ir augstākais, kāds jebkurā zemē sa-

sniegts — tas līdzinās vai nedaudz pārspēj ASV sasniegumus. Šis

relatīvais beidzēju skaits nav atkarīgs no attiecīgās trimdas zemes

paražām, un tas tālu pārsniedz beidzēju normu Austrālijā un Kanādā.

Par pārējām trimdas zemēm nav piesniedzami precīzi dati par lat-

viešu skaitu, tādēļ par tām tik labu aplēsumu nevar izdarīt kā par

minētajām trim. Turklāt kā kopējais latviešu, tā beidzēju skaits tur

ir par mazu, lai salīdzinājums būtu nozīmīgs.

Ja vērtējam, ka brīvajā pasaulē 1963. gadā bija pavisam 175.000

latviešu, tad, salīdzinot ar vidējo beidzēju skaitu laikā no 1959. līdz

1963. gadam (374), dabūjam no 1000 latviešiem 2,14 beigušos. Latvijā

1963. gadā bija 2.217.000 iedzīvotāju, bet augstākās mācību iestādes

(pēc padomju definīcijas) laikā no 1959. līdz 1963. gadam beidza

vidēji 2692 personas gadā jeb no 1000 iedzīvotājiem vidēji 1,21.

Starpība īstenībā ir vēl lielāka, jo iespējams, ka mūsu skaitlis (3248)

ir mazāks par 18 %. Bez tam Padomju savienībā par augstākām
mācības iestādēm uzskata arī tādas, ko brīvajā pasaulē neuzskatītu.

Pieskaitot 18 % mūsu saskaitītajam beigušo skaitam (sk. 59. lpp.),

dabūjam aptuveni 3800 personu, kas līdz 1963. gadam trimdā no

jauna ieguvuši akadēmisko izglītību. Pieskaitot ap 4000—4500 aka-

dēmiski izglītoto, kas būs pārdzīvojuši no 1947. gada, kopā dabūjam

brīvajā pasaulē apaļos skaitļos 8000 personu ar akadēmisko izglītību.

Padomju savienībā varam vērtēt 40.000 latviešu (sk. 57. lpp.) ar

izglītību, ko tur sauc par augstāko. No 1000 latviešiem trimdā varam

skaitīt 45,7 latviešus ar akadēmisko izglītību, bet ik uz 1000 latvie-

šiem okupētajā Latvijā iznāk 29,1 persona ar augstāko izglītību.

Vērtējumi

lepriekšējās nodaļās sniegtie aplēsumi par latviešiem, kas 66

gadu laikā ieguvuši akadēmisko izglītību, sevī jau ietver vērtējumu.

Skaitļi un dati rāda nemitīgu augšup eju. Šo progresu nav spējušas

apturēt smagās katastrofas — divi pasaules kayi un revolūcijas, kas

piemeklēja Latviju un latviešus. Nemitīga augšana ir notikusi arī

diasporā grūtajos trimdas gados. Tieši trimdā latvieši ir sasnieguši
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galotnes — mūsu akadēmiski izglītoto skaits latviešu tautas grupu

trimda ierindo pirmajā vieta pasaulē. Mazā latviešu trimdinieku

grupa var nostāties cienīgi blakus Amerikas savienotajām valstīm,

kurām samērā ar iedzīvotāju skaitu ir vislielākais akadēmiski izglī-

toto skaits. Šis konstatējums iegūst vēl lielāku svaru, ja zinām, ka

latviešu dzimstība visās patvēruma zemēs ir mazāka nekā šo zemju

pamattautām. Tas nozīmē, ka, attiecinot beigušo skaitu ne uz visiem

šīs tautas locekļiem, bet tikai uz attiecīgā vecuma jauniešiem, star-

pība starp latviešiem un visiem valsts iedzīvotājiem kļūtu vēl lielāka

— par labu latviešiem.

Tomēr jāvērtē ne vien kvantitāte, bet arī kvalitāte. Ir nozīmīgs
akadēmiski izglītoto latviešu skaits, bet tikpat svarīgi ir tas, ko viņi
dara. Te vērtējumam var būt divi mērauklas. Viena — cik krietns

darbinieks ir katrs savā izvēlētajā profesijā. Otra mēraukla ir tā,

par cik akadēmiski izglītotie latvieši seko Latvijas universitātes

devīzei:
„

Zinātnei un tēvzemei"
.

Lielais latviešu cilmes mācībspēku skaits pasaules universitātēs

un vēl lielākais skaits, kas strādā pētniecības darbos un atbildīgos

amatos uzņēmumos, ir vislabākā liecība tam, ka latviešus atzīst

par krietniem darbiniekiem. Tomēr, ja akadēmiski izglītotie latvieši

būtu tikai krietni darbinieki savās darbavietās, tad viņi līdzinātos

agrāko gadsimteņu landsknechtiem, kas bija krietni karotāji tai pusei,

kura vislabāk samaksā. Ka tik liels skaits akadēmiski izglītoto lat-

viešu izraudzījās trimdas grūtības, tomēr liecina, ka latviešiem ir

sveša landsknechtu mentālitāte. Kas devās trimdā, labi zināja, ka

vajaga tikai piemēroties apspiedēju režīmam okupētajā Latvijā, lai

tiktu labi atalgots. Tomēr, sekojot devīzei
„

Zinātnei un tēvzemei"
,

vairums uzņēmās eksila grūtumus.

Šie grūtumi bija tik lieli, ka reizēm aptumšojās Latvijas univer-

sitātes devīzes otrā daļa, un tēvzeme aizmirsās ikdienas pelēkumā.
Līdz šim tomēr ne vien Latvijas neatkarības sauli pieredzējušie ir

spējuši pārvarēt šo nespēku, bet viņi ir pratuši atgādināt arī latvis-

kajai akadēmiskai jaunatnei Latvijas universitātes devīzi. Jācildina

mūsu akadēmiskās organizācijas, kas visā brīvajā pasaulē strādā

šai virzienā.

Kritiskam prātam tomēr var rasties jautājums, vai mūsu aka-

dēmiskā jaunatne izvēlējusies tos akadēmiskos arodus, kas vislabāk
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attaisnos Latvijas universitātes devīzi. Vai tad, kad pienāks Latvijas

brīvības diena, mūsu akadēmiskā jaunaudze varēs stāties dzimtenes

atjaunošanas darbā?

Par nākotni tikai aptuveni var spriest pēc tagadnes. Mūsu pētī-

jums rāda, ka trimdā akadēmiskajā izglītībā svarīga vieta ir tech-

niskām disciplīnām. Dzimtenē turpretim šais disciplīnās valda krievi

un citi sveštautieši. Sitot brīvības stundai, tie — tāpat kā agrāk

Latvijas vēsturē jau piedzīvots — Latviju atstās. No šī viedokļa

nevar teikt, ka mums būtu techniski izglītoto pārprodukcija. Ļaunāks
stāvoklis ir humānitārajās nozarēs. Sevišķs trūkums mūsu akadē-

miskās izglītības sasniegumos ir mazais skaits, kas ieguvuši teologu

izglītību. Nemaz nerunājot par Latviju, kur režīms baznīcu sistēma-

tiski iznīcina, drīz pienāks laiks, kad pietrūks mācītāju arī trimdas

draudzēm Mūsutrimdas skolām jau tagad trūkst akadēmiski izglītotu

skolotāju. Mums trūkst citu humānitāro nozaru darbinieku, piemēram,

vēsturnieku. Tie ir defekti, kas parādās, vērtējot mūsu skaitļus, ja

par mērauklu izvēlas Latvijas universitātes devīzi. Tomēr vēl nav

par vēlu, lai tos novērstu. Vajadzīgs tikai, lai ikviens akadēmiski

izglītotais latvietis par savu personisko mudi izvēlētos vienkāršos

vārdus:
_

ZINĀTNEI UN TĒVZEMEI

PIELIKUMS

20. Universitāti beigušo latviešu specialitāte ASV laikā no 1950. līdz 1963. gadam

(personu skaits) 29

Humanitārās zinātnes:

Nespecificēts „B.A." un
W
M.A."

grāds 181

Svešvalodas un literatūra 137

Paidagoģijā 98

Angļu valoda un literātūra 41 457

Inženierzinātnes:

Nespecificēts grāds 98

Elektrotechnikas inženieri 120

Būvinženieri 75

Mechanikas inženieri 75

Aviācijas inženieri 24

Ķīmijas inženieri 17

Metallurģijas inženieri 7

Jūras inženieri 2 418

Veselības kopšana:

Farmācija 53

Grāds māsu aroda zinībās 52

Ārsta sagatavošanas un

ārsta grāds 51

Zobārstniecība un zobu

higiēna 46

Medicīnas technoloģijā 45

Terapeutika 8

Tautas veselība 4 259

Fiziskas zinātnes:

Ķīmija 171

Fizika 32

Ģeoloģija _Ļ1 214
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Dabzinātnes:

Nespecificēts „8.5." un „M.S."

grāds 61

Bioloģija 50

Bakterioloģija 19

Zooloģija 10

Bioķfmija 8

Mikrobioloģija 7

Fizioloģija 3

Botānika 2 160

Sabiedriskās zinātnes:

Nespecificēts 8
8.A." un

BM.A."

grāds 13

Tautsaimniecība 37

Vēsture 35

Politiskās zinātnes 31

Socioloģija 25

Sociālā palīdzība 8

Antropoloģija 1 150

Dažāda:

Uzņēmumu vadība 116

Māksla un lietiskā māksla 103

Architektūra 62

Matemātika 42

Psīcholoģija 40

Bibliotēku zinības 26

Teoloģija 20

Mājturība 14

Tiesības 14

Agronomija 11

Fiziskā audzināšana 9

Filozofija 8

Mežkopība 7

Žurnālistika 5

Veterinārmedicma 4

Ģeogrāfija 2

Citas nozares 9 492

Kopā 2150
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1 [F.Mīlenbachs] ,
LATVIEŠI UN LATVIETES KRIEVIJAS AUGSTSKOLĀS
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1962), 28. lpp.

Latvijas PSR ministru padomes centrālā statistikas pārvalde, PADOMJU

LATVIJA SKAITĻOS (Rīgā 1965), 9. lpp.

5 E.Dunsdorfs, «Studija par akadēmiski izglītotiem latviešiem 1939. g.
"

,
LATVJU TAUTSAIMNIEKS 15-16 un 17-18 (1943).

6 LATVIJAS STATISTIKAS GADA GRĀMATA 1939 (Rīgā 1939), 49-52. lpp.

7 V.Sainītis un M.Skujenieks (cd.), CETURTĀ TAUTAS SKAITĪŠANA LATVIJĀ

1935. GADA (Rīgā 1939), 633. lpp.
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Par praktizējošiem ārstiem un zobārstiem autors izmantoja Valsts statistis-

kās pārvaldes publicēto TAUTAS VESELĪBAS STATISTIKU un Tautas labklājības

ministrijas izdoto LATVIJAS MEDICĪNISKĀ PERSONĀLA SARAKSTU. Pēdējā

ietilpa arf veterinārārsti. Juristi konstatēti pēc K.Veitmaņa un A.Meņgelsona
TIESLIETU MINISTRIJAS UN TIESU VĒSTURES (Rīgā 1939) un pēc informācijas

TIESLIETU MINISTRIJAS VĒSTNESI 1939.g., 842. lpp., un 1940.g., 425. lpp.

Architektu un inženieru skaits konstatēts pēc tautas skaitīšanas datiem(sk. 7. vēri),

tos salīdzinot ar inženieru biedrībā apvienoto skaitu. Pēc tautas skaitīšanas datiem

arf skaitīti agronomi un mežkopības inženieri. Teologu skaits noteikts pēc garīgo

lietu departamentadatiem.

Bez tam kontrolei statistiski apstrādātas biogrāfijas pēc šādiem izdevumiem:

Ž.Unams (cd.), ES VIŅU PAZĪSTU, latviešu biogrāfiskā vārdnīca (Rīgā 1939),

RĪGAS POLITECHNIKUMS 1862—1919. G., ALBUM ACADEMICUM 1912-1919 (Rī-

gā 1938), LATVIJAS UNIVERSITĀTE DIVDESMIT GADOS 1919-1939 (Rīgā 1939),

LATVIJAS UNIVERSITĀTE 1919-1929 (Rīgā 1929).

izglītības ministrijas skolu departamenta DARBĪBAS PĀRSKATS, IV posms,

no 1930. g. 1. janvāra lfdz 1938. g. 1. janvārim (Rīgā 1938), 548. un sek. lpp.,

un 568. lpp.

10
Dati publicēti 14 lappušu biezā brošūrā ar nosaukumu 3.LAK. To izdevis

apgāds n Tēvzeme", un tā iespiesta Ofenbachā pie Mainas. Dati, kas mūs interesē,

ir 6—lo. lpp. Atšķirīgi tās pašas kartotēkas dati ir publicēti LE, 507—508. lpp.

11

N.Lazdiņš vērtē, ka trimdā devās 4500 personu ar nobeigtu akadēmisko

izglītību. Sk.: AKADĒMISKĀ DZĪVE 1 (1958), 44. lpp.

12
LATVIJAS STATISTIKAS GADA GRĀMATA 1940, 52. lpp. Šfs gadagrāmatas

izdošanuapturēja padomju okupācijas vara, un tikai dažus numurētus eksemplārus

ar speciāli sagatavotu rotētu titullapu izsniedza nedaudzām personām «dienesta

vajadzībām"
.

13
Pēc P.Kundziņa ziņām („ Latvijas universitātes trfsdesmit gadi"

,
LATVJU

VĀRDS 1949. g. 30. sept.), no 522 Latvijas universitātes un Jelgavas lauksaim-

niecības akadēmijas mācībspēkiem dzimtenē palika 154.

14Dati iegūti, saskaitot beidzējus pēc vārdu saraksta grāmatā PĒTERA STUČ-

KAS LATVIJAS VALSTS UNIVERSITĀTE 40 GADOS 1919-1959 (Rfgā 1959), 281-

-433. lpp. Šai diezgan juceklfgajā grāmatā tekstā par atsevišķām nozarēm minēti

pavisam citi skaitļi nekā dabūjam, saskaitot vārdus pēc beidzēju saraksta. Piemē-

ram, tekstā teikts, ka 1945. gadā beidza 6 juristi, bet sarakstā ir 14 vārdi. Par

tautsaimniekiem ir lītizfgas nesaskaņas: 1945. gadā esot beiguši 18, bet sarakstā

ir 20 vārdi, un 1946. gadā šie skaitļi ir attiecīgi 11 un 6.

ls A.Namsons, „Die Sowjetisierung des Schul- und Bildungsvvesens m Lettland

von 1940—1960", ACTA BALTICA I (Konigstein 1962), 164. lpp.

M.Celms, «Vidējās un augstākās mācību iestādes okupētajā Latvijā", AKA-

DĒMISKĀ DZĪVE 5 (1962), 76. un sek. lpp.
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16INTERNATIONAL HANDBOOK OF UNIVERSITIES 1965 (Paris 1965), passim.

17
PADOMJU LATVIJA SKAITĻOS, 306. lpp.

18Ibid., 246. lpp. l9lbid.

20
Par palīdzību kartotēkas sastādīšanā jāpateicas Aivaram Meisteram.Darbam

izlietotas publikācijas,kas glabājasMelburnas latviešu biedrības bibliotēkā.
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VIEŠU (PALĪDZĪBAS) BIEDRĪBAS ZIŅOTĀJS (sākot ar 37. nr.); 13) TĀLAVIEŠU

TRIMDAS 17. IZDEVUMS: adrešu saraksts 1963. gadam; 14)TECHNIKAS APSKATS;

15) UNIVERSITAS; 16) VALDEMĀRIJAS VĒSTIS; 17) ZIEMEĻKALIFORNIJAS AP-

SKATS (1959. un 1960. gads).

21
CALENDAR OF THE UNIVERSITY OF ADELAIDE FOR THE YEAR 1965

(Adelaide 1965). CALENDAR OF THE UNIVERSITY OF NEW SOUTH VVALES 1965

(Kensington 1965). UNIVERSITY OF SYDNEY, CALENDAR SUPPLEMENT 1965

(Sydney 1964). THE CALENDAR OF THE UNIVERSITY OF QUEENSLAND 1965

(St. Lucia 1965).

22 Labākais pārskats: A.Raisters, LATVIJAS UNIVERSITĀTE (1965), 96. un

sek. lpp.

23
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24
LSCS BIĻETENS 13 (1950), 64. lpp.

25
STATISTICALABSTRACT OF THE UNITED STATES 1962, 138. lpp.

26Aplēsts pēc publikācijas: OFFICIAL YEAR BOOK OF THE COMMON-

VVEALTH OF AUSTRALIA 1964, 734. lpp.

27Aplēsts pēc izdevuma: CANADA YEAR BOOK 1965, 350. lpp.

28
Kārlis leleja, «Latviešu zinātne trimdā 1944-1964", ALA KULTŪRAS

BIROJA BIĻETENS 12 (1965).

29
Grupējums tabulā pieskaņots grupējumam ASV oficiālajā statistikā.
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LATVIEŠU STUDENTU ĢIMENES APSTĀKĻI BRISBENĀ

Aija Ēķe un Valters Zolte

Kvfnslendas universitātes medicīnas fakultātes piektā gada kursa

priekšmeta
„
Social and Preventive Medicine" (sociālā unaizsardzības

medicīna) ietvaros 1965. gada decembrī iesākām pētījumu «Latviešu

ģimene Brisbenā". Sniedzam daļu šī pētījuma rezultātu. Uzsākām šo

projektu, jo interesēja zināt, kādos apstākļos latvieši dzīvo un kādi

ir viņu panākumi pēc 17 gadiem Austrālijā. Diemžēl, nevarējām
atrast līdzīgus datus, ar ko mūsējos salīdzināt (jaunākā Austrālijas

tautas skaitīšana tādus varbūt sniegs), tādēļ jāaprobežojas tikai ar

iespaidiem, ko dod mūsu rezultāti, bez iespējām tos salīdzināt.

Izlase

Pēc Austrālijas 1961. gada tautas skaitīšanas datiem, Latvijā
dzimušoBrisbenas pilsētas iedzīvotāju skaits bija 451 vīrietis un 351

sieviete, kopā 802 personas. Mums bija pieejamas adreses par 692

latviešiem. No tiem izvēlējāmies ģimenes, kurās abi vecāki ir ar

latvisku izcelsmi, dzīvo kopā un kuriem ir vismaz viens bērns līdz

25 gadu vecumā — kopā 131 ģimeni. Nosūtījām ģimenes galvām

aptaujas lapas un tad, ja līdz noteiktam laikam nebijām saņēmuši

atbildes, divi reizes viņus apmeklējām mājās. Pavisam 37 atsūtīja

lapas ar ierakstītām ziņām, un 63 ziņas ierakstīja pēc tam, kad

viņus apmeklējām. Tā ieguvām datus kopā par 100 ģimenēm. No

pārējiem 16 atteicās aptaujas lapās ziņas sniegt, 3 ģimenes nevarē-

jām atrast, jo nebija mājas numura, un 12 nesastapām mājās, arī

otru reizi apmeklējot.

Simt ģimenēm, kas ziņas sniedza, kopā bija 188 bērni, no tiem

16 tādi, kas vēl neapmeklē skolu, 82, kas apmeklē pamatskolu vai

vidusskolu, un 90, kas skolu atstājuši. No šiem 90 vidusskolu bija

atstājuši, to nenobeidzot, 26, kamēr 64 bija vidusskolu nobeiguši.

Sīkāk grupējot šos 64 ar pabeigtu vidusskolas izglītību, konstatējām,

ka 32 bija iestājušies universitātē, 27 citās izglītības iestādēs,

piemēram, skolotāju institūtā, techniskajā kolledžā, jūrskolā, vai

arī mācījās amatu.

No 94 jauniešiem 17 līdz 25 gadu vecumā tātad 32 (36 %) minēja,

ka ir universitātē studējuši (jāpiezīmē, ka mums zināmi vēl 8 studenti
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no tām ģimenēm, kas pētījumā nepiedalījās). «Studentos" šeit ir

ieskaitīti visi tie, kas kādreiz iestājušies universitātē, t.i., pašreiz

studējošie, studijas pārtraukušie, studijas nobeigušie un vakara kursa

studenti, kas varbūt arf bijuši kādreiz dienas kursa studenti.

Rezultāti

Ir saskatāma tendence, ka studentu vecāku ģimenēm ir lielāka

interese par latvisko audzināšanu. Par to var spriest pēc latviešu

valodas lietošanas mājās, sestdienas skolas apmeklēšanas un pieda-
līšanās tautas deju grupā SENATNĒ. Attieksmēs ar austrāliešiem

un asimilācijas jautājumā studentu vecāku ģimenes neatšķīrās no

citām. Sī sprieduma pamatā ir sekojošie skaitliskie dati.

Latviski runā mājās (personu skaits)

Vienmēr Pa daļai Kopā

Universitātes studenti 27 (85 %) 5 (15 %) 32 (100 %)

Jaunieši, kas atstājuši vidusskolu,

to nenobeidzot 16 (62 %) 10 (38 %) 26 (100 %)

No visām 100 ģimenēm 79 % mājās vienmēr runāja latviski, 21

% pa daļai.

Sestdienas skolu apmeklējuši (personu skaits)

Apmeklēja Neapmeklēja Kopā

Universitātes studenti
1

27 (85 %) 5 (15 %) 32 (100 %)

Jaunieši, kas atstājuši vidusskolu,

to nenobeidzot 1 13 (50 %) 13 (50 %) 26 (100 %)

Visi skolas gados esošie 113 (66 %) 59 (33 %) 172 (100 %)

Piedalās tautas deju kopā SENATNĒ

Piedalās Nepiedalās Kopā

Universitātes studenti 25 (78 %) 7 (22 %) 32 (100 %)

Jaunieši, kas atstājuši vidusskolu,

to nenobeidzot 3(12%) 23 (88%) 26 (100%)

Visi skolas gados esošie 58 (34 %) 114 (66 %) 172 (100 %)
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Piedalās austrāliešu sabiedriskā dzīvē — sporta klubā vai jauniešu

grupā (personu skaits)

Piedalās Nepiedalās Kopā
Universitātes studenti 14 (44 %) 18 (56 %) 32 (100 %)

Jaunieši, kas atstājuši vidusskolu,

to nenobeidzot 9(35%) 15(65%) 26 (100%)

Visi skolas gados esošie 61 (35 %) 111 (65 %) 172 (100 %)

Jauniešu skaits, kuru tēvs satiek austrāliešus sabiedriskā dzīvē

Satiek Nesatiek Kopā

Universitātes studenti 26 (81 %) 6 (19 %) 32 (100 %)

Jaunieši, kas atstājuši vidusskolu,

to nenobeidzot 21 (84 %) 5 (16 %) 26 (100 %)

No visām 100 ģimenēm 77 bija tādas, kur tēvs satiek austrā-

liešus sabiedriskā dzīvē.

Asimilācija

Asimilācijas problēmu mēģinājām noskaidrot, vaicājot dažādus

jautājumus, piemēram: „
Vai jūs akceptētu, ka jūsu bērni precas ar

austrāliešiem?" (87 % atbildēja — jā, 13 % — nē).Nevarējām atrast

nekādas atšķirības atkarā no tēva vecuma, ne arf no tā, kādu darbu

viņš strādājis Latvijā vai ar" strādā Austrālijā, starp tiem, kas

atbildēja ar „jā
"

un kas atbildēja ar „nē
"

.

Vienīgi subjektīvās atbildēs uz jautājumu: „
Vai jums šķiet, ka

jūs un jūsu sieva esat pietiekami asimilēti Austrālijas sabiedrībā?"

konstatējām, ka tautieši, jaunāki par 50 gadiem, atbildēja biežāk ar

„jā" nekā tie, kas ir vecāki par 50 gadiem.

Uz jautājumu:
„
Vai runāšana mājās latviski kaut kā kavēja jūsu

bērna sekmes skolā?" vecāku atbildes bija 95 % (163 bērni) „nē",

5 % (9 bērni) „jā". Jāpiezīmē, ka no 100 ģimenēm visas, vismaz

kādreiz, lieto latviešu valodu mājās. Lai noskaidrotu, cik lielā mērā

pēdējie minētie 9 bērni būtu cietuši skolas mācībās, analizējām viņu

apstākļus sīkāk. Četri no viņiem mācījās pamatskolā, viens vidus-

skolā, viens techniskajā kolledžā, viens skolotāju institūtā, viens

bija beidzis vidusskolu, un viens to atstājis mācības gaitu sākumā.

Sekmes skolā astoņiem bija ap vidusmēru un tikai vienam zem tā.
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Jādomā, ka latviskā audzināšana, vismaz skolas sekmju ziņā,
bērnus negatīvi neietekmē, bet varbūt taisni otrādi.

Materiālie apstākli

Salīdzināsim 32 studentus ar 26 jauniešiem, kas izstājās no

vidusskolas, to nenobeiguši. Diagrammā „
Bernu skaits" nozīmē

jauniešu kopskaitu, kuru tēvi ir attiecīgā katēgorijā sabiedriskā

stāvokļa ziņā. Ar nepārtrauktu līniju apzīmēti universitātes studenti,

ar pārtrauktu — jaunieši, kas nav beiguši vidusskolu. Tēva nodarbo-

šanās grupēta pēc tās sabiedriskā prestiža. Ar „l" ir apzīmēts darbs

ar lielāko prestižu, bet „7" apzīmē zemāko pakāpi prestiža ziņā. Šīs

un nākošās diagrammas prestiža skala paskaidrota pielikumā raksta

beigās.

TĒVA DARBS PĒC SABIEDRISKĀ STĀVOKĻA AUSTRĀLIJĀ

Kamēr bērni gāja skolā, māte strādāja ārpus mājas 26 univer-

sitātes studentiem (81 %) un 15 skolu nenobeigušiem jauniešiem

(50 %). Ņemot visas 100 ģimenes, 31 ģimenē māte strādāja ārpus

mājas.
Ir redzama tendence, ka vairāk universitātes studentu nāk no

ģimenēm, kurām ir lielāki ienākumi, piemēram, kur tēvam ir lielāka

izpeļņa un kur māte arī" strādāja ārpus mājas.

Pašreizējais stāvoklis attieksmē uz strādājošām mātēm ir mai-

nījies un nerāda tik lielu atšķirību.



77

Māte strādā algotu darbu

Universitātes Tiem, kas Simt

studentiem pārtraukuSi ģimenēm
mācības

Pilnu darba laiku 12 (38 %) 6 (24 %) 31 %

Daļēji 2(6%) 4 (16 %) 15 %

Nemaz 17 (56 %) 16 (60 %) 53 %

Nav atbildējis — — 1 %

Kopā 31(100%) 26 (100 %) 100%

Jāpiemin, ka no visām ģimenēm 96 jau ir savas mājas nomak-

sājušas vai arī" vēl turpina maksājumus to iegādei.

Tēva nodarbošanās ir stipri mainījusies — 82 % ir mainījuši

savu „amatu", un sekojošie dati rāda lielas atšķirības darba ziņā

salīdzinājumā ar Latviju (skaitļi I—9 nozīmē sabiedriskā prestiža

pakāpi — sk. pielikumu; 8 = students, skolēns; 9 = nestrādā).

Tēva nodarbošanās salīdzinājums Latvijā un Austrālijā

(personu skaits)

Darbs Latvijā Darbs Austrālijā (prestiža pakāpe) Kopā

(prestiža pakāpe) 123456789

1, 2, 3 3—21334—— 16

4 — — — 3387— 1 22

5 _ _ _ i 4 10 6 - 1 22

6————l 8 3 — — 12

7 ------1 - - 1

8 3114781-- 25

B.pakāpe pēc vecuma:

Līdz 40 gadiem 1— — — 24— — — 7

Pāri 40 gadiem 2114541— — 18

Tēva izglītība un darbs Latvijā

lepriekš bija redzama tendence, ka universitātes studenti nāk

no ģimenēm, kur tēviem ir labāk atalgotas vietas. Līdzīga tendence

ir redzama arī attieksmē uz tēva darbu Latvijā. Sekojošās diagram-

mas princips ir tāds pats kā iepriekšējai.
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TĒVA DARBS PĒC SABIEDRISKĀ STĀVOKĻA LATVIJĀ

( AUSTRĀLIJAS SKĀLA )

Seit jāpiezīmē, ka mūsu pētījuma izlase (sample) nav piemērota

plašākiem salīdzinājumiem, jo ir stipri vienpusīga, kā redzams pēc

sekojošiem datiem:

Tēva nodarbošanās Latvijā
Darbs Latvijā

123456789 Kopā
(prestiža pakāpe)

Ģimenes galvu
g g 622 22 12 x 2fi 2 100

skaits

Tēvs izglītojies Austrālijā

Universitātes ļļSg-Jjt Stat
studentiem

mācības ģimenēm

Universitātē 5 (16 %) 1 (4 %) 14 %

Techniskajā kolledžā 5 (16 %) - 9 %

Ģimenēs, kur tēvs apmeklējis augstāku mācības iestādi, bērni

varbūt tādēļ vairāk ietekmēti mācīties universitātē.

Citi faktori

Uz jautājumu: „
Kas uzraudzīja Jūsu bērnus ārpus skolas stun-

dām, kamēr Jūs strādājāt?" atbildes bija:
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Universitātes Tiem, kas

studentiem pārtraukuši
mācības

Neviens 17 (53 %) 2(8 %)

Māte nestrādāja algotu darbu 6 (19 %) 11 (42 %)

Jautājām, vai tēvs Austrālijā ir sagatavojies tagadējam darbam?

Pozitīvas atbildes deva 26 %, no tiem universitātē sagatavojušies

bija 14 %, techniskajā kolledžā 9 %, dažādi 1 % un tuvāk nepaskaid-

roja 2 %.

Pēc vecuma minētās 26 personas iedalījās:

Tēva vecums (gadi)

Līdz 40 40—44 45—49 50—54 55—59 60—69

Skaits 4 8 8 2 2 2

%no katras grupas 40 % 40 % 36 % 10 % 6 % 20 %

Kā redzams, vairums, kas sagatavojušies tagadējam darbam,

ir jaunāki gados, lai gan vecums nav bijis šķērslis mācīties. Arf

no mātēm astoņas ir turpinājušas izglītību Austrālijā, pie kam divas

no viņām nobeigušas universitāti. Pieminams, ka, šo izglītību iegūstot,

vecākiem bijis jāpārvar daudz vairāk grūtību nekā viņu bērniem —

dienas kursa studentiem. Grūtumus radīja līdzekļu trūkums, rūpes

par ģimeni, pie kam dažiem bija vēl jāuztur viņu pašu vecāki.

Kopsavilkums

Minētie dati rāda, ka Brisbenā ir samērā liels skaits studējošo

latviešu. No vecākās paaudzes universitātē studē 2 mātes (2 %) un

14 tēvi (14 %), techniskajā kolledžā 9 tēvi (9 %). No jaunākās pa-

audzes universitātē mācās 32 jaunieši (34 % no tiem, kas ir vecāki

par 17 gadiem). 27 bērni mācījušies pēc vidusskolas vēl citās mācību

iestādēs. Šis samērā augstais skaits varbūt sasniegts tāpēc, ka

latviešu vecāki ir vairāk izglītoti nekā caurmēra iedzīvotāji Austrā-

lijā un arī Latvijā. Izglītotie vecāki ir centušies mudināt arī savus

bērnus iegūt augstāku izglītību un bijuši mierā uzupurēties materiālā

ziņā, lai to panāktu.
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Šo latviešu ģimenes dzīve ir ievērojami atšķīrusies no parastā

austrāliešu ģimenes dzīves veida. Tēvs ir strādājis zemākā un savai

kvalifikācijai mazāk piemērotā darbā. Lai uzlabotu savu stāvokli

darbā, viņš centies pats izglītoties. Viņam bija jāpārvar valodas

grūtības. Arī māte ir strādājusi ārpus mājas, un bērni ārpus skolas

stundām atstāti bez uzraudzības.

Tie jaunieši, kas tikuši līdz universitātes izglītībai, mājās vairāk

runāja latviski, vairāk apmeklēja latviešu sestdienas skolu un bija

rosīgāki, piedaloties tautas deju kopā, nekā tie, kas pārtrauca izglī-
tību pusceļā, nepabeidzot vidusskolu.

Šai ziņā mūsu dati pilnā mērā apstiprina Edgara Dunsdorfa

hipotēzi, ko šeit citējam:

„
Bērni, kas nāk no ģimenēm, kur runā latviski, gūst izcilas

sekmes skolās tieši tādēļ, ka viņi ir robežnieki, kas dzīvo divos

kultūras lokos. Garīgais treniņš, ko dod divu valodu prasme, ir tas,
kas bērnos potenciālo inteliģenci izkopj līdz pilnībai. Kad ģimenē

sāk runāt angliski, šis treniņš zūd, un līdz ar to bērnos snaudošie

garīgie spēki paliek neatmodināti. Tas, ka ģimenē runā kļūdainu

angļu valodu, stāvokli neuzlabo, bet pasliktina.
" 2

VĒRES

1 Statistiskā pārbaude par šo rezultātu būtisku vai nejaušu atšķi-
rību rādīja, ka dati būtiski atšķiras 5 % varbūtības līmenī (jā — 27

un 13, nē — 5 un 13); x
z

= 6,3.

E. Dunsdorfs,
„
Latviešu robežnieks Austrālijā", ARCHĪVS I,

45. lpp.

PIELIKUMS

A.Kongeltons ir izdarījis vairākus pētījumus par dažādo arodu

un nodarbošanās veidu sabiedrisko prestižu Austrālijā. Vispirms

viņš izdarīja aptauju starp 303 personām Sidnejā. Šai aptaujā iztau-

jāto personu starpā nebija neviena studenta. Pēc tam viņš iztaujāja

1189 studentus dažādos Austrālijas centros. Abu aptauju rezultāti

labi saskanēja, un pēc tiem ir izstrādāta sekojošā prestiža skāla

(A.A.Congalton, OCCUPATIONAL STATUS IN AUSTRALIA. Studies

m Sociologv, Universitv of New South Wales, 1963). Skālā .1" nozīmē
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augstāko prestižu, bet „7" — zemāko. Skaitļi pie attiecīgā aroda

vai nodarbošanās veida nosaukuma rāda tā ierindojumu šai skālā.

1.57 Ārsts

1.58 Profesors

1,81 Advokāts

1,86 Architekts

1,92 Inženieris

1,98 Direktors lielā uzņēmumā

2.01 Uzņēmuma īpašnieks,pāri

par $ 100.000 vērtībā

2,03 Zobārsts

2,19 Veterinārārsts

2,32 Garīdznieks ar universi-

tātes izglītību

2,32 Universitātes mācībspēks

2,47 Skolas pārzinis

2,54 Liela uzņēmuma vadītājs

2,62 Lielas sabiedrības vadītājs

2,66 Uzņēmuma īpašnieks,

$ 30.000—100.000vērtībā

2,68 Revidents

2,71 Nodaļas vadītājs valsts

dienestā

2,75 Avīzes redaktors

2,89 Lopkopības farmas

īpašnieks

2,97 Nodaļas vadītājs lielā

uzņēmumā

3.02 Fizioterapists

3,07 Farmeris, kas pats

nestrādā

3,16 Garīdznieks (bez grāda,

bet studējis universitātē

3,28 Vidusskolas skolotājs

3,31 Lielas farmas īpašnieks

3,40 Farmeris

3,44 Aitu farmas īpašnieks

3,50 Veikalvedis lielā

uzņēmumā
i

3,53 Biroja pārzinis

3,55 Nodaļas vadītājs

uzņēmumā

3,61 Darbu vadītājs lielā

uzņēmumā
1

3,73 Labklājas darbinieks

3,83 Garīdznieks bez universi-

tātes izglītības

3,87 Armijas kapteinis

3,90 Bibliotēkārs

3,90 Piensaimnieks

4,04 Uzņēmuma īpašnieks,

$ 3000—15.000vērtībā

4,21 Privātsekretāre

4.29 Pamatskolas skolotājs

4.30 Farmeris,kas strādā pats

un algo darbaspēku

4.31 Farmeris ar strādājošiem

ģimenes locekļiem

4,33 Farmas pārzinis

4,36 Nekustamu īpašumu aģents

4,43 Radio programmas

pieteicējs

4,45 Pulksteņtaisītājs paša

uzņēmumā

4,59 Elelctrotechniķis paša

uzņēmumā

4,63 Zemes pārdošanas aģents

4,65 Lidmašīnu pavadone

4,65 Reportieris

4,70 Apdrošināšanas aģents

4,75 Pastmeistars

4,83 Būvmeistars
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4.91 Galdnieks paša uzņēmumā

4,95 Bankas kasieris

4,97 Uzņēmējs, zem $ 3000

4,99 Cauruļlicējs (īpašnieks)

5,07 Policists

5,09 Pusgraudnieks

5,11 Farmas nomnieks

5,18 Reskontrists

5,20 Priekšstrādnieks

5,28 Stenografs

5,39 Komivojažieris

5.52 lerēdnis

5.53 Apbedītājs

5.66 Auto pārdevējs

5.67 Algots elektrotechniķis

5,71 Skaistumkopēja

5,74 Grāmattirgotājs

5,85 Nomnieks bez kapitāla

5,90 Pārdevējs mēbeļu veikalā

5.92 Pārdevējs sīktirgotavā

5.93 Algots iespiedējs

5,97 Algots automechaniķis

6,02 Krodzinieks

6,07 Metālistrādnieks

6,09 Kantorists

6, 09 Derību starpnieks

6.13 Algots galdnieks

6.14 Pasta kantorists

6.15 Zirgu treneris

6.20 Telefona remontstrādnieks

6.21 Algots krāsotājs

6.22 Kurinātājs

6.26 Telefonists

6.27 Algots miesnieks

6,30 Sienu apšuvējs

6.37 Mašīnists

6.38 Mūrnieks

6,42 Žokejs

6,44 Pavārs restorānā

6,44 Mājsaimniecības vadītāja

6.48 Lokomotīves vadītājs

6.49 Taksametra šoferis

6,53 Cirpējs

6,53 Būvstrādnieks

6.55 Komijs

6.56 Transporta strādnieks

6.57 Noliktavas strādnieks

6,64 Autobusa vadītājs

6,66 Fabrikas strādnieks

6,70 Kalnracis

6,73 Dzelzceļa konduktors

6,75 Tramvaja konduktors

6,77 Lopu dzinējs

6,84 Benzīna pārdevējs

6.90 Piena piegādātājs

6.91 Jaunstrādnieks farmā

6,95 Komijs preču namā

7,01 Smagā auto šoferis

7.11 Sliežu bīdītājs

7.12 Naktssargs

7.13 Dzelzceļa barjeras sargs

7.14 Viesmīle

7.18 Mājkalpotājs

7.19 Cukurniedru cirtējs

7,21 Saiņotājs

7,23 Krogus kalpotājs

7.25 Ceļojošs strādnieks

7.26 Sētnieks

7, 36 Krogus kalpotāja

7,38 Sezonas strādnieks

7,38 Ostas strādnieks

7,42 Aptīrītāja

7,44 Nekvalificēts strādnieks

7,47 lelu aptīrītājs
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LATVIEŠU TAUTAS CELTNIECĪBA STARPTAUTISKĀ JOMĀ

Pauls Kundziņš

Var jautāt, vai celtnes, ko latvieši pašu spēkiem un pēc sava

prāta cēluši laikos, kad viņi vēl dzīvoja, savu dzfvi, kas šķietami maz

saskārās ar svešām kultūras strāvām, bija visnotaļ radušās tikai

viņu īpatnējā uztverē un, lietojot tikai pašu izkoptus paņēmienus, vai

arī" toreiz tomēr pastāvēja zināma mijiedarbība celtniecības laukā

starp atsevišķām tautām. Šai rakstā tāpēc mēģināts izsekot šiem

varbūtējiem sakariem, kas latviešu tautas celtniecību būtu saistījuši

ar tuvākiem vai tālākiem kaimiņiem.

Vispirms der noskaidrot, kādas ziņas par latviešu tautas celtnēm

laika gaitā pierādāmā veidā ir nokļuvušas pāri latvju zemes robežām,

tā nodibinot zināmu saskarsmi ar ārpasauli. Izrādās, ka šādas

liecības par latviešu veidoto celtņu raksturu un to īpatnībām noderē-

jušas, lai latviešu tautas celtniecību iesaistītu starptautiskajā tautas

celtniecības pētīšanā.

Ja neņemam vērā hipotēzi, ka grieķu ceļotājs Pitejs (ap 300. g.

pr.Kr.), rakstīdams, ka kādai tautai pie Baltijas jūras esot īpašas

ēkas (rijas?), kur savedot labību no tīruma, būtu novērojis latviešus,

līdz šim senākās autentiskās ziņas par latviešu celtnēm atrodamas

epā par vīkinga Skalagrima dēlu — Egila un Torolfa — sirojumu pa

Kurzemi 10.gadsimteņa sākumā. Stāstot par to, minēts, ka apmetnes

tur bijušas gan mazākas, gan prāvākas. Kādā bagātā lauku viensētā,

kas bijusi nodrošināta ar augstiem žogiem, atradušās atsevišķas

celtnes ēdiena gatavošanai, dzīvošanai un ēšanai, tāpat mantu glabā-

šanai, kur augšstāvā gulējuši, un kāda plašāka saimniecības ēka ar

vairākām telpām un pagrabu. Šīs celtnes bez grūtībām var identificēt

ar namu, istabu, klēti, kur gulēšanai izmantota klētsaugša, un riju.

Dažus norādījumus par konstrukciju sniedz stāstījumā pieminētie

prāvie koki, slēdzamās durvis, stabs rijā, kur bijis piesiets sagūs-

tītais Egils, istabas jumta segums v.c. Lai gan šī epa sacerētājam

nav bijis nodoma sniegt precīzus celtņu aprakstus, bet gan cildināt

Egila varoņdarbus, pieminētais būves veids labi saskan ar datiem,

kas iegūti izrakumos tā laika pilskalnos (piemēram, sētas nodroši-

nāšana ar stipru žogu tieši atgādina pilskalnu nocietinājumus.
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Arī viduslaiku chronikās (INDRIĶA CHRONIKA ap 1225. g. un

ATSKAŅU CHRONIKĀ ap 1300. g.) notikumu aprakstos pieminēti

daži turienes celtņu tipi, piemēram, pirts sakarā ar Tālivalža nāvi

un maltuve Tērvetes pilskalnā, sīkāk par tiem nepaskaidrojot. Citos

tā laika senrakstos sastop ari ziņas par rijām un citām celtnēm, kas

veidoja latviešu sētu, bet chronikās vēl "paši norādījumus par pils-

kalnu nocietinājumiem un to izpostīšanas veidu.

Sākot ar 17. gadsimteni, parādās iespiesti daži ceļotāju apraksti

latīņu un vācu valodā par viņu pieredzējumiem, šķērsojot latviešu

apdzīvotos apvidus. Dažiem aprakstiem pievienoti arī zīmējumi, kur

redzamas celtnes vai to daļas. Piemēram, Oleārija 1635. gada

ceļojuma aprakstā
1 ir kāzu gājiena attēls Vidzemes sētā, kur aiz-

mugurē redzama Īdēts priekša un istabas gals, bet Meijerberga
atlantā iespiests Storno zīmējums, kas attēlo lauku sētu Bērzaunē

1661. gadā. Pēdējā redzams namiņš, arī slietenis, no kura paceļas

dūmi.

Brants savā 1673. gada ceļojuma aprakstā
2

atzīmē, ka Kurzemē

latviešu zemnieki dzīvojuši dūmistabās, bet rijas bijušas celtas

savrup, kamēr vidzemnieki mitinājušies dzīvojamās rijās. Brants,

šķiet, tādā rijā pārnakšņojis Turaidas pagastā. 3 Lentilijs tā laika

zemnieku istabas Kurzemē pielīdzina pirtīm. 4

Sīkākus datus par toreizējo būves veidu laukos, kas raksturo

zemnieku mājas, kā arī pēc to parauga celtās trūcīgāko muižu ēkas

Vidzemē, sniedz Guberts 1645. gadā savā rokasgrāmatā lauksaim-

niekiem, 5 starp citu paskaidrodams nedegamā rovja konstrukciju no

žagaru pinuma ar māla apmetumu.

Plaša literātūra par zemnieku mājokļiem Vidzemē radās 19.

gadsimteņa sākumā, aprakstot īpaši dzīvojamo riju trūkumus un

dodot visādus padomus to novēršanai. Attiecīgie raksti lielāko tiesu

iespiesti periodiskā izdevumā, ko publicēja Vidzemes ekonomiskā

sabiedrība Tērbatā.6 Šo rakstu autori bija muižnieki, mācītāji, ārsti

un pat Tērbatas universitātes profesori. Ārsts O.Hūns šai laikā bija

izdarījis aptauju par visu Vidzemi, ieslēdzot tajā arī jautājumus par

zemnieku māju celtnēm. Daži šīs aptaujas materiāli līdz ar zīmēju-

miem, kas rāda zemnieku dzīvojamās ēkas un pirtis, publicēti krievu

valodā Pēterpilī 1814. gadā, 7 kamēr ekonomiskās sabiedrības izde-

vums iznāca vācu valodā.



85

19. gadsimteņa otrā pusē sāka jau rasties zinātniska rakstura

publikācijas vācu valodā par latviešu tautas celtniecību. Tās pa daļai

ierosināja Karaļauču universitātes profesora A. Becenbergera darbs

par lietuviešu māju.8 Pirmais par latviešu māju īpašu apcerējumu

sarakstīja F. Beiningens, 9 mācītājs Vidzemē. Viņam sekoja Dobeles

mācītāja A. Bīlenšteina fundamentālais darbs par latviešu koka celt-

nēm, 10 ko izdeva vāciski Krievijas zinātņu akadēmija. Šis darbs

ieguva plašu starptautisku ievērību.

Latvijas patstāvības laikā latviešu tautas celtniecības pētniecība

strauji pieņēmās. Lielā mērā to veicināja Latvijas universitātes

architektūras fakultāte, sagatavojot šī darba darītājus, un Pieminekļu

valde, organizējot attiecīgo materiālu vākšanu, ko bija jau sākusi

architektūras fakultāte. Rezultātā radās arī plašs publikāciju klāsts,

bet tā kā darbi ar maz izņēmumiem bija sarakstīti latviešu valodā,

ārpus Latvijas par tiem uzzināja tikai rets speciālists. Svarīgākiem
rakstiem gan parasti centās pievienot kopsavilkumu kādā svešvalodā.

Tādi kopsavilkumi ir žurnālā SENATNE UN MĀKSLA P.Arenda, 11

J.Jaunzemai2 un P.Kundziņa darbiem, tāpat P.Kundziņa disertācijai

par dzīvojamo riju Latvijā, kas iespiesta LATVIJAS UNIVERSITĀTES

RAKSTOS. 13

Tieši svešvalodās (angļu, vācu, zviedru un franču) Latvijas

patstāvības laikā publicēti daži P.Kundziņa darbi. 14 Parādījās arī

kāds J. Novosjelova raksts krievu valodā, 15 bet tur izteiktās domas

par latviešu tautas celtniecību, diemžēl, ir pārāk diletantiskas un

kļūdainas.

lespēju iepazīstināt ārzemniekus, it īpaši speciālistus, ar mūsu

tautas celtniecību citā veidā deva starptautiskie kongresi, kas bija

veltīti etnoloģijai vai tai radniecīgiem jautājumiem Tādos Latvija

bija pārstāvēta Prāgā, Berlīnē, Lībekā, Stokholmā. Arī Rīgā 1930.

gadā sarīkotajā archaiologu kongresā piedalījās vairāki tautas celt-

niecības pētnieki. Ļoti nozīmīga tad bija interesentu iepazīstināšana

ar Brīvdabas mūzeju Juglas ezera krastā.

Šādās sanāksmēs nodibinātie sakari ar zinātniekiem, kas dar-

bojās tautas celtniecības laukā, lielā mērā veicināja mūsu tautas

celtniecības iesaistīšanu starptautiskā pētniecībā. Bez tam latviešu

delegātu referātus iespieda kongresu publikācijās. 1925. gadā Prāgā

sarīkotais kongress, kas notika Tautu savienības protektorātā,
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nodibināja starptautisku tautas mākslas (tajā ietilpa arf celtniecība)

komisiju ar nodaļām atsevišķās valstīs, to starpā arf Latvijā. Pēc

Otrā pasaules kara šī komisija pārgāja Apvienoto nāciju paspārnē,

pie kam Latvijas pārstāvis, šī pārskata autors, vēl nometņu laikos

Vācijā saņēma tās informāciju un sniedza tai pieprasītās ziņas par

tautas mākslas likteni Latvijā un tur notikušām pārmaiņām.l6

No ārzemju zinātniekiem, kas pirms Latvijas okupācijas bija
Labi informēti par latviešu tautas celtniecību un uzturēja arī sakarus

ar šīs zinātnes pārstāvjiem Latvijā, pie kam daži no viņiem bija

personīgi iepazinušies ar šo celtņu oriģināliem, minami: Lietuvā —

Gimbuts (J. Gimbutas), Igaunijā — Ederbergs (E. Ederberg), Laids

(E.Laid), Manninens (I.Manninen), Renks (G.Rānk), Somijā — Heikels

(A.Heikel), Hemellainens (A.Hāmāllainen), Zviedrijā — Eriksons

(S.Erixon), Vācijā — E.Kulke, Lēmans (O. Lehmann), Peslers

(W.Pessler), Flepss (H.Phleps), Austrijā — Strigovskis (J.Strzv-

govski).

Pēc Latvijas okupācijas 1944. gadā šie sakari daļēji turpinājās

Vācijā ar lietuviešu un vācu pārstāvjiem, bet sevišķi cieši tie izvei-

dojās Zviedrijā, kur S.Eriksona vadītajā Etnoloģiskajā institūtā

Stokholmā šī raksta autoram gadījās trīs gadus strādāt kopā ar

igauņu kollēgām E. Laidu, G.Renku un I.Talvi.

Šie autori pēc savas dzimtenes atstāšanas publicējuši arī vairā-

kus darbus svešvalodās, kur skarti sakari starp latviešu un citu

tautu celtniecību. 17

Latvijā pēc 1944. gada par latviešu tautas celtniecību līdz 1959.

gadam bija iznākušas tikai kādas četras publikācijas svešvalodā

(krievu), un arī pēc tam nav izdevies konstatēt, ka būtu parādījušās

citas. Latvijas universitātes architektūras fakultātes absolventa

O. Bērziņa darbs18 balstās uz Latvijas patstāvības laikā savāktiem

materiāliem un to izvērtēšanas. Jaunus materiālus ieguvusi un

apstrādājusi A.Krastiņa, 19 bet tie pasniegti ar pārāk lielu cenšanos

pieskaņoties valdītāju ideoloģijai. Atzīstams, ka viņa labi pārzina

literātūru, pat trimdā publicētus darbus par mūsu tautas celtniecību.

Pārējie autori, pēc uzvārdiem spriežot, ir krievi, 20
un nevar sa-

gaidīt, ka viņi spētu patiesi izprast latviešu dzīves apstākļus un tajos

iejusties. Piemēram, kādā rakstā sastopams apgalvojums, ka latviešu

īpatnību raksturojot pusotras vietas platas gultas!
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Visumā tautas celtniecības pētniecība Krievijā vēl atrodas bērnu

autos. To nācies konstatēt šīs nozares zinātniekiem no Rietum-

eiropas, kas piedalījušies starptautiskajā antropologu kongresā
Maskavā 1964. gadā.—

Starptautiskajos etnoloģijas pētījumos, kas cenšas noskaidrot

sakarību celtniecības laukā atsevišķu tautu starpā, latviešu tautas

celtniecība jau iesaistīta dažādos virzienos.

Pat seno mītņu archaioloģijā, kas Latvijā sniedzas akmens un

bronzas laikmetā, kad lielos tautu nogrupējumus vēl nevar sašķirot

atsevišķās tautībās, jau parādās zināmas iezīmes, ka saskare baltu

un somugru starpā izpaudusies arī viņu primitīvajās celtnēs. To,

piemēram, apliecina E.Sturma atklātās mītnes Sārnatē, kas aplū-

kotas arī publikācijās svešvalodās.

Maz skarts vēl ir jautājums par radniecību seno nocietināto

vietu izbūves veidā Latvijā un tās kaimiņzemēs. Publikācijas par

izrakumiem Lietuvas un Polijas agro vēsturisko laiku koka pilīs

liecina par paņēmieniem, kas bieži atgādina Latvijas pilskalnos

atrastās konstrukcijas, un ir ļoti iespējams, ka arī Krievijā būtu

atrodama kāda analoģija.

Apmetoties noteiktās dzīvesvietās un ceļot sev tur pastāvīgus

mājokļus, tautas izveidoja dzīvokļu tipus, kas ieguva savu raksturu

no turienes dabas apstākļiem, atsevišķo tautu īpatnējā dzīvesveida

un viņu mentālitātes. Bet kā šo mājokļu raksturu Baltijas telpā,

īpaši Latvijā, ietekmējuši arī sakari ar citām tautām, uzskatāmi

parāda Renks. 21 Kurzemi, Zemgali un Rietumvidžemi raksturo

dzīvojamā ēka, kas (pēc vientelpas nama) izveidojusies no divtelpu

celtnes — nama ar istabu. No āra iegāja namā, kur uz atklāta pavarda

vārīja, bet no nama bija durvis uz istabu, ko apsildīja krāsns. To

ar laiku taisīja kurināmu no nama, lai istabā nebūtu dūmi, jo dūmu

novadus sāka ierīkot tikai 17. un 18. gadsimtenī. Šāds dzīvokļa

izveidošanas princips izplatīts arī Rietumiietuvā, Austrumprūsijā

un vēl tālāk rietumos. Latgalē, Augškurzemē un Austrumiietuvā

pirmatnējais mājoklis bija vientelpas celtne ar krāsni bez dūmvada,

pie kam ēdiena gatavošana notika krāsns mutē. Lai istabai nebūtu

tiešas ieejas no āra, ar laiku piebūvēja priekšnamu, kas nebija

apsildāms. Šāds dzīvokļa tips plaši izplatīts tālāk uz austrumiem.
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Igauņu tipiskais mājoklis turpretim ir dzīvojamā rija, kas senāk

bija arī stipri izplatīta toreizējās Vidzemes guberņas latviešu daļā.

Jautājums, kad un kādā veidā latviešu mājokļiem radies sakars

ar kaimiņtautām, pagaidām nav vēl pienācīgi izpētīts. Visumā no-

skaidrota tikai latviešu dzīvojamās rijas problēma. Nepamatots

izrādījies kādreizējais Heikela minējums (kam bija pievienojušies
arī citi autori), ka šis mājokļa tips izveidojies no lejasvācu zemnieku

mājas, un to viduslaikos importējuši vācu iekarotāji, kas lielāko

tiesu tai apgabalā bija cēlušies. Ir pierādījies, ka šis dzīvokļa veids

radies uz vietas, pie kam tā iniciātori bijuši igauņi un voti, bet tā

izplatīšanās latviešos senatnē varēja būt saistīta ar latviešu ienāk-

šanu igauņu apdzīvotos apvidos. Plašāk tas ieviesies pēc 16—18.

gadsimteņa karu posta, muižnieku atbalstīts.

Pašas rijas problēmai veltīts nozīmīgs I.Talves pētījums.
22 Par

riju Latvijā tur ir pieņēmums, ka rija cēlusies somugru tautās, un

latvieši, aizvēstures laikos virzoties uz Baltijas jūras pusi un apme-

toties agrākajās somugru dzīvesvietās, riju no viņiem pārņēmuši.
Esot tomēr iespējams, ka baltu tautām bijušas arī pašu izveidotas

celtnes sera žāvēšanai.

Agrākos pētījumos (piemēram, Bīlenšteina darbos) sastopamais

uzskats, ka rija cēlusies Skandināvijā,23 jau pirms šī Talves darba

publicēšanas pierādīts par maldīgu: Zviedrijas un Norvēģijas zem-

nieku rijas šais zemēs ieviesuši somu kolonisti, bet zviedru muižās

celtās rijas radušās tikai 17—18. gadsimtenī, aizgūstot tās no Vid-

zemes muižām, kur tās būvētas pēc zemnieku riju parauga.

Kopš tautu staigāšanas laikiem austrumos no Baltijas jūras bija

plaši izplatīts kona vai jumta veidā sasliets nams, kur atradās

pavards. Par tā pirmveidu var apzīmēt Sārnatē atrastos mājokļus,
ko pieskaita pie neolita vai bronzas laikmeta. Šāds stāvkoku celtnes

veids gan ir pārāk elementārs, lai to varētu izmantot kultūrģeogra-

fiskiem secinājumiem, bet jāņem vērā, ka tas bija saglabājies plašā

apgabalā līdz 19. gadsimtenim.
Vairāk šai ziņā sniedz pirts. Kā jaunākā publikācija par to

minams I.Talves darbs.24 Tajā aprādīts, ka pirts ir cieši saistīta

ar primitīvā dzīvokļa principiem, pie kam vērtīgus norādījumus par

tās izcelšanos un izplatību somugru un baltu tautu dzīvestelpā sniedz

vaiodniečība.
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Ļoti interesantu tulkojumu latviešu Īdēts architelctūrai devis

A.KTkebušs (Kiekebusch)
25kas ar to iepazinies Pirmā pasaules kara

laikā. Viņš uzsver, ka šfs klētis savos uzbūves principos un lieveņu

risinājumos pilnīgi atbilstot grieķu tempļu raksturīgiem tipiem: „m

antis veido klēts lieveņi, kas rodas, pagarinot sānsienas un starp

to galiem iebūvējot divus stabus jumta atbalstam; „prostylos" rodas,

ja ieejas pusē izvirzītais jumts atbalstīts uz brīvi stāvošu stabu

rindas, bet „peripteros" — ja stabotais lievenis apņem visu celtni.

(Šāds atrisinājums gan sastopams vairāk rijās nekā klētīs.)

Ja šai analoģijā varētu varbūt saskatīt tikai elementāru formālu

līdzību, kas būtu radusies bez savstarpējām saistībām, zināmi norā-

dījumi tomēr atbalsta domu, ka šai analoģijā slēpjas būtiska radnie-

cība: grieķu tempļi sākumā bija koka celtnes, un to cēlāji — dorieši

— Grieķijā bija ienācēji no ziemeļiem, bet to, ka viņi bijuši radi

baltu tautām, liecina grieķu un baltu valodu tuvā radniecība.

Latviešu tautas sakarus ar citām tautām celtniecības laukā

apliecina arī daži celtnēs sastopamie konstrukcijas paņēmieni.

Piemēram, Latvijā pāreja no
„

stāvu koku namiem" uz guļkoku
būvēm notikusi jau drīz pēc dzelzs laikmeta iestāšanās, bet Skandi-

nāvijā tautas krietni ilgāk paturēja stabotās konstrukcijas (telpņu
veida mājokļos aizvēsturē un stāvkoku baznīcās, kas Norvēģijā ir

saglabājušās pat līdz mūsu dienām). Konstrukcijas maiņa uz guļbūves

veidu, pēc S.Eriksona domām, tur ieviesusies vēlāk, nākdama no

Baltijas jūras austrumu krastiem.

Zināmi sakari pāri tautu etniskajām robežām atldājas bez tam

dažos jumtu konstrukcijas principos un apšūšanas veidos, lai gan,

no otras puses, tajos nereti parādās arī atsevišķu tautu īpatnības.

Norādījumus uz pieredzes izmaiņu Eiropas tautu starpā, kurām

nācās cīnīties ar ziemas bargumu, sniedz arī krāsnis. Ja pirmatnējā

akmens krāvuma krāsns varēja rasties vairākās tautās neatkarīgi,

vērojot pavarda akmeņos saglabāto siltumu, tad vēlākos laikos dažādi

krāsns konstrukcijas papildinājumi radās jau kā izgudrojumi, kas

atrada ceļus arī uz citām tautām.
1

Latvijā sastopamo krāšņu atrisinājumos vērojama liela dažādība.

Primitīvākais no tiem, kā jau minēts, ir no akmeņiem sakrautā

krāsns, kas vēl saglabājusies senajās pirtīs. Izveidojot to ar dažāda

veida pārvelvējumiem, tā noderēja arī rijām, pie kam, kurinot šādas
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krāsnis, dūmi ieplūda telpā. Bez dūmu novada bija arf istabas krāsnis

Latgalē, kur ļaudis tās tāpat kā rietumslavi izmantoja arf ēdiena

gatavošanai un gulēšanai (uz tām vai to sānos). Rietumlatvijā turpre-

tim istabu krāsnis attīstījās saistībā ar kaimiņzemēm rietumos. Tās

pieslēdzās kopējam siltuma centram: namam-virtuvei, kas pakāpeniski

pārvērtās par rovi ar dūmu novadu. Ar laiku velvēto vai mālakleķī
blietēto krāšņu vietā sāka taisīt ieru krāsnis ar īpašu dūmu novadu,

kā arī podiņu krāsnis. Pirmām podiņu krāsnīm bija sānos iesprausti

podnieka veidoti māla podi ar muti uz āru, tā jūtami paplašinot

krāsns sildāmvirsmu. Šādas techniski pilnīgāk izveidotas krāsnis

agrāk nekā latviešos sastopamas tautās rietumos, kas norāda uz

dzīviem sakariem ar tāmceltniecības laukā. Rietumeiropā iecienītais

apsildīšanas veids ar kamīna atklāto liesmu, kas raksturoja arī

latviešu seno namu, latviešu istabu apkurē turpretim nav ieviesies,

kaut vācu ienācēji savās viduslaiku pilīs pie tā visnotaļ turējās.

Vispār ir arī daudz citu liecību, ka latvieši, turēdamies pie

saviem paaudžu paaudzēs izveidotajiem celtniecības paņēmieniem,
parasti izturējās diezgan noraidīgi pret jauninājumiem, kas nāca no

ārienes, atzīdami viņiem svešās lietas tikai tad, kad bija tās pama-

tīgi pārbaudījuši un pielāgojuši savām īpašām vajadzībām un tradi-

cijām. Tā, piemēram, 18. un 19. gadsimteņa maiņā, kad dažos

novados zemniekiem lika izbūvēt rijas krāsnīm dūmu novadus un pēc

tam jautāja, kā viņi ar šo jauninājumu apmierināti, dzirdēja atbildi:

„Tagad, kad skursteni esam aizbāzuši, var dzīvot atkal tīri labi".

Citā gadījumā kāds muižnieks 19. gadsimteņa pirmajā pusē meža

darbu klaušiniekiem bija sagādājis lielos šķērszāģus. Zemnieki, kas

šos rīkus vēl nepazina, tos noraidījuši, teikdami: „Ko ar cirvi neno-

cirtīsi, to ar zāģi nekad nenogāzīsi". Ļoti ticams, ka arī senākos

laikos latvietis tikai atturīgi un gausi būs pārņēmis jauninājumus no

kaimiņtautu celtniecības, un, ja tas notika, tad viņš to drīz bija

organiski iekļāvis savās paša tradicijās.

Līdz ar celtņu tipiem un to konstrukcijām agrākos sakarus ar

citām tautām spēj iezīmēt arī architektūras dekorātīvo formu iz-

platība.

Spilgts piemērs tam oficiālā stilu architektūrā ir klasiskās

kolonnas kapitelis, kas radies Grieķijā, bet no turienes dažādos

izveidojumos «izceļojis" plašajā pasaulē: tas sastopams ne tikvien
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visās Eiropas zemēs, bet arf citos kontinentos, kur klasiskā kultūra

atstājusi savas pēdas. No šīs kultūras pirmsākumiem, kas ap 500

gadu pr.Kr. bija radījusi dorisko kapiteli, izplauka spēcīga kultūras

vienība, kas, sakņodamās Vidusjūras krastos, ietvēra sevī zinātni,

mākslu, reliģiju un visu sava laikmeta dzīvesziņu, kas savu nozīmi

vēl nav zaudējusi arī tagadējos laikos. Šo divi ar pus tūkstoša gadu
laikā kā redzams simbols šo kultūru dokumentējis tipiskais klasiskās

kolonnas rotājums, tās galva — kapitelis, kas iekļāvies atsevišķo
tautu nacionālās kultūras ietvaros, kaut arī dažkārt ar attiecīgi pār-
veidotiem vaibstiem.

Līdzīga parādība raksturo arī līdz šim maz ievēroto Eiropas

ziemeļtautu koka architektūru. Arī tajā atrodamas rotātājas formas,

kam piemīt analoga loma dokumentācijā un saistībā kā klasiskajam

kapitelim Vidusjūras reģionā izaugušajai kultūrai.

Sevišķu ievērību pelnī divi šo koka celtņu rotājumi: t. s., bumbuļ-

stabs, kam plastisks rotātājs elements izstrādāts staba vidusdaļā,
stabu galus pret to nosmailinot, un līdzīgā uztverē izveidots lokveida

izgriezums horizontālajā sijā, atstājot tā cekulā rimbuļveida pār-

traukumu. Sīkāk šīm formām esmu izsekojis īpašā darbā,
26 šeit

īsumā minēšu tikai galvenās tur atzīmētās atziņas.
Šādi stabu vai siju veidi sastopami ne tikvien Latvijā (18. gad-

simteņa saiešanu namos un arī jaunākos klēts lieveņos vai krucifiksu

namiņos Latgalē), bet visā Ziemeļeiropā un Vidusjūras kalnājos, kur

ļaudis cēla koka mājokļus. Sevišķi lielā skaitā un dažādos variantos

tie saglabājušies Skandināvijā un karēļu apdzīvotajos novados Somijā.

Chronoloģijas ziņā oriģināliem var izsekot atpakaļ līdz vīkingu

laikiem: atraktajās vīkingu kuģu kapenēs no 9. gadsimteņa Norvēģijā

atrastas, piemēram, gultas, kam kāju augšgali nobeidzas ar sama-

zinātu bumbuļstabu. No vēl tālākas senatnes, ap 500 gadu pr. Kr.,

liecību dod Pomerānijā atklātās pelnu urnas, kas mālos izstrādātas

māju veidā. Šīs miniatūrceltnes stāv uz bumbuļstabu kājām, pie kam

tieši tādu atrisinājumu sastop zviedru koka klētīs, kas paceltas no

zemes, balstot tās uz šādā veidā rotātiem stabiem.

Šīs formas un to varianti iezīmē arī ceļu, pa kādu agrajos vidus-

laikos ziemeļtautas devušās uz dienvidiem, meklējot jaunas dzīves-

vietas. Nonākdamas klasiskās kultūras apgabalos (Ziemeļitalijā un

Spānijā), šīs tautas sākušas pārveidot arī klasiskās kolonnas un
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arkas pēc ziemeļnieciskiem koka rotājumu principiem. Arī vēlāko

viduslaiku akmens architektūrā, sevišķi gotiskajās dižceltnēs Eiropas

ziemeļos un Viduseiropā, kas sākotnēji bija tipiski koka celtniecības

apgabali, radās gredzenveida rotājumi stabu vidusdaļās un izvirzīti

iespraudumi lokos. Šādi loki ir ar" Rīgā: Māras doma ziemeļu ieejas

veidojumā un Jēkaba baznīcas ārējās architektūras ķieģeļu ielodzēs.

Pirms mūsu ēras šie rotājumu principi nebija sveši arī" Maz-

āzijā (Līkijā, Asirijā, Irānā), pie kam tiem var izsekot arī" tālāk

austrumu virzienā — Afganistānā, Pakistānā un Indijā līdz pat Cele-

besa salai. Tas liek domāt, ka šīs formas, kam piemīt tik raksturīga

īpatnība, jau bija kopēji koka rotājumu elementi tām tautām, kas bija
iesaistītas senajā plašajā indoeiropiešu migrācijā. Šo domu varētu

pastiprināt valodnieku atzinumi par aizvēstures laika tautu kustību.

No visa teiktā var izlobīt šādas atziņas. Eiropā kādreiz vienā

laikā pastāvējuši divi atšķirīgi architektūras veidi, izpauzdamies arī

divu dažādu veidu kultūrā. Kalnāji, kas virzienā no rietumiem uz

austrumiem Eiropā veido lielu rozu, no kuras ūdeņi tek ziemeļu un

dienvidu virzienā, nošķīra Vidusjūras izsmalcināto klasisko kultūru

ar tās izkopto akmens architektūru no ziemeļtauturustikālās kultūras

ar tās raksturīgajām koka celtnēm, kas citādā veidā tiecās pēc

architektoniskās izkoptības un savām rotātājām formām. Šīs archi-

tektūras izveidošanā piedalījušās visas plašā Ziemeļeir opas apgabala

tautas, līdz ar tām arī latvieši.

Vēlākā diferencēšanās radīja sava veida savrupību šo tautu

starpā, kas izpaudās arī nacionālo īpatnību izkopšanā kopējā archi-

tektoniskajā mantojumā, bet senās savdabīgās rotājumu formas tomēr

pārdzīvoja gadu tūkstošus. Katra tauta, piešķirdama tām varbūt īpašu

simbolisku nozīmi, kaut neapzinoties, saglabājusi senseno mantojumu

nereti pat līdz laikiem, kad oficiālo stilu architelctūru arī Ziemeļ-

eiropā noteica klasiskās tradicijas un formas. Tā latviešu veidotie

bumbuļstabi brāļu draudzes saiešanu namos tapuši laikmetā, kad vis-

apkārt muižu, baznīcu un pilsētu celtnes rotāja klasiskās kolonnas.

Retam gan varēja nākt prātā, ka šie savdabīgie bumbuļstabi un

rimbuļloki, kas tāpat kā klasiskais kapitelis var atskatīties uz vairāk

tūkstošu gadu ilgu mūžu, Latvijas lauku celtnēs ir liecinieki tam,

ka arī latviešu tauta senatnē kā pilntiesīga līdzveidotāja piedalījusies
celtniecības attīstībā starptautiskā mērogā.
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,

ibid. 2 (1940); «Dzīvojamā rija Latvijā", LATVIJAS UNI-

VERSITĀTES RAKSTI (Rīgā 1934).

14
P.Kundziņš, „L'Architecture lettonne"

,
LA REVUE BELGE (1926); «The

Latvian rural architecture", ART AND ARCHAEOLOGY 32 (VVashington 1928);

«L'Art populaire letton", ENCYCLOPAEDIA ANTVERPIENSIS (1930); «
Die alte

lettische Baukunst" , DIE LETTEN I (Riga 1930); «Die VoJkskunst der Letten"
,

DIPLOMATEN-ZEITUNG (1930); «La maison lettonne", L'ART POPULAIRE

(Paris 1931); « Einiges iiber die Dachkonstruktionen bei lettischen Volksbauten",
BIULETYN POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ (1937); «Architektonische Schmuck-

formen des friihen Mittelalters an den Holzbauten des Ostseegebietes"
,

LIBER

SAECULARIS (Tartu 1938); «Latvian architecture", THE NEW WORD (1946); «Die

Verbreitung der Riege und ihre Formtvpen" , FOLK-LIV (1940); «Den lettiska
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brSderfßrsamlingens Bonehus*, DIT LAND (Orebro 1946); „
Latvian ethnological

and folklore studies between 1939—1944", CIAP INFORMATION (Paris 1949);

ZWEI BEZEICHNENDE SCHMUCKFORMEN IN DER FRŪHEN HOLZARCHITEK-

TUR NORDEUROPAS (Stockholm 1952).

15
J.Novosjelov, ĢEOGRĀFIJA LATVII (Riga 1923).

16
P. Kundziņš, „Latvian'ethnological and folklore studies between 1939—1944*.

17 E.Laid, „
Über den Ursprung der nordeuropāischen Riege" , FOLK-LIV

(1954). G.Rank, „Eldstadsformer i dc ostbaltiska forstukoken", FOLK-LIV (1945);
DIE BAUERNHAUSFORMEN IM BALTISCHEN RAUM (VViirzburg 1962). I.Taive,

BASTU OCH TORKHUS I NORDEUROPA (Stockholm 1960); DENNORDOST-EURO-

PEISKA RIAN (Kobenhavn 1961).

18
O.O.Berzinj, ARHITEKTŪRA NARODNOGO ŽILIŠČA LATVII i osnovnvje

predposylki k projektirovaniju žilogo doma kolhoznikov Latvijskoj SSR (Moskva

1954).

19 A.Krastvnja, ŽILIŠČE LATYŠSKIH KREST'JAN V VIDZEME V XVIII I XIX

VEKAH (Moskva 1955).

20
L.Terent'jeva, A.Krastvnja, KREST'JANSKIJE POSELENIJA I ŽILIŠČA

V NERETSKOM I AKNISTSKOM RAJONAH LATVIJSKOJ SSR (Moskva 1954).

V.L.Dorofejev, ARHITEKTURNOJE NASLEDIJE NARODNOGO ŽILIŠČA LATVII

(Moskva 1956).

21 G.Rank, DIE BAUERNHAUSFORMEN IM BALTISCHEN RAUM.

22 I.Talve, DEN NORDOST-EUROPEISKA RIAN.

23 A. Bielenstein, op.cit.

24
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25
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Holzbauten fur die Entwicldungsgeschichte des europSischen Hauses unddes grie-

chischen Tempels" -E.Stieda, LIVLAND-ESTLAND AUSSTELLUNG (Berlin 1918).

26
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LATVIEŠU ZINĀTNIEKU īSBIOGRAFIJAS

Jānis Āboliņš, Edgars Andersons, Edgars Dunsdorfs, Aivars Meisters

Par zinātniekiem uzskatīti mācībspēki universitātēs vai citās

augstākās mācību iestādēs trimdā. Laikrakstos par universitāšu

beidzējiem reizēm minēts, ka attiecīgā persona ir mācībspēks vai

ka tā lasa lekcijas universitātē. lespēju robežās šāda informācija ir

pārbaudīta šai ievadā minētajos oficiālajos avotos, un šeit uzņemti
tikai tur atrodamie.

Otrkārt, par zinātniekiem uzskatītas personas, kas trimdā pub-

licējušas zinātniskus darbus vai ieguvušas patentus par izgudroju-
miem. Publikācijas techniskajās nozarēs parasti ir vairāku autoru

kopdarbs — mūsu pārskatā uz šo faktu norādīts tikai tad, ja darbam

ir vairāki latviešu autori. Nepublicētas disertācijas vai diplomdarbi

minēti tikai tad, ja darbs rakstīts par latvisku tematu.

Kaut pārskatā principā ir uzņemti tikai latviešu zinātnieki, rei-

zēm bija grūti atrast kritēriju, pēc kā noteikt, vai attiecīgā persona

uzņemama vai ne. Šaubu gadījumos šādas personas ir uzņemtas, bet

iekavās minēts viņu pārveidotais uzvārds. Daži ievērību guvušie

zinātnieki, kas dzimuši Latvijā, uzņemti arī tad, ja bija zināms, ka

viņi nav latvieši — arī viņu uzvārdi nelatviskajā rakstībā ir minēti

iekavās.

Kā jau aizrādīts Arnolda Spekkes rakstā šai ARCHĪVA sējumā,

ir bijuši vairāki mēģinājumi sakopot ziņas par latviešu zinātniekiem

trimdā. Tā, pēc laikrakstu ziņām, biogrāfijas vāc ALA kultūras

biroja zinātnes sekcija un Latviešu korporāciju zinātņu komisija. Ja

ARCHĪVA redakcijai būtu izdevies iegūt šo vairākus gadus vākto

materiālu, šeit publicētās ziņas neapšaubāmi būtu daudz pilnīgākas.

Būtu arī novērsts parallēlisms, kā arī demonstrēta sadarbība aka-

dēmiskā garā. ARCHĪVA redakcijai tomēr darbs bija jāsāk pilnīgi

no jauna. Šai nolūkā 1966. gadā lūdzām latviešu laikrakstus ievietot

aicinājumu tiem latviešiem, kas strādā zinātnisku darbu, iesūtīt par

sevi ziņas. Jāsaka paldies kā laikrakstiem, kas šo aicinājumu ievie-

toja, tā arī visiem tiem, kas uz aicinājumu atsaucās. Tā kā latviešu

laikrakstus tomēr nelasa visi trimdas latvieši, ziņu vākšanai izlietoti

vēl citi avoti. Bez LE vēl izskatīti tie latviešu laikraksti, kas
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minēti E.Dunsdorfa raksta 20. vērē (72. lpp.). No publikācijām
citās valodās bez tam izskatītas šādas:

1) Biogrāfiskās vārdnīcas: AMERICAN MEN OF SCIENCE, lOth

edition (Arizona 1962), llth edition (New York 1965); E.Dunsdorfs

(cd.), WHO IS WHO AT THE BALTIC UNIVĒRSITY? [Pinneberg

1948] ; W.Habel (cd.), WER IST WER? (Berlin 1962); R.Hilton (cd.),
WHO' S WHO IN LATIN AMERICA V (Stanford [ 1950]); THE WORLD

OF LEARNING 1965—1966; R.Zaunick & H.Saliē (eds.), J.C.POG-

GENDORFF BIOGRAPHISCH-LITERARISCHESHANDWORTERBUCH

VII c (Berlin 1956).

2) Lielāks skaits, t.s., universitāšu kalendāru ASV un bez tam

publikācija: J.F.Foster & T.Craig (eds.), COMMONVVEALTH UNI-

VERSITIES YEARBOOK 1966 (London 1966).

3) Zinātnisko publikāciju kopsavilkumi: SCIENCE ABSTRACTS:

PHYSICS ABSTRACTS 1965—1966 (London, The Institute of Elec-

trical Engineers) — par šo izdevumu izskatīšanu jāpateicas Eduar-

dam Kučeram; CHEMICAL ABSTRACTS, vol. 41—65 (1947-1966);

ENGINEERING INDEX 1964.

4) Melburnas latviešu biedrības bibliotēkai piesūtītie zinātnisko

rakstu atsevišķie novilkumi un latviešu technisko zinātņu darbinieku

kongresa (Ņujorkā 1965.g. augustā) REFERĀTI (1966).

Tieši pēdējā avotu grupa izrādījās ļoti noderīga mūsu vajadzī-

bām. Būtu ļoti vēlams, lai latviešu zinātnieki arī turpmāk piesūtītu

savas publikācijas šai trimdas latviešu lielākai bibliotēkai, tā radot

kaut vienu krātuvi, kur savākti pēc iespējas visi latviešu zinātniskie

raksti neatkarīgi no publikācijas valodas vai nozares. Bibliotēkas

adrese: Latvian Librarv, 3 Dickens St., Elwood, Vic., Australia.

Par tālākajā pārskatā novērotajām nepilnībām un kļūdām lū-

dzam ziņot ARCHĪVA redakcijai. Ja arī ARCHIVS tik drīz nepublicēs

jaunu pārskatu (nākošie sējumi būs veltīti citiem tematiem), tomēr

mēģināsim nodot savākto materiālu kādai no iepriekš minētajām

organizācijām, kas vāc latviešu zinātnieku biogrāfijas.

SAĪSINĀJUMI

A = augstskola; Ak = akadēmija; AK.DZ. = AKADĒMISKĀ DZĪ-

VE ; ALA KBB = Amerikas latviešu apvienības kultūras biroja biļe-

tens; AN = Apvienotās nācijas; analit. = analitisks; apr. = apriņķi;
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ārk. prof. = ārkārtas profesors; ārstn. = ārstniecības; ārst. prof.
= ārštata profesors; asist. = asistents; asst. prof. = assistant pro-

fessor = docents; autobiogr. = autobiogrāfija; B. = bakalaurs; b. =

beidzis; bibliogr. = bibliogrāfija; biogr. = biogrāfija; BU = Baltijas

universitāte; centr. = centrāls; CSIRO = Commonwealth Scientific

and Industrial Research Organization (Austrālijā); demonstr. = de-

monstrātors; dep.= departaments; dir. = direktors; doc. = docents;

Dr.phil.; Ph.D. = doktors; dz. = dzimis; eksp. = eksperimentāls;
elektrotechn. = elektrotechnikas; fak. = fakultāte; filol. = filoloģijas;

filoz. = filozofijas; habil. = habilitācija; I = institūts; instr. = in-

struktors; inž. = inženieris; izmēģin. = izmēģinājumu; JLA = Jel-

gavas lauksaimniecības akadēmija; kol. = kolledžā; laborāt. = labo-

rātorija; lauks. = lauksaimniecības; laur. = laureāts; LAZAA =

Latviešu ārstu un zobārstu apvienības apkārtraksts; LE = LATVJU

ENCIKLOPĒDIJA; LX = Latvijas konservātorija; LMA = Latvijas

mākslas akadēmija; loc. = loceklis; LSK = Latvijas sarkanais krusts;

LTIB = B.Jēgers, LATVIEŠU TRIMDAS IZDEVUMU BIBLIOGRĀ-

FIJA (par darbiem, kas publicēti latviešu valodā laikā no 1945. līdz

1960. gadam); aiz šifra minētais skaitlis nozīmē attiecīgā autora

darba numuru šai bibliogrāfijā; LU = Latvijas universitāte; m. =

miris; M.; mag. = maģistrs; mech. = mechanikas; mežsaimn. =

mežsaimniecības; nac. = nacionālais; nod. = nodaļa; organ. = or-

ganisks; pag. = pagastā; papild. = papildinājies; PASP. = T. Zeltiņš

(cd.), PAŠPORTRETI (1965); PI = politechniskais institūts; pien-

saimn. = piensaimniecības; polīt. = politisks; populārzin. = popu-

lārzinātnisks; priv. = privāts; priv.-doc. = privātdocents; prof. =

profesors; publ. = publikācijas (viena vai vairākas); red. = redak-

tors; RPI = Rīgas politechniskais institūts; saimn. = saimniecības;

S.; Sc. = dabzinātņu, eksakto zinātņu; sint. = sintētisks; starptaut.

= starptautisks; stud. = studējis; subasist. = subasistents; TA =

techniskā augstskola; TAp = TECHNIKAS APSKATS; tauts. = taut-

saimniecības; technol. = technoloģijas; Tl = technoloģijas institūts;

T kol. = techniskākolledžā; U = universitāte; UNIV.= UNIVERSITAS;

vad. = vadītājs; vec. = vecākais; v.i. = vietas izpildītājs; viesprof.

= viesprofesors; ZAk = zinātņu akadēmija; ZALKF = Ziemeļameri-

kas latviešu kultūras fonds; zin. = zinātniskais; zobārsta. = zob-

ārstniecības
.
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ĀBELE, Anna — dz. 1.5.1881 Valmieras pag., filoloģe; b.

Pēterpils augstākos sieviešu kursus 1915, Pēterpils U slavistikas

nod. 1917, asist. eksp. fonētikā līdz 1918; Latvijā skolotāja un LU

bibliotēkāre; Cechoslovakijā: Prāgas U latv. un leišu vai. lektore

1922-24; LUpriv.-doc. 1924, doc. 1934, ārk. prof. 1938-44. Kopš
1944 Austrijā, vēlāk Vācijā, no 1949 ASV. Bibliogr. (publ. 1915-60):

CEĻI 11 (1963).

ĀBELE, Ernests — dz. 19.5.1907 Latvijā, astronoms; b. Kr.

Valdemāra jūrskolu 1936, kapteinis, skolotājs turpat 1937-44; b. LU

1943; ASV: Mančestras kol. instr. fizikā 1950-51, mācībspēks Zie-

meļu (Northern) U Ohaio kopš 1952, doc. (asst.prof.) 1953, ārk.

prof. 1955, prof. 1959. Strādā zvaigžņu spektroskopijā un kodol-

enerģijas pētniecībā.

ĀBELE, Kārlis — dz. 22.8.1896 Bauņos, m. 24.1.1961 Ade-

laidē, Austrālijā, botāniķis; stud. Pēterpils U un Tērbatas U, b. LU

1921, papild. Mārburgas U Vācijā: Dr.phil. 1923; Tartu U Igaunijā:

Dr.phil.nat. 1934; LU doc. 1934-40, prof. 1941-44; Vācijā: BU

prof. 1946-49; Austrālijā: Adelaides U doc. 1949-61. Publ. citolo-

ģijā. Rakstnieks un dzejnieks. Nekrologs (J.Andrups, A.Veģis,

A.Melderis): CEĻA ZĪMES 39 (1961). LTIB I—3.

ĀBELE, Kārlis, jun. — dz. 18.2.1937 Rīgā, ģeologs; Austrā-

lijā Adelaides U: B.Sc. 1957, B.Sc.(hon.) 1958, Ph.D. 1962; Siāmā:

Culalongkorna U Bangkokā palaiontoloģijas un vēsturiskās ģeoloģijas

lektors 1961-64, pēc tam Austrālijā Viktorijas valsts dienestā.

ĀBERS, Benno — dz. 13.2.1909 Rīgā, tiesību vēsturnieks; LU:

mag. iur. 1933, doc. 1937-44; Kr.Barona prēmijas laur.; ASV

„
Amerikas balss" raidītāja latv. nod. darbā, red. kopš 1951. Publ.

Latvijas vēsturē un tiesību vēsturē.

ĀBOLIŅA (KROĢE), Anna — dz. 27.8.1905 Jaunburtniekos, zoo-

fizioloģe; LU: mag.rer.nat. 1930; asist., lektore un priv.-doc.;
habil. 1942; Zviedrijā: Upsalas U lic. 1954, fil.dr. 1963, docente.

4 publ. Latvijā (1931-39), 12 publ. trimdā (1946-65) par hipofizas

histoloģiju un histoķīmiju; pētī audu pārkaļķošanās mechanismu.

ĀBOLIŅA, Inta — dz. 4.8.1939, bakterioloģe; Zviedrijā stud.

Upsalas U, asist. Publ. žurnālos.

ĀBOLIŅŠ, Jānis — dz. 12.5.1906 Kraukļos, ginaikologs, b. LU

1930, asist.; Dr.med. un priv.-doc. 1940, doc. 1942; Zviedrijā:
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no 1944 ārsts; b. Upsalas U; Stokholmā 1950-54 KarolTnas I asist.,

pēc tam ārkārtas apmācītājs. Trimdā publicēti darbi: 21 latviski,

35 zviedriski, 8 angliski, 2 vāciski (1949-66), 2 grāmatas latviski.

LTIB 7.

ĀBOLIŅŠ, Leons — dz. 17.4. 1895 Stāmerienē, zoologs; stud.

Pēterpils un Maskavas U 1915-20; LU: mag.rer.nat. 1921, habil.

1923, papild. VTnes ZAk 1923-24; Rokfellera stipendiāts Neapolē

1927-28, LUdoc. unvec.doc. 1928-39, ārk. prof. 1939-44; Zvied-

rijā: no 1944 zin. līdzstrādnieks Vennera-Grena eksp. bioloģijas I

Stokholmā, 1950 Upsalas U doc. zoofizioloģijā, goda doktors (fil.dr.)
1959. No 1962 pensijā, turpina zin. darbu. Publ.: 15 lielāki un daudz

sfkāku darbu 1923-36, 10 zin. darbi trimdā 1948-66 attīstības fizio-

loģijā un endokrinoloģijā, īpaši par hipofizas hormSnu produkciju.
Pētī dzīvnieku fizioloģiskā dzimumdimorfisma izcelsmi.

ĀBOLIŅŠ, Māris — atomfiziķis; ASV: Vašingtonas valsts U

Sietlā 1960 B.S. ; Kalifornijas U 1966 Ph.D. Pētniecības darbā tur-

pat. Publ. ASV 1965, Nīderlandēs 1966.

ĀDAMSONS, Kārlis —dz. 16.2.1889 Mazsalacā, m. 30.4.1958

Ņujorkā, ārsts; b. Maskavas U 1914; LU doc. 1940-41; Vācijā:

BU lektors 1947-49. Publ.

ĀDAMSONS, Kārlis — dz. 30.10.1930 Rīgā, ārsts; Vācijā: b.

Georga Augusta U 1952; ASV: Kolumbijas U līdzstrādnieks (fellow)

1953-54, Nac. bērnu triekas I 1954-55, Bacha I 1955-56; Ph.D.

(farmakoloģijā) 1956; internists Ņujorkā 1952-53, Masačūsetsā 1955

-56; pētniecības asist. Kolumbijas U presbiterāņu ārstn. centrā

1956-58; Anglijā: Ņufīlda I Oksfordā 1958-59; ASV: pētnieks Ko-

lumbijas U 1959-61, ārk.prof. no 1961; Puertoriko: viesprof. 1963,

pēc tam zin. darbā Ņujorkā. Pētī neurohipofizikālo hormonu bio-

ķīmiju un fizioloģiju.
AISTARS, Jānis — gleznotājs; ASV: Sirakjūsas (Svracuse) U

1965: M.F.A., mācībspēks Kazakovijas kol. kopš 1966.

AIZSILNIEKS, Arnolds — dz. 21. 2. 1898 Grostonā, tautsaim-

nieks; b. LU lauks. fak. 1927, tauts. fak. 1932; asist. 1931, doc.

1936, ārk. prof. 1939-44; ASV un Zviedrijā: Rokfellera stipendiāts

1935; žurnāla KOPDARBĪBAS red. 1932-33, kooperācijas skolas

vad. 1937-42. Zviedrijā no 1944, pētnieks konjunktūras I 1947-63.

Publ. latviski, vāciski, zviedriski, holandiski v.c. LTIB 28.
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AIZSTRAUTA, Agnija — dz. 6. 1. 1929 Rīgā, veterinārārste;

Vācijā: Hanoveras veterinārā A; Austrālijā: Sidnejas U 1956 B.V.Sc.

Mācībspēks (clinical demonstrator, status of lecturer) turpat. Publ.

AKERMANIS, Jānis — dz. 24.4.1897 Rundālē, aviācijas inže-

nieris; ASV: Mičiganas (Michigan) U 1925 8.5., ārk. prof. aero-

nautikas disciplīnās 1929-30, prof. no 1930, fak. dekāns no 1931.

ASV nac. aizsardzības pētniecības padomes inspektors no 1942, ie-

vērojams lidmašīnu konstruktors. Būvējis pirmās tīrmetalla satik-

smes lidmašīnas ASV, bezastes lidmašīnas, rotorus, jaunveida

spārnu konstrukcijas. Referējis starpt. konferencēs. ZALKF goda

diploms 1956. Bibliogr. : TAp 14 (1957).

ALKSNE, I. — ārste; ASV: Anatomijas I Sietlā. Publ.

ALKSNIS, Ādolfs — dz. 9.7.1903 Rozēnos, veterinārārsts; b.

LU; Vīnē: Dr.med.vet.; LU doc.; Vācijā no 1944, prof. UNRRA

U 1946-47; pēc tam ASV.

ALLAS, Richards — kodolfiziķis; ASV: Vašingtona U līdz 1962,

pēc tam pētniecības darbā (Argoune Nati. Lab.). 15 publ.

AMATNIEKS, E. — fiziologs; ASV: strādā Betezdas veselības

I. Publ. fizioloģijā (1957-59).

ANDERS, Edvards — dz. 21.6.1926 Latvijā, ķīmiķis; ASV: b.

Kolumbijas U 1952, pētniecības darbā firmā „Dv Pont dc Nemours

&Co." 1952-53, Ph.D. 1954; instr. Ilinojas (Illinois) U 1954-55;

doc. (asst. prof.) Čikāgas U no 1955.

ANDERSONS, Edgars — dz. 17. 6. 1920 Tukumā, vēsturnieks;

b. LU 1943, stud. Vircburgas U 1946-49, Leidenas U 1948; ASV:

Pensilvānijas U 1950-53, Čikāgas U 1954-56, Ph.D. 1956. Mācīb-

spēks Leikforestas U kol. 1953-57, Sanhosē valsts kol. kopš 1957

prof.; Trinidādes un Tobāgo valdības konsultants, vadījis zin. ek-

spedīcijas Rietumindijā, referējis starpt. konferencēs. Darbi: Rie-

tumu pasaule, Rietumu apvārsnis, Cross-Road Countrv Latvia,

Tobago, Latvijas vēsture 1914—1929, Ārpolitika 1914—1920; vairāku

grāmatu un žurnālu red. 149 raksti vēsturē un kultūras vēsturē da-

žādu zemju periodikā. Autobiogr.: PAŠP., 12—16. lpp. LTIB 69.

ANSTRATS, Pauls — dz. 20.4.1925 Jaunsvirlaukā, filologs.

Vācijā: stud. BU; ASV: Ohaio Vesleja (Ohio Wesleyan) U 1953 8.A.,

Jēlas (Yale) U 1954 M.A.
, Čikāgas U 1964 Ph.D.; mācībspēks Či-

kāgas U kol., Ņujorkas valsts U kol., no 1962 Čikāgā (Dc Paul U).
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APENĪTIS, Alfrēds — ķīmiķis; Zviedrijā: strādājis priv. firmās,

Stokholmas karaliskajā TA, tagad Stokholmas pilsētas valdē. Publ.

cellulozas ķīmijā.
APINIS, Arvīds — dz. 15.6.1907 Katvaros, botāniķis; b. LU

1933; asist., priv.-doc. 1939, doc. 1940; Vācijā: BU ārk. prof.
1946-48, pēc tam Anglijā zin. darbā; Notingemas (Nottingham) U

1953 Ph.D. Publ. latviski, vāciski un angliski.
APINIS, Kārlis - dz. 16.3.1895 Trikātā, oftalmologs; b. LU

1923, Dr.med. 1930, priv.-doc. 1933; Vācijā no 1944, ASV no 1949.

Publ. par acu slimībām, LAZAA red. (kopš 1947 Vācijā, ar 1951 ASV).

APKALNS, Longins — dz. 17.12.1923Rīgā, komponists un mu-

zikologs. Biogr.: ARCHĪVS VI, 139. lpp. Publ.: „Die lettische Volks-

musik aus der Sicht der kulturhistorischen Gegebenheiten des balti-

schen Raumes
*

,
ANTHROPOS 54 (1959).

ARĀJS, Sigurds — dz. 2.9.1927 Taurkalnē, fiziķis; ASV: Aio-

vas (Iowa) valsts kol. 1953 8.5., pētniecības techniķis 1952-53,

asist. 1953-54, instr. atomu pētniecībā 1954-57, Ph.D. 1957, pēt-
nieks ASV tērauda korporācijā no 1958, Nīderlandēs un Vācijā 1966.

Bibliogr. : TAp 29 (1961), 30 (1961).

ARBUZOVS (ARBUSOW), Leonīds, jun. — dz. 31.10.1882 Baus-

kā, m. 16.2.1951 Getingenā, vēsturnieks; Vācijā: Getingenas U

1909 Dr.phil.; LU prof. 1922-36; Herdera I prof. 1936-39, Pozenes

U prof. 1941-45; no 1946 mācībspēks (Lehrbeauftragter) Getingenas

U. Publ. (Vācijā): Liturgie und Geschichtsschreibung im Mittelalter

(1951), Heinrici Chronicon Livoniae (1959), Die Einfuhrung der Re-

formation m Liv-, Est- und Kurland (1964.g. pārspiests 1921.g. izd.).

ARONIETE, Guna — zobārste; stud. LU; Vācijā: b. Getingenas

U; ASV: b. Ziemeļrietumu (Northwestern) U Čikāgā 1961; mācīb-

spēks turpat.

ATRENS, Jānis — dz. 9.8.1903 Tiflisā, inženieris; b. LU 1936,

subasist. 1925, asist. 1936, priv.-doc. 1940-44; Vācijā: BU ārk.

prof. 1946-49; tagad Adelaidē, Austrālijā.

AUŠKAPA, Aina — dz. 2.9.1921 Latvijā, zobārste un bioķīmiķe;

Vācijā: b. Ludviga Maksimiliāna U Minchenē 1945, slimnīcas zob-

ārste 1945-49, ASV karaspēka transporta zobārste 1949; ASV: asist.

Jēlas (Yale) U 1949-50, instr. 1950-52; pētniece bioķīmijā Hārvārda

U 1952-53, D.M.D. 1955, instr. 1955-58. Priv. praksē no 1958. Publ.
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AUZIŅA, Irma — dz. 19.11.1917 Krievijā, matemātiķe, b. LU

1941, asist.; Vācijā: asist. BU 1946-49; Austrālijā: strādāja Sid-

nejas U; tagad ASV.

AUZIŅŠ, Pēteris — fiziķis. ASV: strādā Minesotas U. 16 publ.

AVOTIŅŠ (AVOTING), I. - filologs; Kanādā: Toronto U: 8.A.,

ASV: Hārvarda U: M.A.; doc. (asst. prof.) klasiskās valodās Rie-

tumontario (Western Ontario) U Londonā, Kanādā.

BAGINSKIS, Boļeslavs — dz. 9.1.1918 Kapiņos (Aglonā), teo-

logs; stud. LU 1939-40; Itālijā: Andželikas U 1946 theol. lic.; b.

Gregora U. Mācībspēks Belo Horizonta garīgā seminārā Brazīlijā

1951-55, kopš 1955 priesteris Čikāgā, ASV. Publ. Svēto rakstu

jautājumos.

BAIDIŅŠ, Aleksandrs — dz. 11.12.1888 Līgatnē, m. 12.5.1962

Ņujorkā, ginaikologs; b. Tērbatas U 1913, LU asist. 1921-24, Dr.

mcd. 1930; Zviedrijā no 1944; zin. darbāKarolīnas I Stokholmā. ASV

no 1951. Publ. par pārmaiņām hipofizā pēc rentgena apstarošanas.

BAIDIŅŠ, Andrejs — dz. 16.12.1930 Dauguļos, ķīmiķis; ASV:

Franklina un Maršala kol. 1954 8.5., Ratgersa (Rutgers) U 1958

Ph.D. Pētnieks firmā „Dv Pont dc Nemours & Co.
"

no 1958.

BAILĪTTS, Eduards — dz. 3.2.1918 Ķoņos, fiziķis; stud. LU;

Vācijā no 1945, stud. BU, b. Hamburgas U 1951, Dr.rer.nat. 1955.

Kopš 1960 zin. līdzstrādnieks Achenas zin. aparātu I. Publ. vāciski

un angliski.

BAJĀRS, Harijs — elelctroinženieris ASV. Patenta īpašnieks.

BAJĀRS, Laimonis — dz. 24.6.1908 Vīpurī, Somijā, ķīmijas
inženieris, b. LU 1935, habil. 1942, ārk. prof. 1939-44; Vācijā

no 1944, lektors IRO techniskā skolā 1945-48; ASV: Ņujorkas U 1956

M.Ch.E., mācībspēks no 1957 (adj.assoc.prof.). Publ.

BAKŪZIS, Egolfs — dz. 27.5.1912 Kuldīgā, mežkopības inže-

nieris; b. LU 1935, JLA asist. 1940-41; Vācijā: BU lektors 1947-49,

stud. Hamburgas U 1948-50; ASV: Minesotas U zin. līdzstrādnieks

no 1951, mācībspēks (asst. prof.) kopš 1960, ārk. prof. no 1963.

Ap 50 darbu par Amerikas liepas sēklu miera periodu un balzama

baltegli; speciālists mežu dabiskā atjaunošanā; izveidojis sineko-

loģisko koordināšu metodi. LTIB 117—118.

BALABKINS, Nikolajs — dz. 17.7.1926 Daugavpilī, tautsaim-

nieks; Vācijā: Getingenas U 1949 Dipi.rer.pol.; ASV: Ratgersa
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(Rutgers) U Ņubransvikā 1953 M.A., 1956 Ph.D. Lektors Vašing-

tona un Džefersona kol. Pensilvānijā 1956-57, ārk. prof. Lihai U

Betlēmē kopš 1957 tauts. teorijā un salīdzināmās saimn. sistēmās.

Publ. — 16 raksti tauts. un saimn. vēsturē.

BALCERE, Ilona - filoloģe; ASV: Mičiganas U 1965 M.A. vācu

vai. Darbs par vācu ietekmi latviešu tautasdziesmās.

BALODIS, Francis — dz. 7.8. 1882 Valmierā, m. 8.8. 1947

Stokholmā, archaiologs; stud. teoloģiju Tērbatā, vēsturi Maskavā,

ēģiptoloģiju Minchenā (Dr.phil. 1912); doc. Maskavas archaioloģijas

I 1912-18, pr.-doc. Maskavas U 1915-18, prof. mākslas vēsturē

Sarātovas U 1918-24, prof. archaioloģijā Maskavas U 1924; LU prof.

1924-40, Dr.hist. 1926. Pieminekļu valdes priekšsēdis 1932-40.

Vēstures I vicedirektors 1936-40. Zviedrijā: ārst. prof. Stokholmas

A 1940-47. Daudz publ. archaioloģijā, mākslas vēsturē un ēģiptolo-

ģijā; trimdā: Det āldsta Letlandu.c. LTIB 119.

BALODIS, Jānis — dz. 10.10.1878Trikātā, ģeodēts, b. Maska-

vas ģeodēzijas I 1908; LU lektors 1923-38, Dr.ing. 1938, doc; prof.

1938-44; Vācijā: BU prof. 1946-49, pēc tam Kanādā.

BALODIS, Vilnis — dz. 30.6.1927 Majoros, fiziķis un matēma-

tiķis; Austrālijā: Kvihslendas U 1960B.Sc. Strādā CSIRO Melburnā

mežsaimn. produktu nod. Publ.

BAMBERE, Gunta - fizioloģe; Kanādā: Toronto U: B.A.
,

1958

M.A.; strādā KLfvlendā (Western Reserve U). Publ. fizioloģijā un

bioķīmijā.
BĀRA, Austra — agronome; Vācijā: Getingenas U 1949 Dipi.

agr., 195lDr.agr.; Kanādā: pētniecības darbā firmā
„
Canadian

Breweries, Ltd.". Bibliogr. : UNIV. 11 (1963).

BARANOVSKA, Johanna — zobārste; Vācijā: b. Minchenes U;

ASV: Lojolas (Lovola) U 1957 D.D.S.; mācībspēks Lojolas U zob-

ārstn. I Čikāgā.
BAUMANIS, Arturs — dz. 27. 2. 1905 Rīgā, literāts un taut-

saimnieks; b. LU 1937, RAKSTU UN MĀKSLAS red.; Vācijā no 1944;

LATVJU DOMU red. 1945-47; ASV no 1950, bibliotēkārs. LTIB 139

- 140.

BAUMANIS, Jānis -dz. 8.1.1900 Ozolos, m. 28.11.1964 Ņu-

jorkā, ārsts; b. LU 1933, asist.; Vācijā no 1944, ASV no 1951.

Publ. patoloģijā, angliski.
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BEŅĶE, Baiba - filoloģe; ASV: Ņujorkas Siti kolledžā: B.A.

franču vai.; Kanādā: Karletonas U Otavā 1963 M.A.; mācrbspēks

turpat (sessional lecturer).

BERGS, A. — mechanikas inženieris; Kanādā: b. Toronto U

1959, strādā nac. pētniecības padomē augsnes un sniega mechanikas

jautājumos. Publ. — ziņojums par ledus pārbaudi.

BERGS, Kārlis (Carlos BERG) — dz. 2.4.1843 Zentenē, m. 19.

1.1902 Buenosairesā, Arģentīnā, entomologs, zoologs, Tartu U

Dr.h.c, paidagogs RPI sagatavošanas skolā; darbojies Rīgas dab-

zinātņu muzejā 1867-72; Arģentīnā: Buenosairesas publiskā muzeja

nodaļu vad. kopš 1873, dir. 1892; prof. Buenosairesas U 1875; La-

platas dabzinātņu muzeja insektu kollekciju izveidotājs. Darbi: 3

sējumi par Arģentīnas insektiem, 250 publ. par zivīm, reptiļiem,

akmeņogļu laikmeta faunu; vairāk par 100 dzīvnieku un insektu no-

saukumi atvasināti no viņa vārda (Bergia, Bergiella, Carolibergia,

Bergiaria v.c).

BERGS, Viktors — dz. 20.12.1923 Kuldīgā, mikrobiologs. Vā-

cijā: stud. Vircburgas U 1945-50; ASV: Taftsa (Tufts) un Bostonas

U 1952-54, M.A. 1954; Pensilvānijas U 1958 Ph.D. medicīnas tech-

noloģijā. Filadelfijas bērnu slimnīcas pētniecības centrā speciāli-

zējies medicīnas mikrobioloģijā un viruloģijā; mācībspēks (asst.

prof.) Ratgersa (Rutgers) U 1958-62, kopš 1963 virusu pētnieks
Stanforda pētniecības I. Vairāk nekā 10 publ.

BERĶIS, Aleksandrs — dz. 9.7.1916 Vladivostokā, jurists un

vēsturnieks; b. LU tiesību zinātņu nod. 1940; ASV: Viskonsinas

(Wisconsin) U 1954 M.A., 1956 Ph.D. vēsturē. Mācībspēks Hai-

pointa kol. 1956-62, ārk. prof. Longvudas kol. kopš 1962. Darbi:

The Reign of Duke James m Courland 1638—1682, raksti par vēs-

turi un tiesībām. LTIB 151.

BĒRS, Lipmanis — dz. 22.5.1914 Rīgā, matēmatiķis; Čecho-

slovakijā: Prāgas U 1938 Dr.; ASV: asist. Brauna (Brown) U 1942

-43, pētnieks 1943-45, mācībspēks (asst. prof.) Sirakjūsas (Syrac-

use) U 1945-47, ārk. prof. 1947-51; Ņujorkas U 1951-53, prof. no

1953.

BERTHOLDS, Marsels — dz. 10.7.1922 Rīgā, ārsts un farma-

kologs; Vācijā: stud. Kēnigsbergas U 1940-44; Arģentīnā: Buenos-

airesas U ārsts 1955; ASV: pētnieks Puertoriko U 1960-62, ASV
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atomenerģijas komisijā 1960-63; Vācijā: firmā „Farbwerke Hoechst*

1966; Argentīnā: mācībspēks Korrjentesas (Corrientes) U 1965-66,

prof. termonukleārā medicīnā un nod. vad. vietnieks. 3 publ.

BĒRZIŅA (KARLSONE-KUKAINE), Elfrīda - dz. 18. 4. 1904

Rīgā, sporta speciāliste un dziedone; b. LX un Vācijā fiziskās au-

dzināšanas I Berlīnē. Vācijā no 1944, Kanādā kopš 1948, tagad

ārk.prof. fiziskā audzināšanā Rietumontario (Western Ontario) U.

BĒRZIŅA (FELSBERGA), Lūcija-dz. 8.5.1907 Tartū, filoloģe;
b. LU 1935, lektrise 1940-44; Vācijā: BU ārk. prof. 1946-49, pēc
tam Austrālijā. LTIB 158—160.

BĒRZIŅŠ, A. — mechanikas inženieris; Anglijā: B.Eng.; lek-

tors T kol. (Royal College of Advanced Technology) Solfordā, Len-

kašīrā (Lancashire).

BĒRZIŅŠ, Arturs — dz. 22.8.1882 Vecpiebalgā, m. 11.7.1962

Stokholmā, biogrāfs un teātra vēsturnieks. Stud. LU tieslietas.

Lielākie darbi: Pazīstamas sejas II (1947); Jānis Jaunsudrabiņš

(1952); Ādolfs Alunāns latviešu teātrī (1954); Kārlis Zariņš dzīvē un

darbā (1959). LTIB 167—171.

BĒRZIŅŠ, Bruno —dz. 18.7.1909 Rīgas Jūrmalā, hidrobiologs;

LU 1941 mag.rer .nat.; Zviedrijā no 1944 Lundas U Limnoloģijas I

zin. līdzstrādnieks, 1952 fil.lic. No 1953 Anebodas zivkopības iz-

mēģin. stacijas dir. 21 publ. (1957-64), sevišķi par mikroskopis-

kiem ūdens dzīvniekiem Rotatoria. Vācijā: Note on the hydrography

of the rivers of Latvia (1949).

BĒRZIŅŠ, I. — ķīmiķis; Kanādā: strādā Otavas lauks. dep.

4 publ. uzturvielu ķīmijā.

BĒRZIŅŠ, Juris — dz. 1936 Rīgā, psīchologs; ASV: Taftsa

(Tufts) U 1959 8.5.; M.S. Konektikutas U, 1966 Ph.D. klīniskajā

psīcholoģijā. Mācībspēks Kentuki valsts U kopš 1965.

BĒRZIŅŠ, Ludis — dz. 14.9.1870Džūkstē, m. 24.5.1965 Kolo-

rado, ASV, literātūrvēsturnieks; b. Tērbatas U teoloģijas fak.; LU

doc. 1922, Dr.phil.h.c. 1933, prof. 1935-44; Vācijā no 1944, ASV

no 1950. Autobiogr.: Mūža rīts un darba diena (1954). Pētījis dainu

metriku un stilistiku, darbs: levads latviešu tautas dzejā (2. izd.

1959). Trimdas tautas balvas laur. 1964. LTIB 172—175.

BĒRZIŅŠ, Oto — inženieris; b. LU 1934, dzīvo Austrālijā.

Publ. par aizsardzību pret atomieročiem (1966).
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BĒRZIŅŠ, Tālivaldis — dz. 19.6.1924 Latvijā, elektroķīmiķis;
ASV: Luiziānas valsts U 1952 8.A., 1953 M.S., 1955 Ph.D. Kopš
1955 pētniecības ķīmiķis firmā „Dv Pont dc Nemours & Co." Publ.

BĒRZIŅŠ, V. — ķīmiķis; Kanādā: strādā Montrealas papīra

pētīšanas I. 4 publ. cellulozas ķīmijā.

BĒRZKALNS, Valentīns — mūzikas vēsturnieks. ZALKF balva

1966. Biogr.: ARCHĪVS VI, 140.1pp. Publ.: Latviešu dziesmusvētku

vēsture (1965).

BĒRZTĪSS, Alfs -dz. 12.10.1933 Gulbenē, fiziķis. Austrālijā:
Melburnas U 1956 B.Sc., 1965 M.Sc. un Ph.D.; doc. (lecturer)

skaitļošanas nod. Publ. par līkņu pielāgošanu, vienādojumu atrisi-

nāšanu un fizikā.

BICKIS, Ivars — dz. 17.11.1915 Priekuļos, zoofiziologs un bio-

ķīmiķis; b. LU matēmatikas un dabzinātņu fak. dzīvnieku fizioloģijā

1944; Vācijā: BU instr. un lektors 1946-49; Kanādā: pētniecības

asist. augu aizsardzībā Otavas U 1953-55, no 1955 Mekgila (McGill)

U; 1960 Ph.D. bioķīmijā. Speciālists dzīvnieku fizioloģijā, entomo-

loģijā, vēža pētniecībā. Publ.

BIČOLIS, Jānis — dz. 24.11.1904 Krustpils pag., literātūras

kritiķis; stud. LU; Vācijā no 1944, pēc tam ASV. Publ. LTIB 179.

BIEZĀ, Aija — dz. 3.4.1936, ķīmiķe; Zviedrijā: Upsalas U

1963 fil.mag.mat. ; asist. turpat.

BIEZAIS, Haralds — dz. 10.7.1909 Lestenē; b. LU 1932, papild.

Cīrichē un Strasburgā; LU 1939 Dr.theol., priv.-doc. 1940-44;

Zviedrijā: b. Upsalas U filoz. nod. 1948, vēstures nod. 1950, fil.

lic. 1952, fil.dr. 1955; doc, 1957 ārk. prof. Kopš 1966 skolotājs

vidusskolā. ZALKF Kr. Barona prēmija 1962. Disertācija: Die

Hauptgottinnen der alten Letten. Publ. apskats: AK.DZ. 3 (1960)

un VALDEMĀRIJAS VĒSTIS 33 (1965). LTIB 180—182.

BILMANIS, Alfrēds - dz. 2.2.1887 Rīgā, m. 26.7.1948 Vašing-

tonā, ASV, vēsturnieks un diplomāts. Maskavas U 1910 cand.hist.,

papild. Strasburgas U; Viļņas U Dr.phil. Bibliogr.: A.Bīlmanis,

Baltie Essays (1945), 227-228. lpp. ; A History of Latvia (1951), 411.

lpp.; A.Spekke, History of Latvia (1951), 430. lpp. LTIB 183-185.

BILZĒNS, Kārlis — dz. 7.4.1912, teologs; 1934 b. LU, 1943-44

Rīgas teoloģijas A priv.-doc un Dr.theol. ASV: kādu laiku Lutera

semināra mācībspēks Mineapolisā.
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BIĻĶTNS, Vilis - dz. 6.7. 1887 Zālītē, vēsturnieks; b. LU

1927; Rīgas pilsētas archiVa direktors 1935-44; Vācijā: BU lektors

1946-49; tālākā emigrācijā Šveicē. Izdevis avotu edicijas. Publ.

Latvijas viduslaiku vēsturē: Viestarts kā zemgaliešu valstsvīrs

(1953), Indriķa chronikās autors (1958), Zemgaliešu brīvības cīņas

(1960). LTIB 186-189.

BIRKERTS, Gunārs — dz. 17.1.1925 Rīgā, architekts; Vācijā:
1949 b. Štutgartes TA; ASV: kopš 1960 vieslektors Mičiganas U.

Strādā Sarinena birojā, vadījis savu architektu biroju.

BIRNBAUMA, Ērika — ASV: vācu valodas instr. Vizvorta kol.

Vašingtonā.

BIRZGALE, Rasma — ķīmiķe; ASV: Velslejas (Wellesley) kol.

1958 8.A.; asist. turpat; 1960 M.A.; strādā intendantūras pētnie-

cības centrā. Publ. mikrobioķīmijā.
BIRZNIEKS, Ilmārs — filologs; ASV: instr. Misuri U.

BIRZNIEKS, Pauls — filologs; ASV: Vitenbergas kol. Spring-

fīldā 1955 8.A., 1958 M.A. angļu literātūrā. Mācībspēks Džordž-

taunas (Georgetovvn) U. 3 publ.

BĪSKAPS, Dāvids — 3.6.1879 Jēkabniekos, ārsts; b. Tērbatas

U 1906, papild. Vācijā 1912, darbojies Latvijā. Kopš 1944 Vācijā,

no 1950 ASV. Autobiogr. : Dzīves vējos (1961). Daudzu populārzin.

ārstn. grāmatu autors un ĀRSTNIECĪBAS KALENDĀRA izdevējs (no

1955). LTIB 198—200.

BĪSKAPS, Ojārs—dz. 17.9.1921 Ezerē, architekts; stud. LU,

Vācijā BU, Kanādā: Toronto U 1955 B.Arch.; papild. Somijā, Nor-

vēģijā, Zviedrijā, Anglijā, Vācijā, Trinidādē un Dienvidamerikā.

Kopš 1959 vairāku raktuvju (Buffadison, Rockview, Realm) dir., no

1963 Novaskošas (Nova Scotia) T kol. (Halifaksā) mācībspēks (asst.

prof.) architektūras projektos.

BIŠMANIS, Jēkabs — dz. 28.1.1911 Svitenē, mikrobiologs; b.

LU medicīnas fak. 1935, vadījis veselības dep. laborātorijas 1935-

-44 un LU seruma I Pastēra nod.; Kanādā: mācībspēks Otavas U

1948-51 un Britu Kolumbijas U Vankuverā kopš 1952; no 1963 ārk.

prof. Publ. bakterioloģijā.

BIŠOFS, Jānis — dz. 7.6.1900 Stalbē, neurologs; b. LU 1926,

papild. Cīrichē 1939; LU 1937 Dr.med.; Vācijā kopš 1944, ASV no

1950. Rakstījis par šļaugano trieku.
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BITĀNS, Kaspars — mechanikas inženieris. Austrālijā: Mel-

burnas U 1963 B.E. (Mech.); 1964 M.Eng.Sc. (hon.). Publ.

BITNERS, Fēlikss — ķīmiķis; Vācijā: stud. BU; strādā firmā

„ Bayerwerke
"

.

Patentu īpašnieks sint. organ. ķīmijā.

BITNERS, Imants — bioķīmiķis; Kanādā: Britu Kolumbijas U

1961 8.5.; pētī Kanādas zvejniecību. Publ. lašu bioķīmijā.
BITNERS, Kristaps (Christopher John BITTNER) — dz. 19.7.

1883 Kuldīgas apr. , m. 1.3.1962 Londonā, Kanādā, tautsaimnieks;
ASV: b. Valparaiso U 1916, Aiovas (Iowa) U 1924, Ph.D. 1932.

Disertācija par ASV latv. imigrantu sociālo mantojumu. Mācībspēks

Mekendrīkol. 1928-38; Kanādā: ārk.prof. Rietumontario U Londonā

1938-54, pēc tam pensijā. Publ.

BLESE, Ernests — dz. 27.12.1892 Rīgā, m. 2.12.1964 Ger-

mersheimā, Vācijā, filologs; b. Pēterpils U 1914, LU doc. 1919,

Dr.phil.balt. 1928, prof. ģermāņu filol. 1928-44; IZGLĪTĪBAS MI-

NISTRIJAS MĒNEŠRAKSTA red. 1929-39; Vācijā no 1944, mācīb-

spēks Maincas U 1946, Germersheimas tulku A prof. krievu valodā

no 1947. ZALKF balva 1957. Biogr.: COMMENTATIONES BALTI-

CAE VHI-IX, bibliogr. : UNIV. 11 (1963). LTIB 225-226.

BLUMBERGS, Pēteris — dz. 9.8. 1935 Daugavpilī, ķīmiķis;
ASV: Oklahomas U 1957 B.S.

,
Veinas (Wayne) valsts U 1962 Ph.D.,

zin. līdzstrādnieks 1962-63. Ķīmiķis firmā „Ash Stevens Inc." no

1963. Pētīpiridinu sintēzi. Publ.

BLŪMENTĀLE (VIDIŅA), Ausma - ārste; ASV: Minesotas U

1959 M.D. Strādā Mineapolisas karaslimnīcā. Publ. patoloģiskā

bioķīmijā.

BOJĀRS, Nikodēms — dz. 1.6.1925 Daugavpilī, ķīmiķis; stud.

Vācijā Getingenas U 1946-49; ASV: Ilinojas U 1951 8.5., 1952

M.S., 1955 Ph.D. Pētnieks Ilinojas U 1951-55, Prinstonas (Prince-

ton) U 1955-56, Hukera pētniecības centrā 1956-61, Armora pētnie-

cības centrā kopš 1961. Ap 15 darbu par jauniem nikotīna, slāpekļa

un fosfora savienojumiem. Darbojies furoksana sintezēs un hetero-

ciklisko slāpekļa savienojumu nozarē.

BOKALDERS, Jānis — dz. 21.11.1885 Prielcuļos, agrārstatis-

tiķis; b. Maskavas komercinstitūtu 1913. Mācībspēks LU 1921-41,

JLA 1941-44, Dr.oec. 1941. Zviedrijā no 1944. Trimdā publ. sov-

jetoloģijā un recenzijas. LTIB 235—236, 1323.
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BRAČS, Jūlijs — dz. 21.5.1909Rfgā, vēsturnieks; b. LU 1937;

Vācijā no 1944. Publ. sovjetoloģijā. LTIB 242.

BRAMBATS, Kārlis — muzikologs. Vācijā: Dr.mūzikas teorijā.

Publ. par latvju dainām.

BRAMMANIS, Leo — dz. 25.2.1896 Polijā, entomologs; b. LU

1928, asist.; mežkopības dep. darbā 1934-44; BU lektors 1946-48;

Zviedrijā valsts mežu pētn. I, tagad pensijā. 25 publ. (1952—1965).

BRASTIŅŠ, Auseklis — dz. 27.7.1925 Rfgā, inženieris; ASV:

Karnegi (Carnegie) TI 1954 8.5., 1955 M.S., 1960 Ph.D. Kopš 1960

pētnieks dažādās sabiedrībās.

BRĒDRICHS, Inārs — dz. 27.3.1930Rfgā, tautsaimnieks; Aus-

trālijā: Melburnas U 1957 8.C0m.; asist. saimn. vēsturē 1961 un

1966. Darbi saimn. prognozē. Publicēti arī" viņa dzejoļi.

BREDŽS, Nikolajs — dz. 29.10.1909 Liepājā, ķīmijas inženie-

ris; b. LU 1936; Vācijā: laborātorijas asist. Berlīnē 1944-45; ASV:

metallurgs MiivokT 1950-51, pētnieks Ilinojas technol. I kopš 1951.

Vairāku patentu īpašnieks, speciālists cietlodējumu stiepes pretes-

tības noteikšanā, trauslā lūzuma problēmās, cietiodēšanas metodēs.

ZALKF goda diploms 1955. Bibliogr.: TAp 18-19 (1958).

BREIKŠS, Juris — dz. 20.5.1936 Rīgā, elektrotechn. inženie-

ris; Zviedrijā: b. Stokholmas karalisko TA, asist. turpat.

BRIEDIS, Čarlzs (Charles BREEDIS) — dz. 7.8.1911 Pensil-

vānijā, ASV, mediķis, patologs; b. Ņujorkas U 1938, Dr.med. 1942;

patoloģijas prof. Pensilvānijas U. Daudz rakstu vēža pētniecībā v.c.

BRŪVERIS — militārzinātnieks, Brazīlijas kara Ak prof.

BUBENKO, Jānis — dz. 1.10.1911 Valmierā, mechanikas in-

ženieris; b. LU 1936, lektors spēkstaciju būvēs un enerģētikas

saimn. 1939, priv.-doc. no 1940; Zviedrijā: pētnieks Čaelmera TA

1950-54, vēlāk mācībspēks Stokholmas TA. Bibliogr.: TAp 33 (1962).

BUBENKO, Jānis, jun. — dz. 3.2.1935 Rfgā, inženieris; Zvied-

rijā: Čaelmera TA Gēteborgā 1958 tekn.lic., asist. 1958-62. Kopš

1962 elektronisko skaitļotāju firmā; asist. Stokholmas TA. Publ.

BUDULIS, Hermanis — dz. 16.11.1882 Jaunpiebalgā, m. 10.11.

1954 Vācijā, psichiatrs; b. Tērbatas U 1911; asist.; Dr.med. 1914;

LUdoc. 1921, prof. 1924-44; Vācijā no 1944. LTIB 292-293.

BUKSS, Miķelis — dz. 1.6.1912 Baltinavā, Latgales pētnieks;

b. LU klasiskās filol. nod.; Zviedrijā kopš 1944; Stokholmas U: mag.
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lic. LTIB 294—299 un: Latgaļu volūdas un tautas izplateibas prob-

lēmas (1961), Die Russifizierung m den baltischen LSndern (1964).

BUMBIERIS, Miervaldis — fitopatologs; Austrālijā: vec. tech-

niķis Adelaides U Vaita (Waite) lauks, pētīšanas I. Publ. angliski

par kokaudzētavu augšņu analizi un augu aizsardzību.

BUMBULIS, Jānis — ldmikis; Kanādā: Toronto U 1954 8.A.,

vēlāk Ph.D. Pētnieks firmā „Imperial Oil Ltd.
"

.
Publ.

BUNGS, Jānis — dz. 16.5.1912 Vecsvirlaukā, ķīmiķis; b. LU

1938; pētniecības darbā 1938-44; Vācijā: UNRRA U 1946-47, Darm-

štates TA 1949 Dr.rer.nat.; ASV: uzņēmumos
„
North American

Rayon Corp." un
„

Diamond Alkali Co." kopš 1950. Speciālists māk-

slīgo šķiedru ražošanā no cellulozas derīvātīviem un kondensācijas

polimēriem, sintezējis nedegamus un pret karstumu izturīgus poli-

mērus. Vairāku patentu īpašnieks. Publ. organ. ķīmijā un foto-

ķīmijā.

BURKEVICS, Vilhelms — dz. 10.1.1894 Rīgā, inženieris; b.

LU 1923, asist. no 1927, priv.-doc. 1935, vēlāk doc.,prof., rektors.

Trimdā Vācijā, no 1953 Kanādā; stata, vēlāk ārštata mācībspēks

Raiersona technol. I Toronto. LTIB 302.

CAUNA, Dzidra — dz. 10.11.1917 Rīgā, ārste; b. LU 1943;

Vācijā: ārste 1944-47, mācībspēks BU 1947-48; Anglijā: pētniece

Daremas (Durham) U; ASV: pētniecības asist. Pitsburgas U kopš

1962. Pētī plaušu slimības.

CAUNA, Nikolajs -dz. 4.4.1914 Rīgā, anatoms; b. LU 1942,

Dr.med. 1943, asist.; Vācijā: BU lektors anatomijā 1946-48; An-

glijā: Daremas (Durham) U lektors kopš 1948; ASV: anatomijas

prof. Pitsburgas U kopš 1961. Pētījumi embrioloģijā par locekļu

evolūciju un nervu sistēmas attīstību, histoloģijā un histoķīmijā. 34

publ.

CELMIŅA, Vija — mākslas vēsturniece; ASV: mākslas skolā

Indiānapolisā 1962 8.F.A., Kalifornijas U Losandželosā 1965 M.F.A.

Mācībspēks Kalifornijas valsts kol. Losandželosā 1965-66, Santa-

monikas pilsētas kol. no 1966.

CELMIŅŠ, Aivars — dz. 10.4.1927 Rīgā, matēmatiķis; Vācijā

1939-42 un no 1945, stud. Hanoveras TA, Dipl.mat. 1953, palīg-

asist. 1949-53; priv. firmās 1953-57. No 1957 pētnieks Brazīlijā;

Klaustāles kalnu Ak Vācijā 1957 Dr.rer.nat.; kopš 1961 asist.
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Bonnas U instrumentālās matēmatikas I; tagad ASV. Bibliogr.:
AK.DZ. 5 (1962).

CELMIŅŠ, Gustavs - dz. 1.4.1899 Rīgā, filozofs un filologs;
b. LU, papild. ārzemēs; Dr.phil.; ASV: moderno valodu nod. vad.

Sentmērisas (St.Marv's) U Sanantonio, Teksasā; lektors ASV gaisa

flotes bāzēs v.c. LTIB 317—318.

CELMS, Teodors -dz. 14.6.1893 Pedelē; stud. Maskavā filoz.

1913-20, Freiburgas U 1922; kopš 1927 LU priv.-doc., 1935 doc.,

1936 Dr.philos. un prof. sistēmatiskajā filoz.; Vācijā: Getingenas

U prof. 1944-49; ASV: Augustanas kol. Ilinojā no 1949. Autobiogr.:
PASP.

,
55-60. lpp. Bibliogr. (L. Neulande) veltījumā: leskatītais un

atzītais (Stokholmā 1963). LTIB 322.

CERBULIS, Jānis — dz. 5.12.1913 Smiltenes pag. , bioķīmiķis;

JLA 1944 agron.; Vācijā: stud. BU 1946-49; ASV: Pensilvānijas U

1956 M.S.; stud. Ratgersa (Rutgers) valsts U 1959-66. Pētnieks BU

1947-49; ASV: firmā
„Stephen F. Whitman & Sons

*

1951-55,
„

Bor-

den Chemical Co.
"

1955-56, ASV lauks. dep. 1956-61 un 1963-66,

Ratgersa valsts U 1961-63. Speciālists zāļu sēklu un ārstn. augu

ražošanā, tauku ķīmijā. 2 disertācijas un 20 publ. angliski, vāciski

un franciski.

CIBLIS, Eižens — dz. 10.5.1920 Silajāņos, mikrobiologs; Vā-

cijā: Štutgartes Hohenheimas lauks. A 1947Dr.agr., turpat mikro-

bioloģijas I vad. 25 publ. (1951—1966).

CIRSIS, Pēteris — dz. 14.11.1915 Bebrenē, teologs; stud. LU

tieslietas; no 1934 Holandē un Vācijā, no 1938 Anglijā, Heitorpa

kol. Oksfordā lic.phil. 1943; Itālijā: Gregora U 1951 Dr.theol., pēc

tam mācībspēks Londonā. Publ. teoloģijā.

ČACS, Salimons — matēmatiķis, b. LU, papild. Vācijā Karls-

ruhes TA 1946-49; ASV: paidagogs vidusskolā, vēlāk mācībspēks

Indiānas U. Kopš 1965 mācībspēks statistikā Chartumas U Sudānā.

ČAKANOVSKIS, Ernests — dz. 4.6.1908 Jēkabpilī, inženieris;

Vācijā: Karlsruhes TA 1948 Dipl.ing.; Austrālijā: vec. zin. pēt-

nieks CSIRO ķīmiskās fizikas nod. elektronisko skaitļotāju kon-

struēšanā. Publ.

ČAKSTE, Mintauts - dz. 11.4.1893 Jelgavā, m. 16.9.1962,

jurists; b. Maskavas U; Latvijā karatiesas prokurors, apgabal-

tiesas loceklis, senātors. Zviedrijā no 1944. Stokholmas U zin.
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līdzstrādnieks valsts tiesībās. Nekrologs (A.Rumpēters, Dītrichs

Lēbers) un bibliogr. (D.Lēbers): LATVIEŠU JURISTU RAKSTI 7-8

(1963).

DABARA (DAPKUS), Zita -dz. 17.4.1938 Rīgā, filoloģe; Vā-

cijā no 1944, pēc tam ASV; Indiānas U 1960 8.A., papild. Kanādā:

Otavas U 1958, Indiānas U 1962 M.A. par darbu:Bolshevik policv

toward Latvia 1917-20. Kopš 1962 Depola (Dc Paul) U mācībspēks

krievu valodā.

DAINIS, Ivars — ķīmiķis; Austrālijā: Adelaides U 1963 B.Sc.,

1964 B.Sc. (hon.). 2 publ. organ. heterociklu ķīmijā.

DĀLIŅŠ, Ilmārs — fiziķis; ASV: Teksasas luterāņu kol. 1952

B.A. ķīmijā, Teksasas U 1953 M.A., Sinsinati (Cincinnati) U Ohaio

1956 Ph.D. Strādā nac. starpplanētu aviācijas administrācijā. Publ.

DAMBIS, Edgars — dz. 18.3.1901 Alūksnes pag., agronoms;

b. LU 1930, paidagogs; Vācijā no 1944; Virtembergas Bādenas

zemkopības ministrijas lauks, doktora grāds 1949; Anglijā no 1949.

Populārzin. publ. piensaimniecībā. LTIB 377.

DĀRZIŅŠ, Ansis — tautsaimnieks. ASV: Minesotas U 1957:

8.8.A., 1958: M.A. ; instr. 1958-59.

DĀRZIŅŠ, Egons — dz. 24. 10. 1894 Bārbelē, m. 13. 8. 1966

Anokā, ASV, bakteriologs; b. LU 1924, Rokfellera stipendiāts Pas-

tēra I Parīzē 1926, LU 1929 Dr.med., papild. Londonā un Parīzē.

Kopš 1927 LU asist. higiēnā un mikrobioloģijā, 1932 priv.-doc,

1939-44 ārk. prof. bakterioloģijā un patoloģijā. No 1938 LU seruma

Idir.; Vācijā: Mārburgas U higiēnas I 1944-48; Brazīlijā: vadījis

Bajas (Bahia) tuberkulozes pētīš. I bakterioloģijas nozari 1948-52;

ASV: kopš 1952 Minesotā Anokas valsts slimnīcā tuberkulozes pēt-

niecības vadītājs. Ap 70 publ. latviski, angliski, vāciski, franciski

un portugāliski. ZALKF goda diploms 1958. Autobiogr. par 1916—

1920: Pavasara straumes (1961).

DĀRZIŅŠ, Volfgangs — komponists. ASV: mācībspēks Souke-

nas konservātorijā, Vašingtonā 1950-55, Sietlā 1955-62. Biogr.:

ARCHIVS VI, 141. lpp.

DAUGMANIS, Jānis (John DAUGMAN) — dz. 28.7.1903 Lašos,

m. 30.10.1952 Bostonā, ASV, teologs, sociologs un psīchologs; b.

Latvijas baptistu semināru 1925, stud. Anglijā; ASV: Pensilvānijas

un Hārvārda U; 1933 Dr.theol., mācītājs Filadelfijā 1929-37, mācīb-
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spēks Mauntaidas un Gordona kol. Bostonā 1937-52. Izdevis žurnālu

AUSMU (1941-44), rakstījis periodikā.

DĀVIS, Pauls — dz. 18.3.1921 Cēsīs, ķīmiķis; stud. LU 1940-

-----44; Vācijā: Tībingenas U zin. darbā 1947-49, Dr.rer.nat. 1949;

ASV: stud. Masačūsetsas TI 1949-53; kopš 1953 pētnieks vairāku

rūpniecības koncernu laborātorijās. Speciālists organ. metallu sa-

vienojumos, sevišķi polimerizācijas "katalizātoros, organ. peroksī-

dos un ozonīdos, kā arī taukvielās šķīstošo vitamīnu sintezē. Publ.

vāciski un angliski. Patentu īpašnieks.
DELAKVEVA (Dc la Cueva) - OZOLIŅA, Māra -ķīmiķe. ASV:

Delavēras (Delavvare) U 1955 8.5., Veina (Wayne) U 1961 M.S. Publ.

organ. ķīmijā.
DELVIGS, Aleksandrs — dz. 19.9.1891, mechanikas inženieris,

b. LU 1924, asist. pie spēkstaciju katedras, pēc tam doc., kopš 1937

prof. mašīnu elementos un rasēšanā. ASV darbojas Ķēza TI (Case

Institute of Technologv). LTIB 392.

DELVIGS, Pēteris — dz. 28. 6. 1933 Rīgā, bioķīmiķis; ASV:

Rietumu rezerves (VVestern Reserve) U 1959 8.A.; Minesotas kaln-

raktuvju kol. līdzstrādnieks (fellow) 1961; Nac.zinātn. I līdzstrād-

nieks 1962; Ph.D. 1963. Pētnieks Klīvlendas klīnikā kopš 1963.

DREIMANIS, Pauls — dz. 16.5.1898 Bukaišos, agronoms; stud.

RPI 1916-17, b. LU 1924, papild. Austrijā, Francijā, Beļģijā, Vā-

cijā, Čechoslovakijā un Polijā; LU 1939 Dr.agr.; mācībspēks LU

1924-39, JLA 1939-44; Vācijā: pētnieks Zauzenšteinā 1944-45,

UNRRA U 1945-47, IRO lauks, sekcijas vad. 1947-49; ASV: kopš

1949 Vašingtonas valsts Pjūalapas (Puvallup) izmēģin. stac. darbā.

DIKMANIS, Heinrichs (Enrique DICKMANN) - dz. 20.12.1874

Latvijā, m. ārzemēs (?), ārsts. Arģentīnā no 1891, kopš 1898 (ar

pārtraukumiem) līdz 1942 dienas avīzes LA VANGUARDIA red.

Buenosairesas nac. U 1904 M.D., slimnīcas vad. no 1905, parla-

menta deputāts 1914-28, apcietināts 1930, deputāts 1932-40, 1942-

-----43. Vēsturisku un sociālu rakstu autors. Biogr. un bibliogr.: Who's

Whoin Latin America V (1950).

DINBERGS, Anatols — dz. 3.3.1911 Rīgā, diplomāts un polī-

tisko zinātņu speciālists; LU mag.iur.; ASV: Džordžtaunas (George-

town) U Vašingtonā Ph.D. 1952. Darbs: The Incorporation of Latvia

into the Union of Soviet Socialist Republics m 1940-41.
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DINBERGS, Arturs - dz. 20.6.1887 Rfgā, technoloģijas inže-

nieris; b. RPI 1913, LU priv.-doc. no 1938; Vācijā no 1944, UNRRA

Udoc. 1947-49; ASV no 1949.

DINBERGS, Kornēlijs — dz. 5.6.1925 Rfgā, ķīmiķis; Vācijā:
stud. Minchenes U; ASV: Beilora (Bavlor) U Teksasā M.A. 1951,

Perdjū (Purdue) U Indiānā Ph.D. 1955. Pētnieks organ. laimijā, se-

višķi gumijas rūpniecības problēmās. Patentu īpašnieks. Publ.

DOLIETIS, Kārlis — dz. 8.8.1900 Saukā, smadzeņu chirurgs;
b. LU, lfdz 1930 asist.; 1933 Dr.med.; Rokfellera stipendiāts An-

glijā, Holandē, Francijā, Vācijā; kopš 1940 klīnikas vad. Rīgā un

LU lektors. Zviedrijā no 1944. Publ.

DRAVIŅŠ, Kārlis - dz. 30. 12. 1901 Stendē, filologs; b. LU

1938; Igaunijā: Tartu U latviešu valodas lektors 1940-44; Zviedrijā:
Lundas U slavu filol. I kopš 1944. CEĻU red. ZALKF Kr. Barona

prēmija 1961. Publ. par senākiem latviešu rakstiem: 5 grāmatas,

33 raksti (1958-65). Bibliogr.: ALA KBB 7 (1962), 30. lpp.; lielā-

kais darbs pēc tam: Altlettische Schriften und Verfasser (1965).

DRAVNIEKS, Andrejs — dz. 3.10.1912 Pēterpilī, ķīmiķis; b.

LU 1938, asist. līdz 1944, papild. Vācijā Mārburgas U; ASV: Čikā-

gas TI: Ph.D. Pētnieks priv. koncernos. Padomnieks Ilinojas TI

kopš 1960. Pētī metallu korr6ziju, metallu un eļļu reakcijas, eļļu

un krāsu technoloģiju. Publ. par berzi, eļļošanu, ziežvielām, raksti

vācu, angļu un itāliešu periodikā. Bibliogr.: TAp 22 (1959).

DRAVNIEKS, Ernests — dz. 19.2.1892 Rīgā, inženieris; b. Pē-

terpils TI 1917; LU 1943 Dr.ing; Vācijā: BU ārk. prof. 1946-49,

pēc tam ASV. Publ. autors, techniskās terminoloģijas vārdnīcas red.

DRAVNIEKS, Fricis - dz. 11.6.1915 Slokā, fiziķis; b. LU

1943, asist. līdz 1944; Vācijā: BU mācībspēks 1946-49; ASV: Mine-

sotas U asist. Publ. fizikālā ķīmijā.

DREIJMANIS, Džons (John DREIJMANIS) — polītisko zinātņu

speciālists; ASV: instr. Masačūsetsā.

DREIMANIS, Aleksis — dz. 13.8.1914 Valmierā, ģeologs; b.

LU 1938, asist. ģeoloģijas I, lektors 1940, priv.-doc. 1942-44;

Vācijā: BU ārk. prof. 1946-48; Kanādā: ārk. prof. Rietumontario

U Londonā no 1948, ģeoloģijas prof. kopš 1964. Pētījis Latvijas un

Kanādas ledus un starpledus laikmeta nogulumus. Bibliogr. (1935—

1963) : TAp 41 (1964).
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DRILLIS, Rūdolfs — dz. 10.5.1893 Grostonā, psihoanalītiķis;
b. Pēterpils virsnieku aviācijas skolu 1916, stud. RPI un LU. Nodi-

binājis Latvijas kara aviācijas skolu, kopš 1925 Rīgas pilsētas jau-

natnes un aroda piemērotības pētīšanas I vad.; noorganizējis Darba

muzeju 1926; Vācijā: Leipcigas U 1931 Dr.phil. Mācībspēks LU

1940-44; Vācijā no 1944; ASV: zin. darbā no 1949; kopš 1954 Ņu-
jorkas U pētnieks biomechanikā. Publ. par racionālizāciju, senajiem

latviešu mēriem, darbarīku piemērotību. ZALKF goda diploms 1965.

DUNDURS, Jānis — dz. 13.9.1922 Rīgā, inženieris; stud. LU,

Vācijā Drēzdenes un Stutgartes TA; ASV: Ziemeļrietumu (North-

western) U Evanstonā B.S.M.E. 1951, M.S. 1955, Ph.D. 1958.

Speciālists materiālu stiprības problēmās. No 1953 pētnieks Ziemeļ-
rietumu U, instr, 1955, mācībspēks (asst. prof.) 1958, ārk. prof.
1961. Publ. teorētiskajā un lietotajā mechanikā.

DUNKELS, Andrejs — matēmatiķis; Zviedrijā: Upsalas U 1962

fil.kand., asist. (amanuensis), lektors Umeo (Umea) U; Kenijā:

Nairobi paidagoģiskajā I kopš 1966.

DUNSDORFS, Edgars — dz. 20.11.1904 Saldū, tautsaimnieks;

b. LU 1933; Zviedrijā: 1934 stud. vēsturi Stokholmas U un saimn.

vēsturi Stokholmas ekonomiskā I; LU asist. 1934-36, priv.-doc.

1937, doc. 1938, tauts. nod. vad. 1939-44, Dr.oec. 1944, prof. un

dekāns 1943-44. Vairākas Kultūras fonda un Kr. Barona prēmijas.

LATVJU TAUTSAIMNIEKA un Tautsaimniecības vārdnīcas red. Vā-

cijā: pētnieks Greifsvaldes U Bincā. 1945 viens no BU dibinātājiem,

1946-48 BU prof. un saimn. lietu rektors. Kopš 1948 mācībspēks

Melburnas U, vairākkārt prof. (nod. vad.) amatā (arī kopš 1966).

1957 viesprof. Kalifornijas U Berklejā. Daudzos pētniecības koman-

dējumos un dalībnieks starpt. kongresos. Publ. latviski, vāciski un

angliski. ZALKF balva 1963. Ģenerāļa Goppera fonda balva 1966.

Trimdā publicētās grāmatas Latvijas vēsturē: Der grosse schwedi-

sche Kataster m Livland 1681—1710 (1950); Senie stāsti (1955);

Deviņvīru spēks (1956); Turība un brīvība 17. gs. Latvijā (1961);

Latvijas vēsture 1600—1710 (1962; bibliogr. par citiem darbiem:

519. lpp.); kopā ar A.Spekki: Latvijas vēsture 1500—1600 (1964;

bibliogr. par citiem darbiem: 740—741. lpp.); Zīle (1965); Saktu

stāsti (1965); Mūžīgais latviešu karavīrs (1966). LTIB 426—430,

1862-1863.
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DZELZrTIS, Kārlis - dz. 25.6 :
1892 Vildogā, jurists; stud.

Pēterpils U, b. LU 1921; Austrijā: stud. Insbrukas U 1944-50, Dr.

Kādu laiku Jaunzēlandē, vēlāk mācībspēks ASV. Autobiogr.: P.Ēr-

manis v.c. (cd.), Trimdas rakstnieki II (1947), 25—61 lpp.

DZIĻLEJA, Kārlis —dz. 13.12.1891 Pastendē, m. 16.12.1964

Stokholmā, jurists un literāts; DOMU red. 1929; b. LU 1942; Vācijā
no 1944, Zviedrijā kopš 1949; laikraksta BRĪVĪBAS red. Publ. lite-

rātūras vēsturē un teorijā. LTIB 449—461.

EBERŠTEINS, Igors — inženieris; ASV: Ph.D. Prinstonas

(Princeton) U, mācībspēks Jēlas (Yale) U termodinamikā. Speciā-
lists aviācijas inženierzinātnēs, sevišķi raķešu gāzu dzinējspēka

pētīšanā.
EBERŠTEINS, Jānis—b. LU tauts. nod. Publ. medicīnas vēsturē.

EGLĪTE, Irma — dz. 13.10.1907 Latvijā, ārste; b. LU 1931,

asist. līdz 1944; Vācijā: Greifsvaldes U 1944-45 instr. anatomijā;

ASV: Ohaio valsts U kopš 1952, mācībspēks (asst. prof.) 1956, ārk.

prof. 1962. Publ. par acs histoloģiju un anatomiju.

EGLĪTE, Mirdza — ASV: Minesotas U 1957 8.5., 1959 M.S.

Mācībspēks valodās Konkordijas kol.

EGLĪTI S, B. — patologs; Kanādā: Toronto U. Publ. (1953).

EGLĪTIS, Jānis — dz. 16.12.1902 Kārļu pag. ,
histologs; b. LU

1931, papild. Vācijā un Austrijā; LU 1940 Dr.med., mācībspēks un

ārsts LU klīnikā 1942-44; Vācijā: Greifsvaldes U klīnikā mācīb-

spēks 1944-45, BU ārk. prof. 1946-49; ASV kopš 1949, Ohaio valsts

U instr. 1951, ārk. prof. 1955, prof. no 1961 histoloģijā, ausu

deguna un kakla slimībās. Publ.

EGLĪTIS, Maksis — dz. 13.4.1892 Mārsnēnos, agronoms; b.

RPI 1918; Latvijas augu aizsardzības I dir., LU asist. fitopatolo-

ģijā 1922-27, doc. 1927-35; Šveicē: Cīriches TA Dr.sc.nat. 1933;

LU Dr.agr. 1935, prof. līdz 1939, pēc tam JLA; Vācijā: asist.

Ķeizara VilhelmaI 1944-45, BU prof. 1946-49, prof. Maksa Planka

I 1949-50; ASV: pētnieks Vašingtonas valsts U izmēģin. stacijā

Pjūalapā (Puvallup) 1951-62, turpina pētniecību. Publ. kopš 1926

latviski, vāciski un angliski par termiskām un elpošanas norisēm sli-

majos augos, kartupeļu slimībām, fitopatoloģiju — ap 100 darbu.

EICHE, Andrievs — dz. 10.5.1934 Rīgā, ģenetiķis; Zviedrijā:

Stokholmas U 1964 fil.lic., pēc tam turpat ģenētikas I lektors. Publ.
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EICHE, Vilhelms — dz. 29.6.1893 Ādažos, mežkopis; b. LU

1928, priv.-doc. 1937, doc. JLA 1938-44; Mežu pētīšanas I dir.

1940-44; Zviedrijā: no 1944 Mežu pētīšanas I darbā. Disertācija doc.

kvalifikācijai 1966. Publ. angliski un zviedriski.

EIMANE, Biruta —dz. 22.1.1929 Rīgā, fitopatoloģe; ASV: Mi-

sisipi U 1954 B.S. dārzkopībā, Ilinojas U 1956 M.S., Pensilvānijas

U 1961 Ph.D.; zin. darbā Ņujorkas botāniskā dārzā Bronksā, mācīb-

spēks Ņuhempšīras kol. Pētījusi ar sēklām pārnestos virusus dažās

plūmju šķirnēs, atklājusi fungicīdu latavīnu.

EIMANIS, Jānis (John EIMAN) — dz. 1886 Latvijā, m. 1955

Gvajalaharā, Meksikā, patologs; ASV: Pensilvānijas U 1918 Dr.

mcd., ārk. prof. patoloģijā turpat; Abingtonas slimnīcas dir. Pētī-

jis arī maiju civilizāciju Meksikā.

EKMANIS, Rolfs — dz. 10.2.1929 Rīgā, filologs; ASV: Viskon-

sinas (Wisconsin) U 1956 8.A., 1957 M.A. (darbs: Vilis Lācis kā

padomju rakstnieks), asist. turpat. Lektors krievu un vācu valodā

Jūtas (Utah) valsts U 1957-60; stipendiāts Indiānas U 1960-62; So-

mijā un Skandinavijas valstīs 1962; mācībspēks Dienvidflorldas U

1962-63, Arizonas valsts U (asst. prof.) kopš 1963; Indiānas U 1966

Ph.D. Disertācija par sakariem starp krievu un latviešu padomju

literātūru 1940-1960. Publ. periodikā.

ĒĶIS, Ludvigs — dz. 11.9.1892 Dobeles pag., m. 7.7.1943

ASV, sovjetologs un diplomāts; stud. RPI un LU, sūtnis, finanču

ministrs.

ENCE, Elmārs — dz. 16.10.1908 Rīgā, ķīmiķis; b. LU 1934,

asist. 1934-44; Vācijā: 1944 Heinkela uzņēmumā; 1946-49 BU lek-

tors; ASV: Ņujorkas U kopš 1951, pētnieks priv. sabiedrībās kopš

1960.

ERMANE, Lūcija - dz. 22.6.1913 Latvijā, ķīmiķe; ASV: pēt-

niece mikroanalitiskā ķīmijā kopš 1951.

ERMANIS, Fēlikss — metallurgs; ASV: Ņujorkas U: M.S. Publ.

ERMANIS, P. — fiziķis; Zviedrijā: publ. optikā (1961).

EZERGAILIS, Andrievs - dz. 10.12.1930 Ritē, vēsturnieks;

ASV: Mičiganas U 1956 8.A.; Ņujorkas U 1960 M.A.; mācībspēks

(asst. prof.) Itakas kol. Ņujorkā kopš 1963. Darbs:
„
Bolshevization

of the Latvian Socialdemocratic Party 1910-1917"
,

SLAVIC AND

EAST EUROPEAN STUDIES (1967) v.c.
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FOLDATS, Ernests — dz. 15.5.1925 Liepājā, botāniķis; stud.

Freiburgas U Vācijā 1946-48 un Venecuēlas centrālajā U Karakasā

1950-54, bioloģijas licenciāts, vēlāk Dr.rer.nat., mācībspēks kopš
1951 (1951-54 asist., no 1959 prof. un botānikas nod. vad.), biolo-

ģijas nod. vad. kopš 1962. Pazīstams pasaules literātūrā. Aprak-
stījis 1000 orchideju sugas un 133 ģintis. Kreola prēmija 1965. Pāri

par 20 publ.

FREIBERGA (VĪĶE), Vaira - psīcholoģe; Kanādā: Toronto U

1958 8.A., 1959 M.A.
; Mekgila (McGill) U Montrealā 1966 Ph.D.

Mācībspēks (sessional lecturer) Montrealas U.

FREIBERGS, Imants — dz. 1934 Valmierā, fizikas inženieris;

Kanādā: Toronto U 1960 8.5., 1961 M.S.; mācībspēks (asst. prof.)

Mekgila U skaitļošanas centrā kopš 1963.

FREIMANIS, Atis — dz. 28.3.1925 Rfgā, radiologs; Vācijā:

Hamburgas U 1951 Dr.med.; ASV: instr. Ohaio valsts U radiolo-

ģijas kol. 1958-59, doc. (asst. prof.) 1959-61, ārk. prof. 1961-65,

prof. no 1965. Pētījumi radioloģijā.

FREIMANIS, Dzintars — dz. 3.1.1925 Rīgā, filologs; Vācijā:
stud. BU; ASV: Filipsa (Phillips) U īnidā, Oklahomā 1952 8.A.,

Midlberi kolledžā 1953 M.A.
, Kolumbijas U 1961 Ph.D.; franču va-

lodas instr. Peina kol. un Kolumbijas U; kopš 1961 doc. (asstprof.)

modernajās valodās Rodailendas kol. Providensā. Darbi: par sub-

jektīvismu Mopasāna darbos, apceres par literātūru, daiļdarbi.

Autobiogr.: PAŠP.
, 103-105. lpp. LTIB 598-600.

FREIMANIS, Edgars — dz. 1.5.1903 Rīgā, kuģu būvinženieris,

b. LU 1928; asist.; priv.-doc. 1935, doc. 1939; Zviedrijā no 1944.

Bibliogr. : TAp 38 (1963).

FRIDRICHSONS, Jānis - dz. 17.1.1906 Vecsātos, fiziķis; LU

mag.math., papild. Varšavā, Polijā; LU priv.-doc. 1939, doc.

1940-44, JLA doc. 1942-44; Austrālijā: kopš 1949 pētnieks (prin-

cipal research scientist) CSIRO Melburnā. Ap 10 publ. Latvijā, 21

Austrālijā.

GABLIKS, Jānis — dz. 1.11.1924 Nītaurē, zobārsts; Vācijā: b.

BU 1949, IRO dienestā 1949-51; ASV: zobārsta, asist. 1952-55,

pētnieks bioķīmijā Ratgersa (Rutgers) U 1956-57, M.S. 1957; pēt-

nieks priv. firmās 1957-60, instr. Ratgersa U 1960-63, Ph.D. 1963,

doc. (asst. prof.) mikrobioloģijā Masačūsetsas TI no 1963.
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GAILĪTIS, Jānis — ārsts; ASV: strādā Rodailendā. Bibliogr. :
LAZAA 73 (1962).

GAILĪTIS, Raimonds — ārsts; stud. LU; Vācijā: b. Tībingenas

U 1948; mācībspēks Ilinojas U no 1956. Bibliogr.: LAZAA 71 (1961).

GALĒJA (DRAVNIECE), Aina — dz. 1925 Rīgā, ārste; Vācijā:

Hamburgas U 1949 Dr.med. ; ASV: kopš 1960 instr. Minesotas U.

GALĒJA, Irma — paidagoģijas zinātniece; ASV: Aiovas U 1965

M.S.; mācībspēks turpat Pētījusi latviešu bērnu sociālo pielāgošanos.
GALĒJS, Jānis — dz. 21.7.1923 Rīgā, elektrotechnikas inže-

nieris; stud. LU, Vācijā BU; b. Braunšveigas TA 1950; ASV: Ili-

nojas TI 1953 M.S., 1957 Ph.D. Pētnieks turpat kopš 1950. Speciā-
lists radara un elektronisko skaitļotāju problēmās un elektromagnē-
tisko viļņu izplatīšanās pētīšanā dispersīvā vidē un ionosfairā. Bib-

liogr.: AK.DZ. 5 (1962), 99-100. lpp.

GALIŅA, Nora — fizioloģe; ASV strādā Hārvarda U medicīnas

fak. 3 publ. fizioloģijā un patoloģijā.

GARANCIS, Dominiks — dz. 14.10.1912 Varakļānos, jurists;

stud. LU; Vācijā: Freiburgas U 1945 Dr.iur.; Francijā: Parīzes

U 1947 Dr.en Droit; Anglijā: Londonas U 1949 Ph.D.; ASV: lektors

Kornela (Cornell) un Hārvarda U 1950-56, kopš 1956 tulku nod. vad.

Ņujorkas federālajā rezervju bankā. Darbi par salīdzināmo likum-

došanu, starpt. darba konvencijām, starpt. lilcumdošanas formām.

Ar vārdu „D.G.Garan" publicējis: The Paradox of Pleasure and

Relativitv. The Psvchological Causal Law (1963).

GARANCIS, Jānis — dz. 14.5.1921 Gaigalavā, patologs; stud.

LU; Vācijā: Heidelbergas U 1949 Dr.med.; ASV: mācībspēks Mi-

sisipi U 1957-58; ārk. prof. Sinsinati (Cincinnati) U kopš 1958.

Speciālizējies Voltera Rīda armijas slimnīcā elektronu mikrosko-

pijā 1961-62. Publ. par kaļķi vielumaiņā.

GĀTERS, Alfrēds — dz. 24.4.1921 Kalncempjos, filologs; stud.

LU; Vācijā: Hamburgas U 1949 Dr.phil. salīdzināmā valodniecībā;

b. medicīnas studijas. Disertācija: Beitrāge zur Bedeutungsge-

schichte der ins Lettische entlehntenmittelniederdeutschen Nomine.

Publ.: Der Genetiv der Verstārkung im Lettischen; Der Vokativ im

Lettischen; v.c. LTIB 634.

GAUJA, Hugo — tautsaimnieks; b. LU 1942; Zviedrijā: Upsalas

U 1960: fil. kand.; strādā zin. darbā turpat.
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GIFORDA (PURVIŅA), Inese - vēsturniece; ASV: Ņujorkas

valsts U 1962 8.A., 1966 M.A. Kopš 1966 mācībspēks Rasela Sei-

dža kol. Ņujorkā.

GODESS, Hermanis — dz. 3.3.1920, mūziķis; b. LX klavier-

spēles klasi 1937; ASV: kopš 1960 prof. klavierspēlē Rietumvir-

džinijas (West Virginia) U.

GRANTS, Arvīds — filozofs; Kanādā: Britu Kolumbijas U 1961

8.A., 1963 M.A.; 1966 prof. Saimona Frēzera U Barnbijā, Anglijā;
1967 pētnieks Kembridžas U.

GRASMANIS, Vilhelms — dz. 29.5.1906 Klosteros, agronoms;

b. LU 1933; Vācijā: stud. Frankfurtes U; Austrālijā: Melburnas U

1961 M.Agr. ; Adelaides U Vaita I stipendiāts 1966, pēc tam Vikto-

rijas zemkopības ministrijas augu barības vielu pētniecības I vad.

GRAUDIŅA (AVOTA), E. — veterinārārste; pētniec. darbā ASV.

GRAUDUMS, Ivars — dz. 7.6.1930 Rfgā, lamiķis; Vācijā: b.

Štutgartes TA 1959, asist.; 1961 Dr.chem.; strādā firmā
„ Bayer-

werke" Lēverkuzenā. Publ.

GRAVA, Arturs — ķīmiķis; ASV: Rietumu rezerves U 1962

Ph.D.; strādā turpat. Publ. sint. organ. ķīmijā.

GRAVA, Jānis — dz. 24.1.1920 Vecgulbenē, agronoms; Vācijā:
b. Getingenas U 1948, Dr.agr. 1950; ASV: pētnieks Kanzasas valsts

U 1952-53, instr. 1953-54; pētnieks Minesotas U 1954-57, doc.

(asst. prof.) 1957-63, ārk. prof. no 1965. Speciālists labības un

zālaugu sēklu audzēšanā. Publ. augsnes zinībā.

GRAVA, Sigurds — dz. 25.9.1934 Liepājā, būvinženieris un

architekts; ASV: b. Siti (City) kol. Ņujorkā 1955, Kolumbijas U

1960, pēc tam instr. architektūrā; Ph.D. 1965.

GRINBERGA, Marta — patoloģe; ASV: strādā Hārvarda U me-

dicīnas fak. Publ. dzīvnieku patoloģijā (1961).

GRĪNBERGS, J. — mikrobiologs; Čilē: prof. Valdivijas U no 1956.

GRINBERGS, Juris — dz. 24.6.1906 Kokmuižā, jurists; b. LU,

mācībspēks no 1930, doc. 1940-44; Austrijā no 1944, Grācas U

asist. 1946-49, pēc tam Skotijā. Publ. (kopā ar A. Prāmu): Latvia

1918—1940 (1952).

GRĪSLIS, Egils — dz. 19.2.1928 Jelgavā, teologs; Vācijā: stud.

Heidelbergas U; ASV: Getisburgas kol. 1950 8.A.; turpat luterāņu

teoloģijas seminārā 1953 8.D.; Jēlas (Yale) U 1958 Ph.D.; stud.
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filoz. Kolumbijas U 1959. Kopš 1959 ārk. prof. teoloģijas vēsturē

Djūka (Duke) U Daremā (Durham). Speciālists baznīcas dogmātikas

vēsturē, sevišķi 16. gs. protestantu teoloģijas attīstībā. Darbi: Dieva

dusmas Lutera iztulkojumā, raksti latviski un angliski.

GRODUMA, Emma — dz. 17.10.1916Rfgā, bakterioloģe; b. LU

zobārstn.nod.; zin.darbā Latvijas zobārstn. lun Valsts vēža klīnikā

1941-43; Vācijā: LSK dienestā 1944-47; Anglijā: Londonas U 1957

Ph.D.; Kanādā: pētniece bakterioloģijā Saskačevanas (Saskatchevvan)

U 1957-61, mācībspēks (asst. prof.) kopš 1961. Darbi viruloģijā.

GROSS, Valters — dz. 20.8.1903 Katlakalnā, pālaiontologs; Vā-

cijā: Berlīnes U 1930 Dr.phil.; 1935 habil.; Frankfurtes U (pie

Mainas) asist. 1934-37, doc. 1937, ārk. prof. 1943, prof. 1949; no

1950 prof. Humbolta U Berlīnē. Daudz publ., arī par Latvijas pa-

laiontoloģiju. Bibliogr.: Poggendorff VII a (1958).

GROTĀNS, Atis — dz. 21.7.1901 Biržos, zoologs; LU 1932

mag. rer. nat.; asist. 1932-37, priv.-doc. 1937-42, doc. 1942-44;

Vācijā: Greifsvaldes un Ķīles U; BU ārk. prof. salīdzināmā anato-

mijā 1946-49; ASV kopš 1949; pētī dzīvnieku ķermeņa kvantitātīvās

analizēs un eksp. bioloģijas problēmas. Pētījis Latvijas un Baltijas

mājkustoņus. Publ.: mācības grāmata bioloģijā v.c. darbi.

GULBIS, Fricis - dz. 19.1.1891 Nodegos, m. 14.1.1956 Ha-

miltonā, Kanādā, fiziķis; stud. Pēterpils U 1911-16, asist. Pēter-

pils U mežsaimn. I 1917-19; Permas U mežsaimn. I 1919; papild.

Berlīnes U 1920-21, arī Utrechtas, Amsterdamas, Leidenas, Kopen-

hāgenas, Stokholmas un Upsalas U. Mācībspēks LU no 1919; ārk.

prof. un fizikas I vad.; prorektors 1933-36; Vācijā: Greifsvaldes U

1944-45; BU prezidents un prof. 1946-48; Kanādā: Mekmāstera U

Hamiltonā 1948-56. Piedalījies daudzos kongresos, pētījis kosmisko

staru polārizāciju, fotonu un elektronu sadursmes procesus, paladija

pozitīvo emisiju. Ap 10 publ. par molekulārfiziku, elektrību un mag-

nētismu, optiku v.c. LTIB 741.

GŪTBERGAS (The GUTBERGS), māsas Ingrīda un Karīna — dz.

Rīgā, duopianistes; Austrijā: stud. Mocarta mūzikas Ak (Mozarteum)

Zalcburgā 1946-50, absolvējot klavieru, ērģeļu un diriģentu klasi;

ASV: Bostonas U 1958 Mus.A.D.; klavieru un ērģeļu spēles paida-

goģes turpat.

GŪTMANIS, Marģers - dz. 26. 12. 1885 Morē, m. 8. 7. 1959
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Brazīlijā, ģeologs; stud. Pēterpils kalnu Ak, papild. Vācijā un Ho-

landē; zin. darbā LU 1920-26, Tatru un Karpatu kalnos 1922; priv.-

doc. LU 1926-28; Arģentīnā: pētniecības darbā no 1929; valdības

ģeologs, sākumā Patagonijā, vēlāk Brazīlijas un Bolīvijas pierobežā

džungļu territorijā; kopš 1935 Sanpaulo agronomiskā I darbā. Dau-

dzos komandējumos Eiropā, Dienvidamerikā un Centrālamerikā. Darbi

starp citu par Latvijas dzelzs rūdām un Daugavas ielejas ģeoloģiju.

ĢĒLIŅŠ, Eduards — dz. 20.11.1883 Ezerē, astronoms un ģeo-

fiziķis, b. Pēterpils U 1914, LU mācībspēks fizikā un astronomijā

kopš 1919, doc. 1928, ārk. prof. 1930, prof. 1940; Vācijā: zin.

līdzstrādnieks hidrogrāfiskā I Hamburgā; BU prof. 1946-49; ASV:

pētnieks (research assoc. prof.) Ohaio valsts U 1951-54, zin. kon-

sultants Bateles I Kolumbusā (Columbus) 1956-59; kopš 1960 vec.

pētījumu referents Kongresa bibliotēkā.

ĢĒRMANE, Mirdza — dz. 20.3.1921 Ļaudonā, ārste; Zvied-

rijā: b. Karolfnas I 1957; asist. turpat. Publ.

ĢERMĀNIS, Uldis — dz. 4.10.1915 Krievijā, vēsturnieks; b.

LU 1943; Zviedrijā no 1945; Stokholmas U 1953 fil.mag.; paidagogs.

Publ. Latvijas vēsturē un sovjetoloģijā latviski un zviedriski; (cd.:)

Pa aizputinātām pēdām (1956); Latviešu tautas piedzīvojumi (1959).

LTIB 750.

ĢINTERS, Valdemārs — dz. 27. 11. 1899 Rīgā, archaiologs;

Vācijā: Karaļauču U 1927 Dr.phil.; LU 1931 mag.hist.; kopš 1934

Valsts vēsturiskā mūzeja dir.; 1935 LMA doc., 1940 LU priv.-doc.;

Zviedrijā: kopš 1945 strādā Valsts vēstures mūzejā. Publ. archaio-

loģijā un tautas mākslā.

HARTMANIS, Juris — dz. 5.7.1928 Rīgā, matēmatiķis; Vācijā:

b. Mārburgas U 1949; ASV: Kanzasas pilsētas U 1951 M.S.; Kali-

fornijas TI 1955 Ph.D.; zin. darbā turpat 1951-55; instr. Kornela

(Cornell) U 1955-57, doc. (asst. prof.) Ohaio valsts U 1957-58; pēt-

niecības matēmatiķis firmas „General Electric" laborātorijās 1958-

---65; prof. skaitļošanas zinātnē Kornela U Itakā kopš 1965. Pētījumi

modernā algebrā un matēmatikas teorijā elektronisko skaitļotāju

loģikas izveidošanā. Ap 15 publ. Piedalījies starpt. kongresos.

HARTMANIS, Valdemārs — kriminālogs; stud. LU; Vācijā: b.

Heidelbergas U; Kanādā: Mekgila U 1957 M. of Social Work; mā-

cībspēks Toronto U; kopš 1966 sociālā darba dir.
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HAUZENBERGA-ŠTURMA, Edite — dz. 24.11.1901 Svētciemā,

filoloģe; b. LU 1931, priv.-doc. baltu valodniecībā 1941-44; Vācijā:
BU ārk. prof. latviešu filol. 1946-49; Bonnas U stata lektrise baltu

valodās. Rakstu krājuma: In honorem Endzelini (1960) red. LTIB

767-768, 1161.

HOCHBERGS, Reinhards — dz. 29.10.1907 Rfgā, agronoms; b.

JLA 1939; Zviedrijā: kopš 1953 Lundas U ģenētikas izmēģin. asist.

un laborātorijas inženieris.

IELEJA, Kārlis — dz. 7.3.1909 Ogres pag. ,
būvinženieris un

technikas vēsturnieks; stud. LU; Vācijā: Minchenes U un Karls-

ruhes TA 1947-49; ASV: Kalifornijas U Berklejā 1959 M.S. Strādājis

Ķeguma spēkstacijas būvinspekcijā un spēkstaciju pārvaldē. Pētījis

Latvijas ostu un ūdensceļu izbūves vēsturi un technikas vēsturi Lat-

vijā, ūdensspēka izmantošanas attīstību un paisuma enerģijas iz-

mantošanas vēsturi. Eksp. pētījis smilšu kustību straumju gultnēs
un gultņu raupjumu. Grāmatas: Technikas meistardarbi (2 sēj.) un

daudzu rakstu autors, žurnālu red. LTIB 798.

ILUKĒVIČS, Aleksis — veterinārārsts; Dr.; Venecuēlā: prof.

Zulija valsts U Markaibo.

ILZIŅŠ, Olafs — vijolnieks; b. LX 1939; Nac. operas orķest-

rants 1941-44, koncertējis Vācijā 1944-47; prof. Venecuēlākopš 1947,

koncertējis arī ASV.

IMMERS, Jānis — dz. 25.5.1908 Ēdolē, zoofiziologs; LU 1938

mag.rer.nat.; asist. līdz 1940, lektors 1940-44; Zviedrijā: kopš

1945 līdzstrādnieks eksp. bioloģijas I; fil.lic. 1955, fil.dr. 1962.

Pētījumi par olšūnas apaugļošanu. 32 publ. (1943—1966).

INVEISS, Jānis — dz. 12.11.1896 Ķempjos, mechanikas inže-

nieris; stud. Pēterpilī Pētera I PI 1916 un 1918-23; b. LU 1933;

asist. 1933-36, lektors 1936-40, doc. 1940-42, ārk. prof. 1942-44;

Dr.ing.mech. 1939; papild. Beļģijā, Francijā, Itālijā, Šveicē, Aus-

trijā, Čechoslovakijā, Vācijā un Dānijā; Vācijā: BU prof. 1946-49;

ASV: Milvoki inženierzinātņu skolā 1950-52, Denveras U 1952-54;

kopš 1954 prof. Mičiganas kalnrūpniecības un T kol. Pētījumi par

spēka un siltuma saimn. racionālizāciju. 50 publ. latviski un an-

gliski. LTIB 812.

INVEISS, Uldis —dz. 25.10.1928 Rīgā, tautsaimnieks; Vācijā:

stud. BU 1949; ASV: Viskonsinas (Wisconsin) U 1959 M.A.; asist.
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1956-58, lektors 1958-63; doc. Kerola (Carroll) kol. kopš 1963.

Pētījis Lorensa kuģu ceļa ietekmi Viskonsinas saimn., Mičiganas,

Hjūrona, frī un Ontario ezera līmeņa maiņas ietekmi Viskonsinas

piekrastes uzņēmumu darbībā. Publ.

IRBE, Gunārs — dz. 10. 2. 1924 Rīgā, sociologs; Zviedrijā:

Stokholmas U 1958 fil.kand. Strādā Zviedrijas statistikas birojā.
Publ. latviski, zviedriski un angliski, raksti periodikā. Autobiogr.:
PAŠP.

,
129—133. lpp.

ISAKS, Mārtiņš — dz. 24.9.1935 Rfgā, ķīmiķis; ASV: Perdjū

(Purdue) U 1957 8.5., Aiovas (Iowa) U 1960 M.S., Sinsinati (Cin-

cinnati) U: Ph.D. Publ. Anglijā un ASV.

IVASKA (HARTMANE), Astrfde — dz. Rīgā, filoloģe un literāte;

Vācijā: stud. Mārburgas U; ASV: māca krievu valodu Olafa kol.

Minesotā kopš 1958. Apceļojusi Eiropu, stud. igauņu, somu, lietu-

viešu un latviešu literātūru. Daudz rakstu par baltiešu literātūru

amerikāņu un latviešu speciālos izdevumos. Autobiogr.: PASP.,

124-125. lpp.

JĀKOBSONE, Aina — bioķTmiķe; ASV: Viskonsinā (Wisconsin)

publ. mikrobioloģijā.

JĀKOBSONS, Eduards — dz. 7.6.1896 Kalētos, inženieris; b.

LU 1924, asist. ,
vēlāk doc., no 1939 prof.; Vācijā: BU prof. 1946-

--49
' JĀKOBSONS, Konstantins — dz. 26. 2. 1908 Jēkabpilī, ārsts;

b. LU 1931; Vācijā: Hamburgas U 1946 Dr.med.
,

1947 Dr.med.habil.

Kopš 1946 priv.-doc. BU, no 1947 doc. Hamburgas U.

JĀKOBSONS, Pauls — Dr.agr.; pētnieks Norvēģijas lauks, pē-

tīšanas I. Publ. norvēģiski un angliski.

JANEKS, Aleksandrs — dz. 28. 11. 1891 Daugavpilī, ķīmiķis;

Krievijā: b. Pēterpils U 1915, speciālizējies kolloidķīmijā turpat

1916-18; mācībspēks Vladivostokas PI 1919-20; LU doc. 1920-30,

Dr.chem. 1928, prof. 1930-44; Vācijā: no 1944 zin. darbā Mār-

burgas U; ASV kopš 1950. Pētījis kolloidķīmijas jautājumus, izstrā-

dājis jaunu periodiskās sistēmas tabulu, atradis jaunu valences liku-

mību; filozofijā pievērsies fizikālās pasaules būtībai, dodot tās epal-

lelisko izpratni. Publ. par fizikālās pasaules izpratnes būtībuv.c.

Bibliogr. : TAp 32 (1961).

JANIŠS, Eižens — dz. 1911 Pēterpilī, architekts; b. LU 1943;

Vācijā: Hanoveras TA: Dr.ing. (arch.); Kanādā priv. praksē. Publ.



125

JAUNĀRĀJS, Kārlis — ķīmiķis; ASV: Bruklinas (Brooklyn) PI

1963 M.S., strādājis Džona Manvila pētniecības centrā, pēc tam

Bruklinas PI. Publ. minerālu ķīmi jā.

JAUNZEMS, Valters - dz. 27.1.1925 Litenē, inženieris; Vā-

cijā: stud. BU; ASV: Ilinojas TI 1958 Ph.D.; mācībspēks turpat

1955-58; ārk. prof. Pensilvānijas valsts U inženierzinātņu un ar-

chitektūras kol. kopš 1958. Speciālists kontinuitātes mechanikā. Publ.

angliski par termoelastiku un dinamiku.

JECKALĒJS, Herberts — dz. 27. 8. 1912 Rīgā, mežkopis un

ķīmiķis; b. JLA 1941; Zviedrijā no 1945, b. Upsalas U ķīmijas fak.

1951; Kanādā no 1951, pētnieks no 1958.

JĒGERS, Benjamiņš — dz. 16.1.1915 Jelgavā, filologs un bib-

liogrāfs; b. LU 1944; Vācijā: Getingenas U 1949 Dr.phil. (disertā-

cija: Verkannte Bedeutungsverwandschaften baltischer Worter); ASV:

stud. Kolumbijas U 1951-53 bibliotēku zinātnes, bibliotēkārs Jēlas

(Yale) U; Zviedrijā: Lundas Udoc. 1961, pēc tam ASV: mācībspēks

Denvilas (Danville) kol. Bibliogr.: ALA KBB 7 (1962), 32. lpp.;

Latviešu trimdas izdevumu bibliogrāfijas (LTIB) red. ZALKFKr. Ba-

rona prēmija 1960.

JERUMANIS, Jānis — ķīmijas inženieris; Beļjgijā: b. Luvenas

U 1953, strādā turpat. Publ. franciski un vāciski.

JIRGENSONS, Arnolds — dz. 2.12.1906 Ādažos, ķīmijas inže-

nieris; b. LU 1932, asist. 1932-44; kopš 1934 pievērsies lielmole-

kulāro vielu technoloģijai, vadījis kazeīna fabriku; Vācijā 1944-47,

pēc tam Zviedrijā un Kanādā, kur turpina pētniecības darbu. Publ.

organ. ķīmijā, sevišķi kolloidķīmijā.

JIRGENSONS, Bruno —dz. 16.5.1904 Ādažos, ķīmiķis; b. LU

1926, pēc tam asist. turpat; papild. Cīriches U 1930 un Štaudin-

gera I Freiburgā 1939; LU 1933 Dr.chem.; kopš 1934 priv.- doc.,

1940-44 prof.; Vācijā 1946 prof. UNRRA U Minchenē; Anglijā: 1947-

--49 pētnieks Mančestras (Manchester) U; ASV: prof. Teksasas lute-

rāņu kol. Seguīnā; kopš 1952 bioķīmiķis Andersona slimnīcā un prof.

Teksasas un Beilora (Bavlor) U Houstonā. Speciālists proteīnu v.c.

organ. kolloidu ķīmijā, veicis nozīmīgus pētījumus par olbaltumvielu

sastāvu un īpašībām veselu un slimu organismu asinīs. Pāri par 90

zin. un 500 populārzin. publ., sevišķi par aminoskābju un polimēru

viskozitāti, proteīnu denaturēšanu, proteīnu raksturošanu slimībās,
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jaunu metodi molekulsvara noteikšanā lielmolekulu polimēriem ar

titrēšanu. Piedalījies daudzos kongresos. ZALKF goda diploms 1958.

Biogr. : American Men of Science, Who is Who m American Educa-

tion, Leaders m American Science. Bibliogr.: TAp 9 (1956), 32

(1961), 39 (1963); Poggendorff VII a (1958). LTIB 867.

JIRGENSONS, Leonīds — dz. 1.8.1922 Salaspilī, filologs; Vā-

cijā: stud. Hamburgas U 1947-51; ASV no 1951; Minesotas U 1961

M.A.; doc. (asst. prof.) latīņu valodā Luboka (Lubbock) T kol. Tek-

sasā.

JOHANSONS, Andrejs — dz. 28.1.1922 Rīgā, reliģijas vēstur-

nieks un literāts; Zviedrijā: Stokholmas U: fil.lic.J 1964 fil. dr.

(disertācija: Der Schirmherr des Hofes im Volksglauben der Let-

ten). Ap 25 raksti periodikā latviski, vāciski un zviedriski (1955—

1966). ZALKF Kr. Barona prēmija 1965. LTIB 868—874 un: Vēju

mezgli (1962), Rīgas svārki mugurā (1966)

JOHANSONS, Harijs — dz. 22.5.1934 Liepājā, inženieris; Aus-

trālijā: Kvīnslendas U 1958 8.E.(h0n.), 1961 M.Eng.Sc.; Monaša

U doktorands. Publ. 1966.g. inženieru konferences materiālos.

JOHANSONS, Nikolajs -dz. 13.12.1885 Cēsīs, m. 1966 Stok-

holmā, matēmatiķis; b. Maskavas U 1906, skolotājs Rīgā; Vācijā

no 1944, Zviedrijā kopš 1950; strādāja Stokholmas TA. LTIB 875—

880.

JUMIĶIS, Alfrēds — dz. 7.12.1907 Rīgā, būvinženieris; b. LU

1937, asist. 1938, priv.-doc. 1942, Dr.ing. 1944; ASV: mācībspēks

(asst. prof.) Delavēras (Delavvare) U 1948; ārk. prof. (assoc. prof.)

Ratgersa (Rutgers) U 1952, prof. 1955; Vīnes TA 1963 Dr.techn.

Speciālists ģeotechnikā, pētījis gruntsūdeņa līmeni un temperātūras

svārstības, berzes pretestību starp ceļa segu un pamatni, nogāžu

stabilitātes aplēšanu, sala ietekmi zemesceļu būvēs, veicis Ņudžer-
sijas grunšu kartēšanu. ZALKF goda diploms 1962. Bibliogr.: TAp

12 (1956), 16 (1957), 38 (1963).

JURBERGS, Kārlis — dz. 8.3.1908 Liepājā, biologs; b. LU

1934, paidagogs; Vācijā: 1943-45 techniķis sint. šķiedru fabrikā;

ASV: kopš 1950 mikroskopijas nod. vad. cellulozas rūpnīcā Mem-

fisā (Memphis). Pētījis kokvilnas apstrādāšanas paņēmienus, strādā

augu bioķīmijā un šķiedru technoloģijā. Publ. cellulozas ķīmijā.
LTIB 888-890.
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JUREVICS, Vitauts — bioķīmiķis; ASV: Dienvidu metodistu U

Dalasā (Dailas) 1957 8.5., 1964 M.S. Strādā Dalasas karaslimnīcā.
Publ. immūnvielu ķīmijā.

JUREVICS, Pauls -dz. 19.11.1891 Rīgā, filozofs; stud. Tēr-

batas U Igaunijā un Lilles U Francijā; LU 1930 Dr.philos., priv.-
doc. kopš 1925, prof. 1934-40, 1942-44 filoz. vēsturē. Vācijā:
1945-50 mācībspēks Freiburgas U; Austrālijā: valodu skolotājs.

Publ. filozofijā kopš 1930. ZALKF balva 1955. Autobiogr.: PAŠP.,
141—148. lpp. Bibliogr.: P.Jurevičs, Idejas un īstenība (2. izd.

1965), 465-467. lpp. LTIB 891—894.

JUŠKEVIČS, Edmunds — dz. 6.1.1920 Varakļānos, teologs; stud.

LU; Vācijā: Eichštetas teoloģijas A; Itālijā: Gregora U Romā teo-

loģiju 1945-48, baznīcas tiesības 1948-53; Dr. Kopš 1954 prof.

Bajas priesteru seminārā Brazīlijā.

KADILIS, Jānis — dz. 16.1.1903 Stāmerienē, kritiķis un taut-

saimnieks; b. LU 1933; ASV: kopš 1950 krievu valodas instr. Sira-

kjūsas U. Autobiogr.: PAŠP., 148—156.1pp. LTIB 898—900.

KAINAŠS, Jānis — dz. 14.6.1885 Rīgā, m. 13.1.1958 Sanpaulo,

Brazīlijā, būvinženieris; b. LU 1935, asist. un lektors 1940-44;

Vācijā: BU lektors 1946-49.

KAIRE, Georgs — dz. 12.8.1908 Tērbatā, ārsts; b. LU 1931,

Drjned. pārbaudījumi 1937; Vācijā no 1944, pēc tam Austrālijā.
Melburnas seruma laborātorijas darbā 1951-64, pēc tam privātā

praksē. Publ. dzīvnieku inžu seroloģijā un immūnoloģijā.

KAKTIŅŠ, Jānis - dz. 15. 2. 1892 Mazsalacā, m. 24. 3. 1955

Barē (Barre) ASV, ārsts; b. Tērbatas U 1916; LU asist. 1921-23,

Rokfellera stipendiāts Parīzes Pastēra I 1923; Dr.med. 1934; LU

priv.-doc. patoloģiskā anatomijā 1934-44; Vācijā no 1944, pēc tam

Venecuēlā un ASV. Pētījis bakterioloģijas un immūnitātes problēmas.

KALĒJA, Felicita — pianiste; Kanādā: mācībspēks (asst prof.)

Akadijas U.

KALĒJS, Jānis — dz. 7.1.1912 Rīgā, vijolnieks, mūzikas pai-

dagogs; b. LX kā laur. 1934; papild. Berlīnē 1936-39; LX doc. 1940-

--44; Kanādā no 1949, mūzikas prof. un orķestra vad. Akadijas U

Novaskošā (Nova Scotia).

KALME (GEDROVICS), Alberts - dz. 12.9.1911, paidagoģijas

zinātnieks; stud. LU inženierzinātnes un tieslietas; Zviedrijā no 1944
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politiskā darbā; ASV: Setonholas U 1957 8.A., 1963 M.A., dokto-

rands politiskās zinātnēs Ņujorkas U. Mācībspēks Rietumvirdžinijas

(West Virginia) valsts kol. Darbi: Svenska reformer i Lettland och

letternas frihetskamp (1945), Sovjets blodsdād i Baltikum, Total

Terror (1948), The Marxist philosophv and its destructive effects on

the education process m Latvia 1940—1964 (disertācija).

KALNĀJS, Agris — dz. 8.5.1937 Rīgā, astronoms; ASV: Ma-

sačūsetsas TI 1959 B.S. , pētnieks Hārvarda U 1960-61, Nac. zin. I

1961-63; Hārvarda U 1965 Ph.D.
, pēc tam pētniecības darbā turpat.

KALNĀJS, Jānis — dz. 7.7.1904 Rīgā, ķfmiķis; b. LU 1933,

papild. Leipcigā 1939; LU asist.; Vācijā: pētnieks Osrama uzņē-

mumā 1944-45; ASV no 1948; Masačūsetsas TI pētnieks 1949-64,

pēc tam priv. firmā. Pētījumi par cietā stāvokļa fiziku, kristallu

augšanu un plānajām filmām. Publ.

KALNIŅA, Anna — vēsturniece; ASV: Sirakjūsas (Svracuse) U

1963 Ph.D.; ārk. prof. slavu valodās turpat.

KALNIŅA, Malda — ķīmiķe; ASV strādājusi Meinas (Maine) U,

pēc tam priv. firmās. 3 publ. sint. organ. ķīmijā.

KALNIŅA (GRĪNFELDE), Zelma — dz. 3.9.1908 Rīgā, patoloģe;

LU 1932 Dr.med.; zin. darbā LU un II Rīgas pilsētas slimnīcā 1932-

--36, pēc tam priv. praksē: Austrijā 1944-46, Vācijā 1946-51, ASV

1952-55; kopš 1955 doc. Boumena Greja medicīnas skolā Vinstonā-

Seilemā, Ziemeļkarolīnā. 5 publ. angliski un latviski.

KALNIŅŠ, Arturs — dz. 13.2.1931 Rīgā, mechanikas inženie-

ris; ASV: Mičiganas U 1955 8.5.,1956 M.S., 1960 Ph.D.; asist. tur-

pat 1955-58, Kalifornijas U Berklejā 1958-60; doc. (asst. prof.)

Jēlas (Yale) U 1960-65; ārk. prof. Lehaijas (Lehigh) U no 1965. Pētī-

jis materiālu elastību, plastiskumu, cauruļu vibrācijas. Publ.

KALNIŅŠ, Arvīds — tautsaimnieks; publicējis darbu par Ko-

lumbijas naudas politiku (spāniski 1963).

KALNIŅŠ, Bruno — dz. 7.5.1899 Tukumā, jurists un sovjeto-

logs; stud. Pēterpilī 1916-17, b. LU 1937, doc. 1940-41; Vācijā

deportācijā, Zviedrijā no 1945. Līdz 1966 bibliotēkārs Stokholmas

U. Daudz publ. sovjetologijā. LTIB 923—925 un: Dc baltiska sta-

ternas frihetskamp (1950).

KALNIŅŠ, Edvards — fiziologs; ASV: strādā Hārvarda U medi-

cīnas fak. Publ. (1957).
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KALNIŅŠ, Ilmārs — dz. 23.1.1926 Rīgā, ķīmiķis; ASV: Vest-

minsterakol. 1952 8.A., Ilinojas TI 1957 Ph.D. Strādā Bella tele-

fona laborātorijās. Vairākas publ.

KALNIŅŠ, J. — ķīmiķis; ASV: Ņudžersijā pēti" elektrisko pus-

vadītāju ķīmijas, kā arf plāno filmu un stikla un metalla saskares

problēmas.

KALNIŅŠ, Jānis — komponists; Kanādā: kopš 1951 mūzikas prof.

skolotāju kol. Biogr. : ARCHĪVS VI, 146. lpp.

KALNIŅŠ, Kārlis — dz. 31.3.1902 Rfgā, tautsaimnieks; b. LU.

Darbi: Do you know that Latvia...? (1947), Eligibility of Latvian

displaced persons (1948).

KALNIŅŠ, Kārlis — dz. 10.12.1903 Krustpils pag., ķīmijas

inženieris; b. LU 1929; Vācijā no 1944, Austrālijā kopš 1949. ASV:

Vilimantikas U 1959 M.S., 1964 prof. v.i. Publ. augu bioķīmijā.
Bibliogr. : VALDEMĀRIJAS VĒSTIS 37 (1966).

KALNIŅŠ, Mārtiņš — ķīmiķis; ASV: Minesotas U 1959 M.S. Publ.

KALNIŅŠ, Viktors — dz. 22.4.1907 Sveaborgā, Somijā, ārsts

un zobārsts; b. LU medicīnas fak. 1933, zobārstn. nod. 1935; pa-

pild. Zviedrijā Stokholmas A 1935-36; LU 1942 Dr.med.; priv.-doc.

zobārstn.; Zviedrijā no 1945; b. Zviedrijas zobārstn. I 1948; ASV:

mācībspēks Sanfrancisko U 1954, ārk. prof. mutes patoloģijā Imori

(Emory) U 1956-57, kopš 1959 Rietumurezerves (Western Reserve) U.

KALNIŅŠ, Vītauts — biologs; Kanādā: Mekmāstera U Hamiltonā

1961 8.5.; Kvīnsa (Queens) U Kingstonā Ph.D.; ASV: papild. Hār-

varda U. Speciālists vēža slimībās, saņēmis NATO zin. stipendiju.

Publ. dzīvnieku bioķīmijā.

KALNS, E. — metallurgs; ASV: strādā priv. firmā. Publ.

KAMPE, Pauls - dz. 10.4.1885 Karvas pag., m. 23.2.1960

Bonnā, Vācijā, architekts; b. RPI 1910, asist. turpat 1912, doc.

1914, LU doc. 1920, Dr.arch. 1936; prof.; Vācijā no 1940, kopš

1941 pieminekļu valdē Bonnā. Publ. Latvijas būvniecības vēsturē,

pēdējā: Lexikon liv- und kurlāndischer Baumeister, Bauhandwerker

und Baugestalter 1400—1850 I (1951), R (1957). Biogr. (P. Kundziņš)

un bibliogr. (J.Ozols): Commentationes Balticae VIII-IX (1960-61),

434. un sek. lpp.

KANAVIŅŠ, Edvigs — dz. 21.10.1903 Jaungulbenē, hidrologs;

b. LU 1939; Latvijas ūdeņu pētīšanas I dir. 1941-44; Vācijā: BU
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lektors 1946-48, ārk.prof. 1949; Norvēģijā kopš 1949 ledus apstākļu
pētnieks. Bibliogr.: TAp 2 (1954), UNIV. 13 (1964).

KANGRO, Kārlis (Cari) — dz. 13.8.1889 Rfgā, ķīmiķis. Vācijā:

Leipcigas U Dr.phil. 1914, pēc tam asist.; Hanoveras TA 1919-23;

Braunšveigas TA 1927-42, habil. 1930, ārk. prof. 1936; kopš 1954

pensijā. Bibliogr. : Poggendorff VII a (1958).

KAPOSTIŅŠ, Eglons — dz. 14.8.1923 Rīgā, psihologs. ASV:

1953 Vilametas (Willamette) U Oregonā 1953 8.A., Kolumbijas U

1954 M.A. eksp. psiholoģijā, 1961 Ph.D. Kopš 1959 mācībspēks

Vāgnera kol. Stātenailendā pie Ņujorkas, prof. 1963. Publ. psiho-

loģijā un paidagoģijā.

KARIKS, Jēkabs — dz. Balvos, ārsts; Vācijā: b. Tībingenas U.

Strādājis Pakistānā, Austrālijā, Jaungvinejā. Publ. tropu medicīnā;

pētījis Jaungvinejas iezemiešu asinsgrupas v.c.

KĀRKLIŅŠ, Jānis — dz. 21. 9. 1877 Rembatē, m. 22. 6. 1955

ASV, tautsaimnieks; b. RPI 1907; LU doc. 1919-36; Dr.oec. 1936;

prof. 1936-44; Vācijā: BU prof. 1946-49.

KĀRKLIŅŠ, Kārlis - dz. 9.5.1888 Kauguros, m. 17.12.1961

Marsī, ASV, literātūrvēsturnieks; b. LU 1926, priv.-doc. 1932-40,

Dr.phil. 1940, doc. 1940-43, prof. 1943-44; Vācijā: BU prof. 1946-

--48; ASV: krievu valodas lektors Sirakjūsas (Svracuse) U. Publicējis

grāmatas literātūras vēsturē un poētikā, ap 40 apceres par latviešu,

krievu un vācu rakstniekiem, prauleniešu izloksni un tonisko pant-

mēru latviešu dzejā. LTIB 944-949.

KĀRKLIŅŠ, Oļģerts — dz. 3.10.1924 Tukumā, ģeologs un bio-

logs; ASV: Kolumbijas U 1957 8.5., Minesotas U 1961 M.S., 1966

Ph.D. ASV ģeoloģijas pētnieks no 1963.

KARPS, Ansis — dz. 16. 1. 1892 Skrundā, psihiatrs; b. LU

1923, asist. līdz 1927; Vācijā no 1944, ASV kopš 1950. AKADĒMIS-

KĀS DZĪVES (iznāk kopš 1958) red. LTIB 964.

KASPARSONS, Kārlis — dz. 14.10.1865 Siguldas pag., m. 23.

1. 1962 Dānijā, dabzinātnieks un ārsts; b. Tērbatas U 1901; LU un

Upsalas U: Dr.h.c.
, izglītības ministrs. Trimdā publicēta grāmata:

Divas esejas. LTIB 968.

KAUFMANE, Vilhelmīne — dz. 1901, m. 1965 Minesotā, ASV;

b. LU; Vācijā no 1944, pēc tam ASV; Makotas kol. instr. valodās

kopš 1953. Studējusi vēsturi.
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KAUFMANIS, Kārlis — dz. 21.2.1910 Rfgā, astronoms; b. LU

1939, mag.math. 1943, paidagogs; Vācijā no 1945; ASV: doc. (asst.

prof. Gustava Ādolfa kol. 1949-55, ārk. prof. 1956-61; Minesotas U

no 1962. Ap 20 grāmatu matemātikā un astronomijā. LTIB 972-978.

KAUGARS, Ģirts — ķīmiķis; ASV: Kalamazū kol. 8.A., Ohaio

valsts U 1964 Ph.D.; strādā turpat. Publ. sint. un organ. ķīmijā.

KAVASS, Igors -dz. 31.7.1932 Rīgā, jurists; Austrālijā: Mel-

burnas U 1956 L. L. B. (hon.); doc. Adelaides Uno 1959; vec. doc.

(senior lecturer) Melburnas U kopš 1965. Publ. tiesību jautājumos.

KAZAKS, Arnolds — inženieris, b. LU, asist.; Zviedrijā no

1944. Publ. būvstatikas un būvmechanikas nozarē.

KAZAKS, Miķelis — dz. 13.5.1884 Neretā, mediķis; ASV: Vis-

konsinas (Wisconsin) U 1915 8.5., Vašingtona U Sentluisā (St.Louis)

M.D.; papild. Hārvarda U 1919, Berlīnes U Vācijā 1925; mācībspēks

Vašingtona U 1917-20; ārk. prof. Viskonsinas U 1920-22; LU priv.-

doc. 1922-25; ASV: Marķētas(Marquette) U Viskonsinā prof. kopš

1925, pensijā no 1956. Speciālists neuropsīcholoģijā, Milvoki apr.

psihiatriskās slimnīcas galvenais dir. Publ. angliski un latviski.

KAZEROVSKIS, Kārlis — dz. 2.11.1910 Kūdumā, farmaceits;

b. LU 1937; asist.; Dr.pharm. 1943; firmas „Pharmacon" laborā-

torijas un LSK darbinieks; Vācijā: no 1944 Madausa bioloģiskā I pie

Drēzdenes, vēlāk Dilingenas un Gincburgas slimnīcā; ASV: kopš 1949

Ferisa I farmācijas skolā Mičiganā farmakognozijas nod. vad. un

prof. Publ. par Latvijas savvaļas augu alkoloīdu un gurnu gļotu sa-

turu un ārstn. augiem, darbi latviski un angliski. Bibliogr.: UNIV.

16 (1965), 83. lpp.

KAZMERS, Nikolajs - dz. 1904.g. jūnijā Vidzemē, ārsts; b.

LU; Vācijā: papild. Getingenas U 1947-48; ASV: strādā Mičiganā no

1950. Publ.

KEGI (KEGGI), Jānis — ķīmiķis; ASV: b. Bruklinas kol. Ņu-

jorkā; Jēlas (Yale) U: 8.5.; 1962 Ph.D. Publ. strukturālā organ.

ķīmijā.

KESE, Vija — ķīmiķe; Venecuēlā: strādā zin. pētniecības I

(Instituto Venezolano dc investigaciones cientificas) Karakasā. Publ.

organ. ķīmijā.
KINDĀLS. Hugo — dz. 26.4.1896 Rīgā, m. 18.4.1965 Zviedrijā,

ķīmiķis; b. LU; Zviedrijā strādājis priv. firmās. Patentu īpašnieks.
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KLĒTNIEKS, Valdemārs — 4.12.1905 Veismanos, matemātiķis;

b. LU 1942; Vācijā no 1944, ASV kopš 1950. Publ. ģeneāloģijā,

chronoloģijā un ornamentikā. LTIB 1002-1005 un: Senču raksti (1963

un 1964).

KLIVE, Visvaldis — dz. 23.9.1931 Rfgā, teologs; ASV: Viten-

bergas kol. 1953 A.B. filoz. un vēsturē; Ūnijas teoloģijas seminārā

8.D.; Kolumbijas U 1954 M.A. filoz., 1963 Ph.D. teoloģijā; no 1959

instr. Midlberi (Middleburv) kol. Vermontā; no 1963 doc. (asst.prof.).

KĻAVIŅA, Inese — bioķīmiķe; ASV: Albānijas kol. B.S. fizikā.

Publ. patoloģiskā bioķīmijā.

KĻAVIŅŠ, Jānis — dz. 6.5.1921 Rugājos, ārsts un dziedonis;

stud. LU; Vācijā: Ķfles U 1948 M.D.; ASV: demonstr. Rietumu

rezerves (Western Reserve) U 1954-55, instr. 1955-60, doc. (asst.

prof.) no 1960; ārk. prof. Djūka (Duke) U 1960-63, prof. 1963-65;

kopš 1965 prof. Ņujorkas U un patoloģijas nod. vad. Bruklinas me-

dicīnas centrā. Pētījis aminoskābju patoloģiju, artēriju sklerozi,

ļaundabīgos audzējus. Koncertējis latviešiem, amerikāņu operā, radio

un televīzijā. Ap 70 rakstu speciālos izdevumos.

KĻAVIŅŠ, Jānis Ēvalds — dz. 24.9.1924, ķīmiķis; Austrālijā:

Ņusautvelsas U 1961 B.Sc., 1962 M.Sc.; Kanādā: Ziemeļontario

TI no 1965. Publ.

KĻAVIŅŠ, Kārlis — dz. 15.1.1911 Bauskā, tautsaimnieks; LU

1934 mag.iur.; Kr. Barona tautas A lektors 1938-40, LU asist. 1940

-41; Vācijā: BU lektors un ārk. prof. 1946-48; Kanādā: papild. To-

ronto U 1957-58; Meksikā: Ameriku U 1965 M.A. uzņēmumu admi-

nistrācijā; lektors un ārk. prof. turpat kopš 1966. Rakstījis par

amatniecības likumiem un tauts. un tiesību zinātnes jautājumiem.

KOKINS, Broņislavs — dz. 6.3.1912 Naujenē, teologs; b. katoļu

teoloģijas A Rīgā 1935; Itālijā: licenciāts dominikāņu I Romā 1938;

LU Romas katoļu fak. lektors 1938-40; Beļģijā: Luvenas U Dr.philos.

1949; no 1957 mācībspēks Toronto garīgajā seminārā. LTIB 1026.

KOKLE, Vladimirs — dz. 28.3.1910 Latvijā, ķīmiķis; Vācijā:

b. Mārburgas U 1948; ASV: Delavēras (Delavvare) U 1958 M.S. Pēt-

nieks firmā
„

Dv Pont dc Nemours & Co.
"

kopš 1952.

KOZULIS, Jāzeps — ķīmiķis; Kanādā: Toronto U 1954 8.5.,

1955 M.S.A. Strādā alus ķīmiskā pētniecībā firmā
„

Canadian Brew-

eries Ltd. Publ.
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KRASTIŅŠ, Gunārs —dz. 20.9.1928 Rfgā, kodolenerģijas fiziķis.
ASV: Konektikutas (Connecticut) U 1953 8.A., 1957 Ph.D. Pētnieks

atomenerģijas laborātorijā firmā
„

General Electric Co.
"

no 1957.

KRĀTIŅŠ, Ojārs -dz. 11.1.1934 Rīgā, filologs; ASV: Kalifor-

nijas U Berklejā 1957 8.A., 1959 M.A., asist. 1957-59; Hārvarda

U asist. 1960-62; Kolorado U instr. 1962-63; Kalifornijas U Berk-

lejā doc. kopš 1963; Hārvarda U 1965 Ph.D. Ap 10 publ. angliski un

latviski. Speciālists viduslaiku un latviešu literātūrā. Bibl.: AK.DZ.

8 (1965), 100. lpp.

KRAUZE, Manna — filoloģe; ASV: Kalifornijas U Losandželosā

1963 M.A.; slavu valodu instr. Pomonas kol. Kalifornijā.

KROMS, Antons — 22.10.1905 Kalncempjos, mechanikas inže-

nieris; b. LU 1932; saimn. racionālizācijas I referents 1939-40, LU

lektors 1939-44; Vācijā: BU lektors 1946-48; ASV: kopš 1951 strādā

savā arodā. Speciālists enerģijas saimn. jautājumos, sevišķi ener-

ģijas sistēmās, kūdras izmantošanā spēkstacijās. Ap 100 rakstu.

ZALKF goda diploms 1960. Bibliogr.: TAp 2 (1954), 31 (1961), 48

(1965); AK.DZ. 5 (1962).

KRŪMIŅŠ, Pēteris — dz. 12.3.1898 Kārzdabā, m. 1964 ASV,

technoloģijas inženieris; b. LU 1931, doc. 1935-44; Vācijā: Bavārijā

Dr.ing.habil.l947; prof. un rektors UNRRA U Minchenē 1946-48;

kopš 1948 prof. Ohaio valsts U. Pētījis degvielas, kurināmo vielu

technoloģiju, degakmens rūpniecību, apakšzemes ogļu gāzifikāciju,

izstrādājis metodi gāzveida ogļūdeņražu atdalīšanai un saplākšņu

līmes izturības pārbaudei, speciālists gāzveida ogļūdeņražu, darvas

un ogļu produktu analizē un atdalīšanā, attiecīgo aparātu konstruēšanā

un darbināšanā. ZALKF goda diploms 1963. Biogr. : Who is Who m

Engineering (1954 un 1959), American Men of Science (1954 un 1960),

Chemical Who's Who (1956). Bibliogr.: TAp 17 (1958), 19 (1958),

43 (1964).

KRŪMIŅŠ, Rolfs - dz. 6.7.1909 Rīgā, m. 17.2.1962 Ilinojā,

ASV, biologs; stud. LU 1941-44; Vācijā: BU 1946, Getingenas U

1946-51, Dr.; ASV: zin. darbā Ilinojas U 1951-60, mācībspēks kopš

1960. Speciālists neuroanatomijā, histoloģijā, histoķīmijā, ultra-

skaņu ietekmē uz centrālo nervu sistēmu, smadzeņu un muguras

nervu deģenerācijā un redeģenerācijā dzīvniekos. Vairākas publ.
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KRŪMKALNS, Ēriks — ķīmiķis; ASV: Indiānas U 1959 8.5.;

Batlera (Butler) U 1961 M.S. Darbojies priv. firmā, vēlāk Indiānas

U medicin. centrā. Publ. farmakoloģijā.

KUČERS, Eduards - dz. 23.1.1905 Mēdzūlā, matēmatiķis; b.

LU 1933; Austrālijā: vec. lektors Melburnas karaliskajā TI no 1964.

KUČINSKIS, Staņislavs — dz. 13.11.1913 Rēznā, garīdznieks;

Latvijā stud. katoļu teoloģijas A 1932, iestājies jezuītu klosterī" 1933;

Polijā: stud. Krakovas jezuītu U, Itālijā: Gregora U Romā, priesteris

1941. Publicējis apceres Latvijas baznīcas un kultūras vēsturē.

KUKSIS, Arnis — bioķīmiķis; ASV: Aiovas (lovva) U: M.S.; Ka-

nādā: Kvīnsa (Queens) U Kingstonā Ph.D. Mācībspēks turpat. 26 publ.

KUNDZIŅŠ, Haralds — dz. 11.11.1898 Smiltenē, architekts; b.

LU 1928, mācībspēks LU 1940-44; Vācijā: BU lektors 1946-49, pēc

tam Kanādā. LTIB 1077.

KUNDZIŅŠ, Kārlis - dz. 12.4.1883 Smiltenē, teologs; b. Tēr-

batas U 1907; papild. Berlīnes U; doc. Tērbatas U 1916-18; viens

no LU organizētājiem 1919; LU prof. 1921-40 un 1942-44; Dr.theol.

1925; bijis archibīskapa vietnieks 1932-62, archibīskaps 1962-66.

Vācijā no 1944, ASV no 1951. Pētījis Jāņa evaņģēlija formu, topolo-

ģisko tradiciju un pirmkristietības attēlojumu evaņģēlijos ar formas

kritikas metodi. ZALKF balva 1953 un 1963. Autobiogr. : PAŠP., 211

—215. lpp. Bibliogr. (A.Veinbergs): Spiritus et veritas, 187—196. lpp.

Grāmatas pēc 1952: Mūsu ticība (1954), Ap lielo dzīves mīklu (1955),

Dieva izredzētie (1957), Svētuma sargi (1959). LTIB 1078-1085.

KUNDZIŅŠ, Pauls — dz. 4.2.1888 Smiltenē, architekts; b. RPI

1913; LU doc. kopš 1919, Dr.arch. 1933, prof. 1933-44; Vācijā: BU

prof., dekāns un viceprezidents 1946-49; Zviedrijā: zin. darbā Stok-

holmas etnoloģiskā I 1949-52; Kanādā: kopš 1952 architekts Halifaksā.

Latvijā vadījis Brīvdabas mūzeju 1928-34, organizējis materiālu

vākšanu par latviešu tautas celtniecību; Gustava Ādolfa Ak loc. no

1935. Monumentālo celtņu fonda priekšsēdis 1938. Projektējis un

vadījis daudzu baznīcu, skolu, tautasnamu un svētku celtņu būvi. Ap

90 zin. un 40 populārzin. raksti latviski, zviedriski, vāciski un an-

gliski par Latvijas architektūru, latviešu baznīcām, brāļu draudzes

saiešanas namiem, lauku sētu v.c. ARCHITEKTA red. kopš 1950.

KUPRIS, Valdis - gleznotājs; ASV: Bostonas U 1962 8.F.A.,

1965 M.F.A.; mācībspēks Ņujorkas TI.



KĀRLIS KUNDZIŅŠ

Annas Dārziņas glezna
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KURMIS, Ansis — dz. 12.6.1887 Zlēkās, jurists; b. LU 1925;

Zviedrijā no 1944. Rakstījis apceres par
PĒTERBURGAS AVĪZĒM

v.c. TRIMDAS SKOLAS red. LTIB 1086—1089.

KUŠKEVTCS, Guntis - dz. 21.1.1930 Latvijā, fiziķis. ASV:

Sinsinati (Cincinnati) U 1953 8.5., 1954 M.S., 1956 Ph.D. Firmā

„
General Electric Co.

"

1956-61; vec. zinātnieks firmā „Xerox" no

1961.

KVIESITIS, Boriss — dz. 23.11.1902 Vfborgā, Somijā, agro-

noms un ķīmiķis; b. LU lauks. fak. 1930; Lauks, kameras darbā

1930—39, izmēģin. stacijā 1939-44; ASV: vec. ķīmiķis pētniecības
darbā firmā

„
Lactos Lab. Inc.

"

no 1952.

ĶAUĶIS, Kārlis — agronoms; b. JLA 1944; ASV: Nebraskas U

1952 M.S., 1954 Ph.D.; pētnieks firmā
„

Green Giant Co.
"

Mine-

sotā. Speciālists augu selekcijā.

ĶĒNIŅŠ, Gundars (Gundar Julian KING) — dz. 19.4.1926 Rfgā;

tautsaimnieks; Vācijā: stud. Frankfurtes U 1946-49; ASV: Oregonas

U 1956 8.A.; Stenforda U Kalifornijā 1958 M.A., 1963 Ph.D.; kopš

1960 ārk. prof. Pacifika luterāņu U Takomā, Vašingtonā. Pētījis

padomju industrijas problēmas, darbaspēka jautājumu padomju Lat-

vijā, ASV luterāņu baznīcas ādministrātīvos jautājumus;konsultants
firmas „Boeing" lidmašīnu rūpnīcās. Publicējis disertāciju: Econ-

omic Policies m Occupied Latvia,un dažus rakstus periodikā.

ĶĒNIŅŠ, Tālivaldis — komponists; Kanādā: kopš 1951 Toronto

U un Karaliskās mūzikas konservātorijas mācībspēks (asst. prof.).

Biogr.: ARCHĪVS VI, 147. lpp.

ĶIKUTS, Valters (Walter KIKUTH)-dz. 21.12.1896 Rīgā, para-

zītologs; stud. Tērbatas U 1916-17; Vācijā: Kēnigsbergas U, Frei-

burgas U 1920-23, Hamburgas U 1924 Dr.med., 1932 habil.; ārk.

prof. Diseldorfas medicīnas Ak 1938; priv. firmās 1943-1947. Di-

seldorfas medicīnas Ak prof. 1948. Bibliogr.: Poggendorff VII a

(1958).

ĶIĶAUKA, Pēteris — dz. 28.11.1886 Krievijā, filologs; b. Tēr-

batas U 1917, zin. darbā turpat 1917-21; stud. arī" Grieķijā un

Francijā; LU doc. no 1921, Dr. phil. 1931, prof. 1931-44; Kanādā:

lektors grieķu filol. Mekmāstera U Hamiltonā 1948-50. Studējis

grieķu metriku un dažu grieķu dzejnieku (Lezbas liriķa Alkaja) darbus.

Publikācijas par grieķu gramatiku, lezbiešu dialektu v.c.
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PPLOKS, Edgars — dz. 3.4.1907 Rīgā, teologs; b. LU 1937,

asist., lektors; SĒJĒJA red. LTIB 1107.

ĶIRSONS, Pāvils — dz. 23.10.1913 Krievijā, teologs; b. LU

1940; ASV: Čikāgas luterāņu semināra mācībspēks no 1961.

ĶfSIS-KISS, Valdis -dz. 24.12.1907 Tarhavā, Igaunijā; b. LU

1932; Vācijā: papild. Halles U augkopības I augu selekcijā 1944-45,

iegūstot grādu; Austrālijā: Adelaides U Vaita (Waite) pētniecības I

vec. asist. (senior techn. officer). Publ. Latvijas lauks, žurnālos

kopš 1932 par ziemājiem un selekciju. Austrālijā publ. par miežu

diedzēšanu v.c.

LABSVĪRS, Jānis — dz. 13.3.1907 Bilskā, tautsaimnieks; LU:

mag.oec.; ASV: Indiānas U 1959 Ph.D.; ārk. prof. Indiānas valsts

kol. Darbs: A case study m the sovietization of the Baltie States:

Collectivization of Latvian agriculture 1945—1956, v.c. LTIB 1110—

1113.

LABUTINS, Aleksandrs — dz. 24.8.1880 Rīgā, inženieris; b.

RPI 1904; LU lektors 1920-38, prof. 1938-44; Vācijā: BU prof.

1946-49.

LĀCIS, Hugo — dz. 1.11.1891 Drustos, m. 17.4.1953 Vācijā,

agronoms; b. LU 1926, priv.-doc. 1936-39, JLA 1939-44; Dr.agr.

1944; Vācijā: BU ārk. prof. 1946-48. Publ.

LĀCIS, Uldis — dz. 1932 Ķieģeļos, ķīmijas inženieris; ASV:

Perdjū (Purdue) U 1961 B.Ch.E. Publ.

LADUSĀNS, Staņislavs — dz. 22.8.1912 Zvirgzdienā, teologs;

Itālijā: b. Gregora U filoz. fak. Romā 1938; Dr.philos. 1946; kopš

1947 prof. un rektora vietnieks Novafriburgas mācības iestādē (no

1957 U) Brazīlijā. Publ.

LAMSTERS, Viktors — dz. 22.12.1903 Rīgā, senatnes pētnieks;

Vācijā 1948-49 publicējis 2 sējumus par latviešu stila vēsturi; tālākā

emigrācijā ASV. LTIB 1128.

LAPIŅŠ, Andrejs — dz. 1866, m. 1951, gleznotājs; Kanādas Ak

loc. Biogr.: ARCHĪVS V, 140. lpp.

LAPIŅŠ, Kārlis — dz. 14.7.1909 Vestienā, agronoms; b. JLA

1941, asist. 1940-44; Vācijā: BU lektors 1946-49; Kanādā: Britu

Kolumbijas U Vankuverā 1954 M.S.A.; ASV: b. Ratgersa (Rutgers)

U Ņubransvikā; kopš 1955 pētnieks dārzkopībā lauks, pētījumu

stacijā Sammerlendā (Summerland) Britu Kolumbijā. Speciālists
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augļu koku selekcijā un ģenētikā, mutagenu lietošanā augļkopībā. Ap
20 publ. angliski. LTIB 1137.

LAPIŅŠ, Pēteris —dz. 11.6.1910 Krustpilī, agronoms; b. LU

1936; Austrālijā: CSIRO izmēģin. darbos. 5 publ. augsnes zinībā.

LATKOVSKIS, Leonards — dz. 14.9.1905 Varakļānos, filologs;
b. LU 1935, krievu valodas lektors 1940-41; ASV: kopš 1951 prof.
Belarmainas (Bellarmine) kol. Luisvilā. LTIB 1142—1144.

LAUBE, Eižens — dz. 25.5.1880 Rfgā, architekts; b. RPI 1906,

mācībspēks turpat 1907-17, Baltijas TA 1917-19, LU prof. un dekāns

1919-44; Dr.h.c. 1930; Vācijā: BU prof. un dekāns 1946-49; kopš
1950 architekts ASV. Tēvzemes balvas laur. 1940, Britu karaliskā

architektūras I goda korespondējošais loc. Ap 230celtņu projekti Lat-

vijā. Celtnes veidojis klasiskās formās, iekštelpu architektūrā lie-

tojot latviešu stila elementus. 25 zin. darbi, pēdējie: Manifestation

of Architecture, Raksti par architektūru (1960). LTIB 1203.

LAUKA, Vaira — fiziķe; Kanādā: Toronto U 1962 B.S. Publ.

LAZDA, Velta — bakterioloģe; ASV: Perdjū (Purdue) U: 8.5.;

strādā Ziemeļrietumu U medicīnas fak. Publ. immūnvielu ķīmijā.

LAZDIŅA (PŪRIŅA), Dagnija — ķīmiķe; ASV: Kolumbijas U

Ph.D. 1966, zin. darbā turpat. Speciāliste fizikālā ķīmijā. Publ.

LAZDIŅA, Vera — ķīmiķe; Kanādā: Toronto U. Publ.

LĒBERS (LOEBER), Dītrichs — dz. 1923 Rīgā, jurists; Mār-

burgas U: Dr.iur.; Kolumbijas U: M.A.; prof. Ķīles U, austrumu

tiesību I dir. Publ.

LECMANIS, Johans (Johannes LETZMANN) — dz. 19.7. 1885

Cēsīs, meteorologs; Tērbatas U doc. 1919-39; Pozenes U fizikas I

vad. 1939-40; Austrijā: Grācas U prof. 1941-45, pēc tam pensijā.

Bibliogr.: Poggendorff VII a (1959).

LEGZDIŅŠ, Ādolfs — dz. 23.9.1899 Skultē, inženieris; Vācijā:

stud. Freiburgas kalnu Ak 1918-23; ASV: Kolumbijas U 1935 M.S.;

Masačūsetsas U līdz 1940. Pētnieks tērauda un vara rūpniecībā 1923

-29, Čiles vara rūpniecībā 1929-33, ASVminerālu rūpniecībā 1935-

--40; kopš 1940 Misūri U raktuvju un metallurģijas prof. Publ.

LEGZDIŅŠ, Juris (George LONGWORTH) - dz. 30.9.1929Rīgā,

vēsturnieks; ASV: Misisipi U 1958 8.A., 1959 M.A.; kopš 1961 mā-

cībspēks polītiskās zinātnēs Dienvidkarolīnas (South Carolina) U.

Darbs: The Latvian congress of rural delegātes m 1905 (1959).
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LEGZDIŅŠ, Roberts - dz. 24.7.1901 Vidrižos, architekts un

etnogrāfs; b.LU; Pieminekļu valdes etnogrāfijas inspektors 1940-44;

Zviedrijā kopš 1944. LATVJU RAKSTU red. ZALKF Kr. Barona

prēmija 1960. LTIB 1229.

LEIMANIS, Eižens — dz. 10.4.1905 Kocēnos, matēmatiķis; LU

1929 mag.math.; papild. Leipcigas un Parīzes U; LU asist. 1930,

priv.-doc. 1935. doc. 1937-44; Vācijā: ārk. prof. v.i. Greifsval-

des U 1944-45;Hamburgas U 1946 Dr.rer.nat.; BU ārk.prof. 1946-48;

Kanādā: kopš 1949 ārk. prof. Britu Kolumbijas U Vankuverā, tagad

prof. Darbi latviski, franciski, vāciski un angliski par teorētisko

mechaniku, debess mechaniku, diferenciālvienādojumiem, ārējo bal-

listiku un algebrisko likņu teoriju; arf mācības grāmatas.

LEJASMEIJERS (LEYASMEYER), Kārlis - dz. 21. 3. 1906

Bauskas pag. ,
teologs; 1928 b. Angļu valodas institūtu un Angļu un

amerikāņu misijas teologu skolu Rīgā; LU 1934 cand.philos. ; An-

glijā: stud.Vesthilas kol. Bērmingemā 1935; Vācijā: 1949 mag.

philos. pielīdzināts vācu Dr.phil. grādam, ASV: Austrumu (Eastern)

kol. 1961 pielīdzināts Ph.D. grādam. Mācībspēks Kinga un Austrumu

kol. 1949-50, 1961-63, vēstures prof. un nod. vad. Daudz populār-

zin. rakstu, ap 900 pretkomūnistisku lekciju U, kol. un vidusskolās;

piedalījies vairāk nekā 300 radio un televīzijas raidījumos ASV.

SAUKSMES red. 1946—1948.

LEJIŅŠ, Hamilkārs — filologs; ASV: māca valodas Teksasas

sieviešu U Dentonā.

LEJIŅŠ, Pēteris — dz. 20.1.1909 Maskavā, sociologs; b. LU

filol. fak. 1930 un tiesību zin. nod. 1933; papild. Parīzē; Rokfellera

stipendiāts 1934-36 Čikāgas U; Ph.D. 1937; LUdoc. krimināltiesī-

bās 1938-40; ASV: ārk. prof. Merilendas (Marvland) U 1944-47, no

1947 prof. socioloģijā, dekāns. Daudzu valdības komisiju loc., refe-

rējis starpt. konferencēs. Galvenie darbi: The conceipt of imita-

tion, Imitation asa factor m crime, Correctional works. Speci-

ālists krimināltiesībās, noziedzību apkarošanā, cietumu iekārtā v.c.

Amerikas latviešu apvienības priekšsēdis kopš 1951.

LĒLIS, Jāzeps — dz. 15.3.1927 Kārsavas pag., filologs; ASV:

Akronas U 1957 B.A. klasiskā un angļu filol., Hārvarda U 1961

Ph.D.; kopš 1961 mācībspēks Hovarda (Hovvard) U Vašingtonā. Spe-

ciālists indoeiropiešu salīdzināmā valodniecībā, baltu filoloģijā,
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literatūrzinātnē. Darbi: The place of Latgalian among the Baltie

dialects (1961); kopā ar Valdi Zepu: The system of verbs m the Lat-

galian dialect of Korsova, SEEJ IX (1965).

LESIŅŠ, Kārlis — dz. 30.7.1906 Latvijā, agronoms, b. LU

1928; Bebrenes lauks, skolas vad. 1931-41, Ošupes izmēģin. staci-

jas vad. 1941-44; Zviedrijā: agronoms Zviedrijas sēklaudzētāju
savienībā 1944-51; Karaliskajā lauks. I 1950 lic.agr.; Kanādā: Al-

bertas U pētnieks 1951-54, D.Sc. 1959, ārk. prof. no 1960.

LIBERS, Rolands — dz. 19.3.1927 Rīgā, ķīmiķis; ASV: Mek-

alestera kol. 1954 8.A.; Minesotas U 1958 Ph.D.; asist. turpat

1957-58, pētniecībā priv. firmās no 1958.

LIBERTS, Lūdolfs (1895—1959), gleznotājs; LMA prof. 1942-44;

ASV: 1949-59 mācībspēks Ņujorkas U. Biogr.: ARCHIVS V, 140.1pp.

LFCITE (LINDBERGA), Rasma — dz. 6.1.1913 Rīgā, dabzināt-

niece; LU 1937 mag.rer.nat., skolotāja, asist. botānikā JLA 1939-

--44, iesniegts habil. darbs; Jaunzēlandē: botaniķe zin. pētniecības I

(Dept. of Scientific & Industrial Research) 1951-54. Publ. atmos-

fairas ziedputekšņu analizē un par kauri (Agathis australis).

LIELMEŽS, Jānis — dz. 1.6.1926 Rīgas apr., inženieris; stud.

Štutgartes TA Vācijā 1946-49; ASV: Denveras U 1954 8.5., Ziemeļ-
rietumu U Evanstonā 1956 M.S., papild. Prinstonas (Princeton),

Stenforda un Minesotas U. Pētnieks Ziemeļrietumu U 1955-56, ar-

mijas inženieru korpusā 1956, Prinstonas U 1956-57, firmas
„
Shell"

darbā 1956-59, Minesotas U 1959-60; mācībspēks Mičiganas kaln-

rūpniecības technoloģijas kol. 1961-63. Britu Kolumbijas U (asst.

prof.) kopš 1962. Pētījis zemi kā inženierzinātņu materiālu, māla

minerālus, rēgulētu leduskārtas augšanu, šķidrumu plūsmu caur

porainu vidi v.c. 18 publ.

LIEPA, E. — ārsts; Vācijā: b. Tībingenas U; Kanādā: pētnieks
Kvīhsa (Queens) U Ontario; kopš 1965 lektors patoloģijā Otavas U.

LIEPIŅA, Helēna — ārste vai bioķīmiķe; ASV: strādā Hārvarda

U tautas veselības fak. 5 publ.

LIEPIŅA, Livija — ķīmiķe; Brazīlijā: b. Riodežaneiro U. Publ.

enzīmu ķīmijā (1963—1964).

LIEPIŅŠ, Aleksandrs — dz. 8.12.1880, ķīmiķis; b. Pēterpils

U 1909; asist., doc.; LU doc. 1921, prof. 1930-44; Vācijā: BU

prof. 1946-49.
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LJEPIŅŠ, Kurts — ārsts; Vācijā: Mārburgas U 1949: Dr.med.;
ASV: medicīnas kol. (Basie Science College of Medicine) M.S. (mcd.).
Publ. fizioloģijā.

LIEPIŅŠ, Raimonds — ķīmiķis; ASV: Minesotas U 1956 M.S.

Publ. organ. ķīmijā.

LIEPIŅŠ, Roberts - dz. 2.9.1890 Irlavā, diplomāts; stud. RPI.

Publ. sovjetoloģijā: La nation lettonne doft-elle perir? (1948), Shall

Latvians perish? (1948), Latvia under bolshevik yoke (1949), La

Lettonie sous le joug bolcheviste (1949).

LIETIŅA, Maruta - filoloģe; ASV: Kolumbijas U 1962 8.A.;

Vācijā: Maincas U 1963 M.A.; instr. Čikāgas U vācu valodā.

LIĢERIS, Ziedonis — etnogrāfs; LUmag.iur.; lektors 1942-44;

Francijā no 1945; Kānas (Caen) U 1947 Dr. ; Parīzes U 1953 Dr.

LATVJU RAKSTU (1957-1959) red. Publ: Histoire des vilies dc

Lettonie et d'Estonie (1947), L'ēconomie d'acquisition.. .en Lettonie

(1953)
,

Geschichte der baltischen Stādte (1954), Ethnographie lettone

(1954)
.

LTIB 1199.

LĪNIS, Viktors — dz. 14.9.1916 Rostovā, Krievijā, matēmati-

ķis; b. LU 1940; Kanādā: papild. Mekgila (McGill) U 1951-53 (M.S.

un Ph.D.); lektors Saskačevanas (Saskatchevvan) U 1952-54; kopš

1954 lektors, no 1957 prof. un matēmatikas nod. vad. Otavas U.

Publ. matēmatiskā analizē un ģeometrijā, sevišķi funkciju teorijā

un konvekso ķermeņu problēmatikā.

LUCE, Ruta—bioķīmiķe; Kanādā: Sēra Džordža Viljama

strādā Mekgila U karaliskajā Viktorijas slimnīcā. Publ. bioķīmijā.

LUCIS, Ojārs — dz. 2.4.1924, ārsts; Kanādā: Sēra Džordža

Viljama kol. 8.5., Mekgila U 1957 M.S., 1961 M.D. un M.S.;

strādā Mekgila U karaliskajā Viktorijas slimnīcā. Kopš 1965 pētnieks

Kanādas medicīnas pētniecības I. 9 publ. bioķīmijā un fizioloģijā.

LŪSE, Līga — filoloģe; Jaunzēlandē: Kenterberi (Canterbury)

U 1962 8.A., 1963 M.A.(hon.) franču vai.; mācībspēks (temporary

assistant lecturer) turpat; Francijā: papildu studijās kopš 1963 kā

Jaunzēlandes valdības stipendiāte; doktorande.

LŪSIS, Oskars — dz. 20.1.1916 Krievijā, zoofiziologs; LU 1944

mag.rer .nat.; Vācijā: BU asist. 1946-48; Anglijā: Šefīldas U mu-

zeja techniķis, pēc tam pārzinis, lektors; Ph.D. 1960. Speciālists

bezmugurkaulnieku embrioloģijā, histoloģijā, neurosekrēcijā.3 publ.
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MACIŅA, Daina — ārste; ASV: strādā Pitsburgas (Pittsburgh)
U. Publ. eksp. medicīnā.

MAIZĪTE, Māra - filoloģe; ASV: Jēlas (Yale) U 1960 Ph.D.

angļu valodā un literātūrā. Mācībspēks (asst. prof.) Tempļa U Fila-

delfijā.

MAJORS, Jānis — dz. 3.2.1909 Valmierā, chirurgs; b. LU

1934, asist.; Zviedrijā no 1944. Publ. chirurģijā.

MAKSTENIEKS, Oto - dz. 9.4.1902 Kraukļos, ārsts; b. LU

1933; Holandē:kopš 1950 asist. Leidenas U. Vairāki darbi par tok-

soplazmozi.

MALIŅŠ, Pēteris — dz. 15.8.1916 Liezērē, agronoms; Vācijā:
b. Minchenes TA 1948, speciālists dārzkopībā; ASV: kopš 1949 Bruk-

linas botāniskā dārza Mākslas un zinātnes I Krenforda piemiņas rožu

dārza vad. Piedalījies daudzos kongresos. Publ. angliski un latviski.

MAMONTOVS, Glebs — ķīmiķis; ASV: Luiziānas (Louisiana) U

1953 8.5., 1954 M.S., 1957 Ph.D.; doc. (asst. prof.) Noksvilas

(Knoxville) U.

MANGULIS, Visvaldis — fiziķis; ASV: Bruklinas (Brooklyn) kol.

1956 8.5., Ņujorkas U 1958 M.S.; pētnieks sabiedrībā „TRG-Control

Data". Pāri par 50 darbu akustikā, hidrodinamikā, atomenerģijā v.c.

MARKUS, Rūdolfs — dz. 28.12.1895 Vitebskas gub., Krievijā,

mežkopis; stud. RPI 1914-15, LU 1919-23; Vācijā: papild. Gīsenas

mežu I; LU priv.-doc. 1926, doc. 1928, Dr. rer. for. 1936, prof.

1937-39; JLA prof. 1939-44. Kopš 1949 ASV. Pētījis nosusināšanas

ietekmi uz koksnes pieaugumu purvainās augsnēs, egles stumbru

formu, rakstījis par Slīteres dabas pieminekļiem, tipoloģijas nozīmi

mežierīcībā, mežsaimniecības rentabilitāti v.c. Turpina pētījumus.

MARTINOVS, Alberts — dz. 24.12.1906 Rīgā, agronoms; b. LU

1937. Kopš 1945 asist. Ultunas lauks. Ak Zviedrijā.

MĀSĒNS, Renē — elektrotechnikas inženieris; ASV: Merilendas

(Marvland) U 1960 8.5., Ņujorkas U: M.S. Publ.

MAURIŅA, Zenta — dz. 15.12.1897 Lejasciemā, esejiste; b.

LU baltu filol. nod. 1929; Dr.phil. 1937; Vācijā no 1944, Zviedrijā

no 1946. Esejas par rakstniekiem. ZALKF balva 1966. Autobiogr.:

Tālā gaita, 3 sēj. (1955—1960). LTIB 1357—1376.

MAZURS, Eduards—dz. 5.2.1894 Liepājā, ķīmiķis; b.LU 1930,

asist. 1940-41; Vācijā: cukura pētīšanas laborātorijāßēgensburgā



143

1944-45; ASV no 1949; kopš 1959 Kalifornijā instr. ar daļu darba

laika Vestmonta kol. Santabarbarā. Publ. latviski, vāciski un an-

gliski. Bibliogr. : TAp 16 (1957). LTIB 1379.

MEDENE, Ruta — ārste; Vācijā: b. Diseldorfas medicīnas Ak

1949; ASV: Ilinojas U 1962 B.S. Publ. par chromosomu analizi.

MEDIŅŠ, Gunārs — dz. 21.9.1924 Rīgā, chirurgs; Vācijā: b.

Mārburgas U 1949; ASV: Ziemeļrietumu U 1957 M.Surg.; chirurģi-

jas prof. Rietumvirdžinijas (West Virginia) U. Publ.

MEDNE, Alma —dz. 7.10.1925, patoloģe; ASV: strādā Roberta

Braitona slimnīcā Bostonā. Publ.

MEDNE (UŽĀNE), Ausma -dz. 24.3.1924 Cēsīs, filozofē; Vā-

cijā: stud. medicīnu BU; Austrālijā no 1949; Sidnejas U 1959 B.A.

(hon.); mācībspēks (teaching fellow) turpat.

MEDNIECE, Maija — ķīmiķe; ASV: Ilinojas U 1963 M.S.; strā-

dāja turpat; vēlāk Ilinojas valsts pediatrijas I. Publ. organ. ķīmijā.

MEDNIS, Jānis — dz. 31.5.1900, atomfiziķis; Francijā: b. 1928

Parīzes augstāko elektrotechnikas I; Zviedrijā: strādā firmā „AB

Atomenergi" Stokholmā. 5 publ. neutronu fizikā.

MEDNIS, Roberts — ģeogrāfs; Vācijā: stud. lauks. BU; ASV no

1950; Bostonas U 1962 8.A., 1963 M.A.; lektors ģeogrāfijā 1966;

papild. Kanādā.

MEISTERS, Aivars — dz. 15.3.1925 Rūjienā, ķīmiķis; Austrā-

lijā: b. Melburnas karalisko T kol. 1958. Pētnieks (experimental

officer) CSIRO. Publ. sint. organ. ķīmijā.

MEISTERS, Juris — ķīmiķis; ASV: Viskonsinas (VVisconsin) U

1958 B.S. ; Minesotas U 1962 Ph.D. Publ. sint. organ. ķīmijā.

MELDERIS, Aleksandrs — dz. 19.1.1909 Jelgavā, botāniķis; b.

LU 1936, papild. Vācijā, Austrijā un Polijā; LU asist. 1936, doc.v.i.

1940-41, priv.-doc. 1943-44, JLA doc. 1943-44; Zviedrijā: Upsalas

U botānikas muzeja asist. 1945-51; Anglijā: kopš 1951 Eiropas her-

bārija vad. Britu muzejā Londonā; 1958 vadīja botāniķu ekspedīciju

Grēnlandē. Publ. latviski, angliski un vāciski.

MELLE, Inga — dz. 20.5.1940 Rīgā; Zviedrijā: no 1963 asist.

Stokholmas U. 3 publ. ASV.

MELLIŅŠ, Alfrēds — tautsaimnieks; b. LU; Vācijā no 1944;

Minsteres U 1949 Dr.rer.pol. Disertācija: Die lettischen lfindli-

chen Genossenschaften.
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MELLIS, Oto — dz. 10.3.1906 Pēterpiir, mineralogs; b. LU

1933, asist. kopš 1935, priv.-doc. 1937, Dr. sc. 1943; Vācijā:
Greifsvaldes U asist. 1945, BU ārk. prof. 1946; Zviedrijā: mācīb-

spēks Upsalas U 1946-49; prof. v.i. Gēteborgas TA 1948; kopš 1949

pētnieks Stokholmas U; zviedru minerāloģijas biedrības priekšsēdis.
Publ. kristallografijā un sedimentu minerāloģijā.

MELNGAILIS, Ivars — elektrotechnikas inženieris; ASV:Karnegi

(Carnegie) TI 1957 M.S., 1961 Ph.D. Publ.

MELNGAILIS, Jānis (John) - fiziķis; ASV: Karnegi TI 1962

M.S.
,

1965 Ph.D. ; Vācijā: stipendiāts Maksa Planka I 1965. 7 publ.

MEĻĶIS, Andrejs — ārsts; ASV: publ. par gara slimnieku tu-

berkulozi v.c. slimībām.

MEŅĢELIS, Jānis — dz. 17.9.1898 Rīgā, m. Vācijā, ķīmiķis;

LUmag.chem. 1937; asist.; Vācijā: BU lektors 1946-49. Publ.

METNIEKS, Arvīds — dz. 6.11.1919 Skaņkalnē, fiziķis; stud.

LU 1939-43; Vācijā: BU asist. 1946-49; Zviedrijā: no 1950 pētnie-

cības asist. Upsalas U; Īrijā: Dublinas augstāko studiju I asist.

1956-58; Dublinas U 1958 Ph.D. Publ. zviedru, vācu, angļu, īru un

itāliešu izdevumos.

METUZĀLS, Jānis — dz. 17.6.1921 Maskavā, biologs; stud. LU

un Vācijā BU; Hamburgas U 1949 Dr.rer.nat.; Holandē: Groningenas

U asist. 1950-58; Cfrichē, Londonā un Oksfordā 1956; Karolfnas I

Stokholmā 1959; Kanādā: kopš 1961 ārk. prof. anatomijā Dalhauzi

U Halifaksā. Pētījis hipofizas un centrālās nervu sistēmas attieksmes;

vēlāk pētījumi molekulārajā bioloģijā un biofizikā, sevišķi par nervu

šūnu un centrālo šķiedru ultrastruktūru. 15 publ. vācu, angļu un

amerikāņu periodikā, referāti kongresos. Speciālists citoloģijā un

elektromikroskopi jā.

MIERIŅŠ, Laimonis — dz. 1929 Tukumā, gleznotājs; Anglijā:

Londonas U Goldsmita mākslas kol. A.T.C. mākslas paidagoģijā.

Mācībspēks Līdsas mākslas kol.

MIEZĀJS, Dainis — dz. 11. 3. 1929 Kaucmindē, gleznotājs;

Kanādā: mācībspēks Ontario mākslas kol. (Coliege of Arts). Biogr.:

ARCHĪVS V, 144. lpp.

MIEZIS, Voldemārs — dz. 8.2.1893 Ropažos, zvejniecības un

zivkopības speciālists; Krievijā: b. Maskavas U 1917; Latvijā: zem-

kopības ministrijā nod. vad. 1919-44; Vācijā 1944, pēc tam Zvied-
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rijā; no 1948 zin. līdzstrādnieks Saldūdens pētniecības I Stokholmā.

Publ.

MIEZĪTE, Solveiga — psīcholoģe; Kanādā: Toronto U 1958 8.A.,

1959 M.A.; pētniece turpat; no 1966 lektrise paidagoģijā.
MĪLENBACHS (MUEHLENBACH), Viktors - dz. 11.10.1898 Jel-

gavā, ārsts; stud. Tērbatas U no 1916; b. LU medicīnas fak. 1924,

dabzinātņu fak. 1929; Dr.med. 1933; asist. 1928-36; papild. Vācijas

higiēnas I 1938; LU doc. 1936-44. Latvijā darbi par Latvijas ūdeņu
ķīmisko sastāvu un dzeramā ūdens higiēnu, Vācijā raksti par tuber-

kulozi, ASV — par floru Misūri stātā (1960).

MĪLMANE, Tanita — dz. 1939, kīmike; Franciiā: b. Sorbonas

U 1961; Dr.chem. 1963; kopš 1963 asist. un lektrise turpat; Kanādā:

kopš 1966 Toronto U.

MIROVICA (DULMANE), Ausma — dz. 26.8.1933 Rīgā, bioķī-

miķe; Austrālijā: Adelaides U 1957 B.Sc.
,

pēc tam darbā Adelaides

medicīnas un veterinārmedicīnas I; kopš 1960Melburnā hormonu pēt-

niecībā; Monaša U Melburnā 1966 M.Sc. Publ. Austrālijā un Anglijā.

MITENBERGS, Aleksandrs — dz. 14.7.1915 Krievijā, mechani-

kas inženieris; b. LU 1943, asist.; Vācijā LU grāds pielīdzināts

diplomēta inženiera grādam 1947; BU lektors 1946-49. ASV publ.par

materiālu nogurumu. Strādā techniskās pētniecības I Kolumbusā.

MUIŽNIEKS, Jānis — dz. 27.2.1911 Rīgā, mechanikas inženie-

ris; b. LU 1937; Itālijā: Romas karaliskajā U 1939 Dr.ing.aer.; LU

priv.-doc. aerodinamikā un lidmašīnu būvē 1943; Vācijā: BU ārk.

prof. 1946-49; Austrālijā: kopš 1951 doc. (lecturer) aerodinamikā

un fluidomechanikā. Austrālijā publicējis fluidomechanikas laborāto-

rijas rokasgrāmatu (1961 un 1964).

MURĀNS, Francis — dz. 17.10.1915 Pēterpilī, tautsaimnieks;

b. LU 1941; ASV: Detroitas U 1952 M.A., Mičiganas U 1957 PluD.

Kopš 1957 mācībspēks tauts. Lojolas (Lovola) U. Autobiogr.: P.Ēr-

manisu.c. (cd.), Trimdas rakstnieki 111 (1947), 281-283, 322. lpp.

LTIB 1451-1452.

MŪRMANE, Lidija — patoloģe; ASV: Viskonsinas (VVisconsin)

U Madisonā 1962 M.S. zooloģijā. Strādā Rietumu rezerves (Western

Reserve) U Klīvlendā. Sk.: Imants Mūrmanis.

MŪRMANIS, Imants — patologs; ASV: Viskonsinas U 1959 B.S.

grāds farmācijā. Strādā Rietumurezerves U Klīvlendā. Kopā ar Lidiju
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Mūrmani publicējis pētījumus par iedzimtības norisēm, desoksiribo-

nukleinskābes kvantitatīvajām svārstībām normālās un anormālās

šūnās.

MŪRNIEKS, Andrejs — dz. 21.5.1889 Talsos, augu fiziologs;
Viskonsinas U 1918 M.S., 1925 Ph.D.; Misūri U doc. 1925, ārk. prof.

1929. prof. 1940. Augu fiziologu savienības prezidents 1935-36, kopš
1948 izdevuma ANNUAL REVUE OF PLANT PHYSIOLOGY red. 150

darbu par augu barošanos, hormoniem, augļu sterilitāti, fotoperio-
dismu v.c.

NAMSONS, Andrīvs — dz. 30.12.1912 Nautrēnos, ģeogrāfs; Lat-

vijā skolotājs; Vācijā: stud. BU 1947-48; Spānijā: Madrides U 1950-

---52; Vācijā: Bonnas U 1955-58; Štutgartes TA: Dr.rer.nat. par darbu:

Die kulturgeographischen, wirtschaftlichen und soziologischen Aus-

vvirkungen der Sowjetisierung Lettlands (1958). No 1961 vada Baltijas

I Kēnigšteinā. ACTA BALTICA red.

NEBOISS, Arturs — dz. 30.11.1924 Rīgā, zoologs; Vācijā: b.

BU 1949; Austrālijā: Melburnas U 1956 M.Sc.; Viktorijas nac.mūzeja

insektu nod. vad. Pētnieks sistēmatiskā entomoloģijā. Daudz publ.

NEIBURGA (RĪTERE), Natālija — dz. 9.9.1926 Rēzeknē, zob-

ārste; Vācijā: stud. BU; Austrālijā: Melburnas U 1958 B.D.Sc.;

vec. demonstr. (nepilnu darba laiku) turpat.

NEIMANIS, Juris — dz. 1932 Daugavpilī, tautsaimnieks; ASV:

Ņujorkas pilsētas U 1958 B.A. politiskās zinātnēs, 1964 M.A. tauts.

Mācībspēks Gannona kol. Ērī.

NERETNIEKS, Ivars — dz. 1939, civīlinženieris; Zviedrijā: b.

Stokholmas TA 1962, asist. turpat.

NOLBERGA, B. — ķīmiķe; Venecuēlā: strādā Nac. pārtikas

produktu I. Publ. pārtikas vielu ķīmijā.

NOLLE, Haralds — mechanikas inženieris; Austrālijā: Melbur-

nas U 1956 B.Mech.E. (hon.), 1959 M.Eng.Sc. Kopš 1966 lektors

Monaša U Melburnā.

NOLLENDORFS, Valters - dz. 22.3.1931 Rīgā, filologs; ASV:

Nebraskas U 1954 B.S. paidagoģijā, 1955 M.A. vācu valodā un lite-

rāturā; zin. darbā Mičiganas U 1955-59, mācībspēks 1959-61, Ph.D.

1962; kopš 1961 ārk. prof. vācu valodā un literātūrā Viskonsinas U.

Referējis kongresos; daži darbi angliski, daudz rakstu latviski. Kopš

1964 STUDIJU GRUPAS BIĻETENA red.
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NORGELLO, Haralds — bioķīmiķis; ASV: Rūzvelta (Roosevelt)
U: B.S. Publ. fizioloģijā.

NORVILIS, Pēteris — dz. 25.8.1902 Praulienā, psihologs,

bibliotēkārs; stud. LU; Vācijā: Minsteres U 1950 Dr.phil.; ASV:

Kolumbijas U: M.S. Strādā Kolumbijas U bibliotēkā. Pētījumos un

publ. pievērsies trimdas dzīves psiholoģijai.

OKŠE (OKSCHE), Andrejs -dz. 27.7.1926 Rfgā, anatoms; Vā-

cijā: Mārburgas U 1952 Dr.med.; subasist. un asist. turpat; papild.
ASV 1957; habil. Mārburgas U 1960; priv.-doc. Ķīles U no 1961;

prof. Gīsenas U. Publ. vācu un amerikāņu žurnālos.

OLTE, Andrejs — 17.11.1927 Skujenē, inženieris; ASV: Kali-

fornijas U Ber Idejā 1954 B.S.
,

1957 M.S., 1959 Ph.D. elektrotech-

nikā. Kopš 1959 mācībspēks Mičiganas U, ārk.prof.; speciālists as-

trofizikā un elektromagnētismā Bibliogr.: UNIV. 11 (1963).

OSIS, Emīls — agronoms; Vācijā: Bonnas U 1961 Dr.agr. Di-

sertācija: Die Agrarpolitik m Lettland 1918—1945.

OSVALDS, Valfrīds — dz. 23.12.1916Dauguļos, astronoms; b.

LU 1944; Vācijā: Hamburgas U 1951 Dr.rer.nat.; ASV: asist. Mek-

kormika astronomijas observātorijā Šarlotesvilā, Virdžinijā 1951-57;

kopš 1957 Virdžinijas valsts U observātorijas astronoms un doc,

kopš 1961 ārk. prof. Piedalījies kongresos. Pāri par 15 darbiem

vāciski un angliski, sevišķi fotogrāfiskā astrometrijā par zvaigžņu

attālumiem un īpatām kustībām.

OZOLIŅA, Zelma — bioķīmiķe; ASV: strādā veselības depar-

tamentā Lansingā, Mičiganā. Publ. (1955).

OZOLIŅŠ, Aleksandrs — dz. 17.1.1903 Liepājā, tiesu eksperts;

ASV: Ziemeļrietumu U Evanstonā kopš 1924; b. kriminālās pētnie-

cības I 1929; Anglijā: Skotlendjarda krimināltechniskās izmeklēša-

nas I 1930; papild. Latvijā tieslietu ministrijas zin.tiesu ekspertizes

I. Lietpratējs krimināltechniskos jautājumos, izmeldēšanas inspek-

tors kriminālajā pārvaldē, Rīgas policijas skolas mācībspēks. 1925

nodibinājis Ņujorkas latviešu publisko bibliotēku. Tagad ASV. Darbs:

Zinātniskā lcrimināltechniskā izmeklēšana noziegumu apkarošanai.

OZOLIŅŠ, Alfrēds — dz. 1.9.1895 Rembatē,mūziķis un filo-

logs; b. Rīgas ķeizarisko mūzikas skolu; stud. filol. Pēterpilī un

čello spēli Maskavas konservātorijā; papild. Berlīnē un Leipcigā.

LX prof. no 1934, dekāns un prorektors; Vācijā 1944 atjaunojis
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LX stīgu kvartetu Blombergā (Latvju kvartets); ASV no 1950; krievu

valodas skolotājs Sirakjūsas (Svracuse) U 1951-54; mūziķis Bafalo

(Buffalo) filharmonijas orķestrī" 1955-65.

OZOLIŅŠ, Eižens — tautsaimnieks; Vācijā: Frankfurtes U pie

Mainas: Dr.rer.pol. Disertācija 1960.

OZOLIŅŠ, Hermanis — ārsts; Zviedrijā: Upsalas U 1954 mcd.

lic. Publ. (1951).

OZOLIŅŠ, Kārlis — dz. 11.3.1923 Rīgā, teologs; Latvijā: sko-

lotājs Rūjienā; Vācijā: stud. teoloģiju Mārburgas U; ASV: Augsbur-

gas teoloģijas seminārā Mineapolisā 1951 B.A.
,

1952 B.Th.; kopš

1955 mācībspēks; Minesotas U: M.A. bibliotēku zinībās, no 1962

mācībspēks turpat; Fulbraita stipendiāts Taivanas U Nacionālajā

Ķīnā 1963. Kopš 1964 teoloģijas prof. Augsburgas kol. Mineapolisā.

OZOLIŅŠ, R. — pedologs; ASV: augsnes pētnieks Bruksaidas

laborātorijās Ohaio.

OZOLIŅŠ, Rūdolfs (Rudolfo) — ķīmiķis. Publ. analitiskā ķīmijā.
OZOLS, Arturs (Arthur OSOL) — dz. 1.12.1905 Rīgā, ķīmiķis

un farmaceits; ASV: b. Filadelfijas farmācijas I 1925, B.S. 1928,

M.S. 1930; Pensilvānijas U 1933 Ph.D.; asist. Filadelfijas farma-

cijas I 1928-30, mācībspēks kopš 1930, prof. no 1937, dekāns. Žur-

nāla AMERICAN DRUGGIST MAGAZINE (1933-45) red. Kopš 1944

galvenais red. izdevumam: U.S.Dispensatorv un kopš 1949: Reming-

ton's New Gould Medical Dictionarv, Practice of Pharmacv. 1933-37

Tautu savienības eksperts opija analizēs. Otrā pasaules karalaikā

vadīja ASV dziedniecības līdzekļu produkciju bruņoto spēku vajadzī-

bām. Pētī drogu analizēs metodes, lietojot ultravioleto un infrasar-

kano staru spektroskopiju, medikamentu stabilizāciju un stardartdevu

precīzēšanu.

OZOLS, Gunārs — dz. 19.10.1926 Rīgā, ķīmiķis; Austrālijā:

Ņusautvelsas U 1956 B.Sc., 1961 M.Sc. Publ. par polimerizāciju.

OZOLS, Jānis (John OHSOL) — dz. 9.11.1878 Platonē, taut-

saimnieks; b. RPI; ASV: Hārvarda U 1914 Ph.D. ASV federālās

valdības ekonomists 1914-20, pēc tam tautsaimnieks un statistiķis
dažādos tirdzniecības uzņēmumos. Publ.: Klāras Elizabetes Ozolas

piemiņai v.c. LTIB 1539.

OZOLS, Jēkabs — dz. 27.11.1922 Rīgā, archaiologs; Vācijā

Minsteres U 1958: Dr. Bibliogr. : UNIV. 16 (1965), 83. lpp.
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OZOLS, Juris — bioķīmiķis; ASV: Vašingtonas valsts U 1957

8.5.; 1961 Ph.D.; strādā turpat. 2 publ.

OZOLS, Kārlis — technologs; ASV: strādā priv. firmā. Patents

papīrrūpniecībā (1953).

OZOLS, Michaels — ģeoķīmiķis; ASV: Renslera (Rensselaer) PI

1964 Ph.D. Publ.

PADEGS, Andris — dz. 27.3.1929 Rīgā, elektrotechnikas inže-

nieris; ASV: Dortmundas kol. Ņuhempšīrā (New Hampshire) 1953

A.8., 1954 M.S.; Karnegi (Carnegie) TI 1958 Ph.D. Kopš 1958 pēt-
nieks IBM laborātorijā, piedalās skaitļotāju plānošanā. Viens no 360.

sistēmas darbināšanas principu autoriem.

PAKALNIŅŠ, Andrejs — dz. 19.11.1915Krievijā, inženieris; b.

LU 1941, pēc tam asist.; Dr.ing. 1944; Kanādā: kopš 1949 mācīb-

spēks, tagad ārk. prof. Mekgila (Mcgill) U. Publ.

PAKALNS, Pāvils — ķīmijas inženieris; Austrālijā: b. Sidnejas

T kol. 1955. Publ.

PAMILJANA, Vaira — bioķīmiķe; pētniece ASV tautas veselības

nac. I. Raksti Taftsa (Tufts) U medicīnas fak. publ.

PĀRUPS, Edvīns — augu fiziologs un bioķīmiķis; JLA 1944 agr.;

Kanādā: stud. Ontario U; ASV: Mičiganas U 1955 Ph.D. Strādā

Kanādas lauks, ministrijas centrālajā eksp. farmā Otavā (Ottawa).

Speciālists tabakas augu fizioloģijā, teorētiskajā un eksp. augu mor-

foloģijā. Pāri par 25 publ.

PAVASARS, Raimunds — dz. 10.5.1902 Lejasciemā, ārsts, or-

topēds; b. LU 1927, papild. Vācijā un Austrijā; Dr.med. 1938; zin.

darbā LU kopš 1927, priv.-doc. 1938-44. Vadījis LSK slimnīcas

ortopēdisko nod. Rīgā; Vācijā 1944-51, pēc tam ASV. Bibliogr.:

UNIV. 17 (1966).

PĀVELS, Richards -dz. 8.5.3877 Talsos, m. 3.10.1958 ASV,

inženieris; b. RPI 1903, LU priv.-doc, doc, ārk. prof.; Dr.ing.

1942; Vācijā: BU prof. 1946-49; pēc tam ASV. Publ. par ūdens apgādi.

PĀVULĀNE (VILKA), Vija - dz. 6.4.1936, ķīmiķe; Zviedrijā:

b. Upsalas U; asist. Lundas U. Publ. organ. ķīmijā.

PENIĶIS, Jānis — dz. 29.7.1933 Cēsīs, tautsaimnieks; ASV:

Viskonsinas (Wisconsin) U 1956 8.A., 1962 M.S. politiskajās zināt-

nēs; mācībspēks Minesotas U. Vairāku rakstu autors.
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PĒRKONS, Auseklis — ķīmijas inženieris; Kanādā: Toronto U

1958 8.A.5., 1960 M.A.S. Speciālists ķīmijas metožu lietošanā

krimināloģijā. Bibliogr.: UNIV. 11 (1963).

PĒRNAVA, Nora — matemātiķe; LU mag.math. 1938; skolotāja;

Vācijā no 1944, ASV no 1950; Veina (Wayne) U 1955 M.S., 1964 Ph.D.;

asist. Detroitas U. Publ. funkciju teorijā.
PĒTERSONS, Auseldis — ķīmijas inženieris un atomfizikis; Ka-

nādā: Toronto U 1958 B.A.Sc., 1960 M.A., 1965 Ph.D. atomfizikā.

Strādā Toronto tiesu medicīnas centrā. Pētījumi aktīvācijas analizē,

referējis kongresos.
PĒTERSONS, Eduards — dz. 26.5.1882 Cirgaļos, m. 9.12.1958

Stokholmā, paidagoģijas zinātnieks; b. LU 1923, doc. 1927, ārk.prof.

1937, Dr.paed. un prof. 1940; Vācijā no 1944, BU prof. 1946-47;

Zviedrijā no 1947. Ap 150 publ.

PĒTERSONS, Haralds — dz. 27.1.1942 Rīgā, ģeofiziķis; Aus-

trālijā: Sidnejas U 1962 B.Sc., 1966 M.Sc.; mācībspēks (teaching

fellow). Publ. : darbs par mēness magnētisko variāciju Tulangi —

kopā ar D. Vinču (Winch) un L.Slaucītāju.
PĒTERSONS, Oskars — elektrotechnikas inženieris; Kanādā:

Toronto U. B. A.Appl. Sc. un B. S. E. E
.

Publ.

PĒTERSONS, R. — technologs; Kanādā: strādā firmā „Anglo

Paper Prod. Ltd." Kvebekā. Publ. par kinematogrāfijas lietošanu

papīrrūpniecībā.

PETRIČEKS, Jānis — mežkopis; Venecuēlā: prof. Meridas U.

PETRIKALNS, Alfrēds - dz. 7. 9. 1887 Rīgā, m. 4. 8. 1948

Frankfurtē, Vācijā, ķīmiķis; b. RPI 1914, LU priv.-doc. kopš 1923;

Dr.chem. 1928; prof. 1930-40; Vācijā no 1940. 22 publ.

PICKA, Nikolajs — dz. 30.8.1924 Kosā, psīchologs; Vācijā:

stud. BU un Getingenas U; Minsteres U 1960 Dr.phil. Kopš 1960

Ķelnes U asist. Publ.

PILPE, Laimons — dz. 14.1.1916 Baižkalnā, mechanikas inže-

nieris; b. LU 1941, asist. ; Vācijā: BU lektors un ārk. prof.

PITKANENE (EGLĪTE), Anna (Inese) — dz. 2.8.1936 Rīgā, bio-

loģe; ASV: Kalifornijas U Berklejā 1958 8.5., 1965 Ph.D.; zin.

darbā Stenforda U 1959-61; Somijā: Helsinku U kopš 1965. Speciā-

liste virusu pētniecībā, vēža slimību noteikšanā.
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PLATAIS, Jānis — dz. 8.12.1905 Vecpiebalgā, m. 1965 Milvokī,

tautsaimnieks; b. LU 1937; Vācijā no 1944, vēlāk ASV. Pub1.(1958).

PLATBARZDIS, Aleksandrs — dz. 1.9.1899, numizmats; stud.

mechaniku RPI 1916; Zviedrijā no 1944, strādā Karaliskajā monētu

kabinetā. Publ. latviski, vāciski un zviedriski, to skaitā: Die Miinzen

und das Papiergeld Estlands, Lettlands und Litauens (1953). ZALKF

Kr. Barona prēmija 1960. LTIB 1585.

PLAUDE, Liene — dz. 26.12.1898 Mazsalacā, agronome; stud.

Charkovā un Vīnē, b. LU 1935, doc. LU un JLA 1935-44; Vācijā: BU

ārk. prof. 1946-49, pēc tam Austrālijā. Publ.

PLEKŠS, Osvalds — dz. 8.3.1913 Rīgā, farmaceits un ārsts, b.

LU 1939, asist. lfdz 1944; Vācijā: Greifsvaldes U fizioloģijas instr.

1944-45; ASV: pētnieks farmakoloģijā firmā „Wallace & Tierner Co."

kopš 1950. Publ. par lokālo anestēziju un chemoterapiju.

POČS, Konstantins — fiziķis un ģeologs; b. LU; Vācijā: stud.

Getingenas U; Anglijā: pētnieks valsts ogļraktuvju I; Kanādā: dar-

bojies Ontario pētniecības I (Ontario Research Foundation) unToronto

U; ASV: atmosfairas pētnieks ar raķetēm. Publ. un patents.

PODNIEKS, Egons — mechanikas inženieris; ASV: Ziemeļda-

kotas valsts kol. 1950 8.5.; instr. Minesotas U; Lindas (Enid) kor-

porācijā pētnieks elektronikā. 9 publikācijas. Bibliogr.: TAp 35

(1962) un UNIV. 11 (1963).

POLIS, Kārlis — dz. 26.6.1876 Vilzēnos, reliģijas vēsturnieks;

stud. Maskavā tauts., LU tieslietas, pēc tam teoloģiju; Vācijā no

1944; Mārburgas U 1952 Dr.phil. (disertācija: Gott und Seele als

religiose Vorstellung der alten Letten); pēc tam Austrālijā. Publ.:

Dievs un dvēsele kā reliģiozs priekšstats aizkristietisko latviešu

tradicijās (1962).

PONE, Gundaris — dz. 1933, komponists; ASV: mūzikas prof.

Ņujorkas valsts U. Biogr.: ARCHĪVS VI, 152. lpp.

PRIEDE, Irma — ārste; ASV: Rūzvelta (Roosevelt) U: B.S. bio-

loģijā. Strādā Čikāgas U slimnīcā. Publ. un patents bioķīmijā.

PRIEDE, Teodors — dz. 3.8.1920 Rūjienā, inženieris; b. LU

1943; Vācijā: BU asist. 1946-47; Anglijā no 1947, pētnieks; Lon-

donas U 1958 Ph.D., kopš 1966 doc. (lecturer) Sauthemptonas U

skaņu un vibrāciju I. Publ.
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PRIEDfTIS, Pauls - dz. 10.2.1901 Snovicā, Polijā, mechani-

kas inženieris; LU 1927 Dr.ing.; strādājis Latvijas dzelzceļu virs-

valdē 1927-44; LU priv.-doc. 1939-44; Vācijā 1944-46, Zviedrijā

1946-51; kopš 1951 ASV, darbojas savā arodā; 1955 b. Karlsruhes

TA Vācijā. Rakstījis par ūdens apgādi v.c.

PRIEDKALNS, Jānis — dz. 28.3.1934 Bārbelē, veterinārārsts;

Austrālijā: stud. Melburnas U; Sidnejas U: 1959 B.V.Sc.; ASV:

Minesotas U 1966 Ph.D. Speciālists embrioloģijā un citoloģijā. Zin.

darbā Minesotas U 1961-62, lektors veterinārās histoloģijas un em-

brioloģijas nod. kopš 1962; tagad doc.

PRIEDNIEKS-KAVARA, Arturs — dz. 29.6.1901 Liepājā, oper-

dziedonis, mūzikas paidagogs; 1924 sācis operdziedoņa kar jēru

Liepājā, 1927-31 mācījies Vācijā prof. Bitnera vadībā; operdziedo-
nis Berlīnē 1928-35, papild. Vīnē 1935-47; dziedājis Vīnes, Cīriches,

Zeņevas un Grācas operā, kopš 1931 ar pārtraukumiem arī Nac.

operā Rīgā. No 1944 Vācijā, pēc tam ASV; mācībspēks kol.

PRĪMANIS, Jēkabs — dz. 12.3.1892 Ādažos, anatoms un antro-

pologs; stud. Tērbatas U, b. Kara medicīnas Ak Pēterpilī 1918; LU

mācībspēks kopš 1920; Rokfellera stipendiāts Mičiganas U ASV 1925

-26, papild. anatomijā Minchenē un histoloģijā Prāgā; LU Dr.med.

1926, priv.-doc. 1927, doc. 1929, prof. 1932-44; Vācijā: prof.

Jēnas U 1940-41, BU 1946-48; IRO ārstu kvalificēšanas komisijas

priekšsēdis 1948; ASV: prof. Pitsburgas (Pittsburgh) U 1948-62. Pāri

par 25 publ. antropoloģijā un anatomijā.

PRINCIS, Kārlis - dz. 11.10.1893 Ovīšos, zoologs; b. LU 1934,

priv.-doc. 1940, doc. 1941-44; Zviedrijā no 1944; Lundas U zoolo-

ģiskā I zin. līdzstrādnieks entomoloģijā; ASV nac. fonda aicināts

pētniecības darbā ASV un Anglijā. Daudz publ.

PUĶĪTE, A. — ārsts; ASV: publ. kopā ar E.Dārziņu (1961).

PUNGA, Valdemārs — dz. 25.7.1913 Krievijā, matēmatiķis; b.

LU 1938; papild. Hamburgas U; ASV: lektors Džordža Vašingtona U

1949-52; Masačūsetsas U 1952-53; Džordža Vašingtona U 1954 Ph.D.;

kopš 1953 doc. Renslera (Rensselaer) PI Ņujorkā, no 1955 ārk. prof.

Kopš 1959 prof. Hartforda U. Raksti par matēmatikas problēmām

speciālos izdevumos. Tenzorā analizē un matēmatiskā fizikā pētī

magnētohidrodinamiskās un aerodinamiskās problēmas.
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PURENE (SĪMANE), Lūcija - filoloģe; Vācijā: b. Minchenes U;

ASV: Ņujorkas U 1960 M.A.
, 1965 Ph.D. (disertācija: Eine phono-

logische Studie der deutschen Lehmvorter im Lettischen"
.

Mācīb-

spēks Hantera (Hunter) un Ņujorkas U kol.

PŪRIŅŠ, Kārlis (Charles Maltador PURIN) - dz. 14.8.1872

Madlienā; ASV no 1894; b. skolotāju semināru, skolotājs Čikāgā un

MilvokT 1898-1903; Viskonsinas (VVisconsin) U 1913 Ph.D. ģermā-

nistikā; prof. 1912-15; Milvoki skolotāju kol. 1915-21, Hantera kol.

1922-27, pēc tam Milvoki U ārpusskolas izglītības nod. vad. Darbi

par jauno valodu metodiku, vāciski-angliska vārdnīca; stud. Gētes

un Šillera darbus; pēc 1942 vēl lasījis lekcijas ASV militārajā Ak

Tenesī. Dzejojis arf latviski, darbi iespiesti MĀJAS VIESĪ".

PUTNAĒRGLIS, Rūdolfs — dz. 30.10.1899 Apriķos, inženieris;

stud. RPI 1916-19, b. LU 1921; Armijas radioparka darbnīcu priekš-

nieks 1920-22, Rīgas radiofona laborātorijas pārzinis 1941, foto un

radio centrāles uzņēmuma vad. 1941-44; Kanādā: Mekgila U Montre-

alā 1955 M.S.; mācībspēks līdz 1958; kopš 1958 ārk. prof. un labo-

rātoriju pārzinis Karltona U. Bibliogr.: TAp 44 (1964).

PUTNIŅŠ, Pauls — dz. 14.7.1903 Rīgā, meteorologs; LU 1932

mag.math., papild. Vīnē 1938; LU asist. 1934, priv.-doc. un doc.

1940-44, Rīgas meteoroloģiskā biroja vad. 1939-40; Vācijā: Greifs-

valdes jūras observātorijā 1944-45, BU ārk. prof. 1946-49; ASV no

1949; Vašingtonā strādā atmosfairas fizikā un meteoroloģijā. Publ.

RĀCENIS, Jānis - dz. 10.4.1915 Rīgā, zoologs; stud. LU 1933

-43; Dabas mūzeja mamālioloģijas nod. vad. 1943-44; Vācijā no

1944; stud. Erlangenas U 1946-47; Venecuēlā kopš 1948 prof. Kara-

kasas U; izveidojis bioloģijas mūzeju, izdevuma ACTA BIOLOGICA

VENEZUELA red. Pētījis Latvijas avifaunu un neotropiskā reģiona

zīdītājus un insektus, publicējis darbus faunistikā un ekoloģijā, ap-

rakstot jaunas sugas. Vadījis dabzinātniskas ekspedīcijas Amazonas

baseinā, Gvajānā, Orinoko deltā un Andu kalnos. Darbi taksonOmijā

un zooģeogrāfijā. LTIB 1645.

RAFAELS, Ringolds — dz. 18.2.1895 Vircavā, mechanikas in-

ženieris; stud. RPI, Maskavas TA, b. LU 1932; asist. 1933, doc.

1937 termodinamikā un lokomotīvju problēmās. Pārkārtojis Latvijas

dzelzceļu ūdens piegādi, izstrādājis jaunus lokomotīvju tipus. Dar-

bojies arī Vācijā un Polijā. BU ārk. prof. 1946-49; ASV: kopš 1950
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Vortingtona sabiedrības dienestā Ņudžersijā. Publ. par technisko

termodinamiku, strādā gar elektrisko spēkstaciju būvēm.

RAISTERS, Augusts -dz
.

2.3.1888 Ramkā, architekts; b. RPI

1916; zemkopības ministrijas lauku būvniecības nod. vad. 1922-24,

pēc tam konsultants; LU lauks. fak. doc. 1919, vec. doc. 1928; JLA

ārk. prof. 1939, prof. lauku būvniecībā 1940-44; Vācijā: BU prof.

1947-49, arī rektors; ASV kopš 1950. Ap 15 darbu lauku būvniecībā

un grāmata: Latvijas universitāte (1965).

RASMANIS, Egons — dz. 1924 Rīgā, ķīmijas inženieris; Vācijā:
stud. Erlangenas U; ASV: Ziemeļrietumu U, Bruklinas PI, Bostonas

U. Kopš 1952 pētniecības darbā. Daudz patentu.

RASUPE, Marta - dz. 12.5.1900 Valmierā, filoloģe; stud. LU;

Itālijā: Romas U 1936 Dr.phil.; lektrise Austrumu I (Instituto orien-

tale) Neapolē 1937-38, kopš 1939 latviešu valodas lektrise Romas U,

vēlāk pensijā. Darbi italiski par latviešu Icultūru un latviešu autoru

darbu tulkojumi.

RATERMANIS, Jānis — dz. 30.6.1904 Blīdienē, romānu filo-

logs; Francijā: b. Lilles U 1928; b. LU 1933, kopš 1934 priv.-doc,

1936-39 doc.
,

1940 ārk. prof., 1943 Dr.phil. Trimdā Vācijā, vēlāk

ASV; mācībspēks Aiovas (Iowa) U, prof. romāņu valodās kopš 1950.

Publ. stilistikā.

REINBERGS, Ernests — dz. 1.3.1920 Vecauces pag., agro-

noms; b. JLA 1944; Kanādā: Toronto U 1954 M.S. agronomijā;

Manitobas U 1957 Ph.D.; kopš 1954 lektors, vēlāk prof. Ontario

lauks. kol. Gvelfā (Guelph). Speciālists augļkopībā, augu slimībās,

pētījis labības ģenētiku, jaunu miežu un auzu šķirņu audzēšanu, lie-

tojot ķīmiskās vielas un apstarošanu chromosomu skaita divkāršo-

šanai un jaunu formu radīšanai.

REINFELDS, Juris — fiziķis; Austrālijā: Adelaides U 1958

B.Sc., 1963 Ph.D. matēmatiskā fizikā; ASV: pētniecības darbā.

Publ. kvantu teorijā (1966).

REINHARDS, Jānis — dz. 15.10.1909 Rīgā, oftaimologs; b. LU

1933, asist. 1936-44, acu slimību speciālists 1938; Vācijā: Lībekas

latviešu slimnīcas ārsts; Marokā no 1951, Šveicē kopš 1954, AN

pasaules veselības organizācijas pētniecības darbā. Daudz publ.

REPŠA (REPSCHA), Alberts — dz. 28.2.1904 Latvijā, mecha-

nikas inženieris; ASV: Meinas (Maine) U 1925 8.5., papildinājies
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Pensilvānijas un Aiovas U; M.S. 1930; lektors, vēlāk prof. Dreksela

(Drexel) TI 1926-54; prof. Losandželosas valsts kol. 1954-55; kopš
1955 prof. Dienvidrietumu U Luiziānā (Louisiana).

RIPA, Oļģerts — dz. 21.12.1912 Smiltenē, ķīmijas inženieris;

b. LU 1936, asist. 1936-41, lektors 1941-44, Dr.chem. 1944; An-

glijā: zin. darbā Lldsas U 1948-51, pētījot vilnas ķīmisko struktūru;

ASV: kopš 1951 Čikāgas ķīmiskās rūpniecības uzņēmumā. Bibliogr.:

UNIV. 11 (1963).

ROBIŅŠ, Jānis — dz. 3.8.1925 Rīgā, ķīmiķis; Vācijā: stud.

Erlangenas U; ASV: Vašingtona U 1952 8.5., 1957 Ph.D.; kopš
1960 doc. Mekalestera U Minesotā. Speciālists organ. analizē, fizi-

kālā organ. ķīmijā, spektroskopijā, izocianīdu ķīmijā. 7 publ.

RODMANIS, J. — architekts; Čilē: Valdivijas U prof. lauku

būvniecībā.

ROLLE, Biruta — ķīmiķe; Vācijā: Minchenes U. Publ.

ROLLE, Miķelis — dz. 13.2.1892 Rucavā, veterinārārsts; b.

LU 1926, papild. Hanoverā: Dr.med. vet. 1928; LU asist. kopš 1928,

priv.-doc. 1930; LU: Dr.med.vet. 1935, doc. 1936, ārk.prof. 1938,

prof. bakterioloģijā un mājkustoņu slimībās 1939-44; Vācijā: prof.

Minchenes U 1947-58; pēc tam turpina zin. darbu. Ap 50 zinātn.

publ. parazitoloģijā un mikrobioloģijā. Bibliogr. : Poggendorff VII a

(1959).

RONIS, N. — ārsts; ASV: strādā Taftsa (Tufts) U Bostonā.

Pētījums eksp. chirurģijā.

ROTROKA (ROTHROCK) - ŠĶIPSNA, Ilze - dz. 17.2.1928 Rīgā,

rakstniece, bibliotēkāre; Vācijā: stud. Erlangenas U 1947-48; ASV:

Ziemeļteksasas valsts U 1949-51, B.A. ,
Teksasas U 1951-53,M.A.

Kopš 1951 Teksasas U, vēlāk Teksasas kristīgās U bibliotēkāre,

katalogu daļas vad. Publicējusi stāstus, romānu, apceres.

ROZE, Ernests — 31.12.1895 Zentenē, mežkopis; b. LU 1929;

asist. 1929, priv.-doc. 3939, doc. JLA 1939-44; Vācijā no 1944,

pēc tam ASV. Darbi par skuju koku sēklu dīdzību un stādu attīstību

mežā.

ROZE, Jānis — zoologs; Venecuēlā: Centrālajā U (U Central

dc Venezuela) Dr.rer.nat. 1961; prof. turpat. Hozē Marijas Vargasa

godalga par darbu Venecuēlas čūsku taksonomijā un zooģeogrāfijā

(1963).
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ROZE, Uldis — farmaceits; ASV: Vašingtona U Sentluisā (St.

Louis) 19G4 Ph.D. Strādā turpat. 2 publ. enzīmu ķīmijā.

ROZENAUERS, Nikolajs — dz. 26.11.1890 Svētē, civīlinženie-

ris; b. Pēterpils ceļu inženieru I 1915; LU asist. techniskā mecha-

nikā 1922-25, priv.-doc. 1925, doc. 1928, ārk. prof. 1931; Dr.ing.

1934; Vācijā: BU prof. 1946-48; Austrālijā: kopš 1949 mācībspēks

Ņusautvelsas U Sidnejā; no 1964 prof. Vindzoras (Windsor) U Kanādā.

Bibliogr.: TAp 15 (1957), 28 (1960); UNIV. 16 (1965).

ROZENTĀLE, Gunta - dz. Rīgā, filoloģe; ASV: Minesotas U

1956 8.A.; papild. Dižona U Francijā 1958-59; Minesotas U 1961

M.A. romāņu filoloģijā; doc. (asst. prof.) Ziemeļrietumu (North-

vvestern) kol. Mineapolisā.
ROZENTĀLE, Magdalēna — filoloģe; b. LU vēstures nod. 1940;

ASV: Kolumbijas U 1954 M.S.; bibliotēkāre Mineapolisā. Raksti

periodikā par dainoloģiju, literāro darbu analizēs, bibliogrāfiski

pārskati.

ROZENTĀLS, Gunārs — ķīmiķis; Kanādā: b. Toronto U 1954;

strādā priv. firmās. Publ. un patents sint. organ. ķīmijā.
ROZENTĀLS, Jānis - dz. ]2. 2.1904 Ķieģeļos, teologs; b. LU

1930, papild. Leipcigā un Mārburgā kā Humbolta stipendiāts; LU

lektors 1942-44; ASV: no 1950 mācībspēks Sv.Pāvila luterāņu semi-

nārā Mineapolisā. Pētījis pneumas jēdzienu Jāņa evaņģēlijā, rakstījis

periodikā par hellenismu, judaismu un kristietību.

ROZĪTIS, Kārlis — dz. 13.9.1899 Ķeipenē, ķīmijas inženieris;

stud. RPI,b. LU 1928, asist. 1931-38, lektors 1939-44; Vācijā:

Halles lauks. I 1944-45; Dānijā: pētnieks no 1948; ASV: Jēlas (Yale)

U medicīnas fak. psīchiatriskā nod. pētnieks (research associate)

smadzeņu bioķīmijā.

RUBENIS, Oļģerts — dz. 10.6.1905 Skujenē, agronoms; b. LU,

asist. 1931-39; JLA 1940-44; Vācijā: BU lektors agrofizikā 1946-49,

vēlāk ASV. 10 populārzin. raksti lauks, žurnālos.

RUBULIS, Alberts — bioķīmiķis; ASV: Ņujorkas valsts U Sira-

kjūsā (Svracuse) 1955 8.5., 1959 M.S., 1965 Ph.D.; mācībspēks

turpat kopš 1966, arī U klīniskā centra bioķīmiskās pētniecības dir.

Darbi amerikāņu un holandiešu izdevumos.

RUBULIS, Aleksis — dz. 11.10.1922 Rundēnos, literātūrzināt-

nieks; BU 1949 mag.iur.; ASV: papild. Lojolas (Lovola) U Čikāgā;
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ārk. prof. Niagaras U. Darbi: romāns, stāsti, noveles; antoloģijas:
Latvian Literature (1964) red. LTIB 1744—1747.

RUDZATS, Richards — dz. 31.3.1918 Krievijā, ķīmiķis; stud.

LU; Austrālijā: Ņusautvelsas U 1958 B.Sc., 1963 M.Sc.; vec.asist.

farmācijā Volongongas U kol. Publ. par dzīvu vielu ķīmiju. Bibliogr.:
UNIV. 16 (1965), 84. lpp.

RUDZĪTIS, Edgars - dz. 8.9.1925 Latvijā, ķīmiķis; Vācijā: b.

Tībingenas U 1950; ASV: Masačūsetsas TI 1957 Ph.D.; asist. turpat

1953-57, pēc tam pētniecības darbā priv. firmās. Speciālists fluora

ķīmijā. Publ.

RUDZĪTIS, Jānis — dz. 24.3.1909 Bērzaunē, literātūras kriti-

ķis; stud. LU baltu filol. 1929-36; Vācijā no 1944, Zviedrijā kopš

1950. Daudz publ. par latviešu literātūru. Pētījums: Raiņa ritmi

(1958). LTIB 1749-1750.

RŪĶE-DRAVIŅA, Velta — dz. 25.1.1917 Valmierā, filoloģe;

LU 1939 mag.phil., asist. un lektrise fonētikā 1940-41; Latviešu

valodas krātuves pārzine 1940-41, pēc tam dialektoloģijas un valodas

atlanta darbu vad.; Zviedrijā no 1944; kopš 1948 mācībspēks (uni-

versitā'tslārare) baltoloģijā Lundas U; Stokholmas U 1954 fil.lic,

1959 fil.dr. (disertācija: Diminutive im Lettischen) un doc. Lundas

U. ZALKF balva 1954, Kr.Barona prēmija 1963. Līdz 1965 publicēti

76 darbi, starp tiem: Zur Sprachentwicklung bei Kleinkindern (1963).

LTIB 1752—1753.

RUMPĒTERE, Maija — labklājas darbiniece; ASV: Viskonsinas

(Wisconsin) U 1958 M.Social VVork Darbs: Milvoki latviešu jaunatnes

nodarbību iespējas un vajadzības.

RUNIĶIS, Jānis — farmaceits; ASV: Vašingtonas U Sietlā 1953

8.5., 1956 M.S., 1964 Ph.D.; Kanādā: mācībspēks Britu Kolum-

bijas U.

RUŅĢIS, Arnolds — dz. 24.7.1915 Liepājā, inženieris un vijol-

nieks; b. LU 1942; Vācijā no 1944, ASV no 1950; b. Klīvlendas

konservātoriju; kopš 1954 būvinženiera praksē. Publ. amerikāņu

inženieru žurnālos par daiļumu celtniecībā. Bibliogr.: AK.DZ. 6

(1963), 92. lpp.

RŪSIŅŠ, Alfrēds — dz. 12.3.1912 Liepājā, tiesībnieks un mu-

zeju darbinieks; Brazīlijā: Riodežaneiro U 1938 Dr.phil.; Brazīlijas

U 1946 L.L.8.; papild. augstākos bibliotēkāru un mūzeja darbinieku
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kursos. Strādājis Brazīlijas nac. muzejā 1940-42; Imperiālā muzeja

vicedir. Petropolē 1942-47; kopš 1950 Brazīlijas pieminekļu aizsar-

dzības dep. darbā; Brazīlijas valdības pārstāvis speciālā komandē-

jumā 22 Eiropas un Vidējo austrumu valstīs. Latvijas un Igaunijas

sūtniecības padomnieks kopš 1948.

RŪSIS, Armīns — dz. 1.7.1907 Bulduros, tiesībnieks; b. Angļu
valodas I 1928; LU mag.iur. 1929; Tautas U un Rīgas komercinstitūta

lektors 1931-40, kopš 1937 LU priv.-doc. starptautiskās tiesībās;

Vācijā: UNRRA U Minchenē 1947 Dr.; doc. turpat 1946-47; ASV:

kopš 1952 Kongresa bibliotēkas ārzemju tiesību nod. darbinieks.

Bibliogr.: UNIV. 18 (1966), 74. lpp.

RUTKIS, Jānis — dz. 11.10.1907 lecavā, ģeogrāfs; b. LU 1937,

asist. no 1939, priv.-doc. 1940; Zviedrijā: 1945-47 strādājis Stok-

holmas meteoroloģijas I, 1948 kartogrāfijas I un kopš 1948 tirdznie-

cības A ģeogrāfijas I. Darbs: Latvijas ģeogrāfija (1960). ZALKF

balva J960. LTIB 1761.

RUTMANIS, Jānis — dz. 5.8.1894 Lubānā, architekts; stud.

RPI, b. LU 1925; projektējis 110 ēkas; kopš 1914 darbojies mākslas

publicistikā; LU mācībspēks 1933, 1935-36, lektors 1941-44, priv.-

doc. 1944; Vācijā: mācībspēks UNRRA U Minchenē 1946-47; BU

ārk. prof. 1946-49. Izceļojis uz ASV.

SADE, Aleksandrs — inženieris, īsu laiku mācībspēks Venecuēlā.

SADE, Andrejs — inženieris, īslaicīgi darbojies par mācībspēku

Venecuēlā.

SAIVA, Guntars — mechanikas inženieris; Austrālijā: Ņusaut-

velsas U 1955 8.E., 1964 M.E.; vec. asist. turpat. Publ.

SALIŅŠ, Gunārs — dz. 21.4.1924 Naudītē, dzejnieks, psīcho-

logs, sociologs; Vācijā no 1944, ASV kopš 1950; B.A. un M.A.;

lektors kol. Raksti par latviešu literātūru, dzejoļu krājums. Auto-

biogr.: PAŠP., 307. lpp. LTIB 1767.

SALTUPS, Andris — dz. 16.6.1934 Rīgā, ārsts; Austrālijā:

Melburnas U 1960 M.8., 8.5.; 1964 diploms iekšējās slimībās; no

1966 doc. (lecturer) Monaša U klīnikā Melburnā. Speciālists sirds

slimībās, pētī sirdstrieku.

SIERIŅA (VEIDEMANE), Vija — dz. 2.7.1931 Rīgā, paidago-

ģijas zinātniece; Vācijā: stud. Minsteres U; Austrālijā: Sidnejas U

1958 8.A.; asist. turpat. Publ.
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SIKSNA, Aina — dz. 1935, psihiatre; Zviedrijā: b. Upsalas U

1960; asist. Karolīnas I.

SIKSNA, Reinhards — dz. 17.10.1901 Liepājā, fiziķis; stud.

Jekaterinaburgas kalnu I Krievijā; LU 1927 mag.math; mācībspēks
kopš 1927, priv.-doc. 1934, doc. 1938; Dr.math. 1943; JLA doc.

1939-42; Vācijā: pētnieks Sfmensa Šukerta uzņēmumā; BU ārk.prof.
1946, prof. 1947; Zviedrijā: kopš 1948 Upsalas U augstsprieguma
pētniecības I. Piedalījies zin. kongresos. Darbi vāciski, franciski

un angliski. Bibliogr.: UNIV. 14 (1964).

SILENIEKS, Juris — romāņu filologs; ASV: Nebraskas U 1955

8.A., M.A.; 1963 Ph.D.; instr. romāņu valodās turpat; mācīb-

spēks (asst. prof.) modernajās valodās Karnegi (Carnegie) TI.

SILGAILIS, Arturs - dz. 13.11.1895 Penkulē, pulkvedis; b.

Viļņas karaskolu 1915, augstāko karaskolu Latvijā 1928, pēc tam

štāba amatos; 1942-45 iekšlietu ģenerāldirekcijā un Latviešu leģionā;
Vācijā: angļu gūstā, pēc tam baltiešu sardžu vienībās 1948-53; kopš

1953 Kanādā. ZALKF Kr. Barona prēmija 1962. Darbs: Latviešu

leģions (1962 un 1964).

ŠILIŅŠ, Jānis — dz. 1.6.1896 Rīgā, mākslas vēsturnieks un

filozofs; stud. Maskavas komercinstitūtā un Maskavas U 1915-17,

Kazaņas mākslas Ak 1919-21; LU 1929 mag.philos., zin. darbā LU

1928-32, LMA doc. 1932-38, LU priv.-doc. 1936, doc. 1938, Dr.phil.

un prof. 1943; Vācijā: Vircburgas U prof. 1946-51; ASV: mācīb-

spēks Rollinsa kol. Florīdā 1951-64, pēc tam pensijā; pētniecības

ceļojumos Vācijā, Francijā, Beļģijā, Itālijā, Zviedrijā, Dānijā,

Cechoslovakijā. Publ. mākslas vēsturē, filozofijā un psiholoģijā:

Kārlis Zāle, Lūdolfs Liberts, Vilhelms Purvītis, Niklāvs Strunke,

Latvijas mākslas vēsture, R. Pērle, Mikelandželo, Apcerējumi par

mākslu, Smarzova mākslas teorija, Psiholoģija un loģika, Tēli un

idejas (1964). Sk. : ARCHĪVS V, 151. lpp. LTIB 1826.

SILS, Viktors — ļamiķis; Vācijā: b. Tībingenas U 1950; ASV:

strādājis Masačūsetsas TI un priv. firmās. Publ. fizikālā ķīmijā.

SKREIJA, Andris — antropologs; ASV: Kentuki (Kentucky) U

1964 Ph.D. Darbs: Interests and interest orientation of Latvian re-

fugees as reflected m their newspapers. Mācībspēks Minesotas U.

SKUJA, Heinrichs — dz. 8.9.1892 Majoros, botāniķis; b. LU

dabzinātņu fak. 1929, asist.; 1933 priv.- doc. ,
1943 Dr.rer.nat. un
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ārk. prof.; Kultūras fonda laur. Zviedrijā: ārk. prof. Upsalas U

1947; fil.dr.hon.causa 1958; Upsalas U Bjerkena prēmija 1961; ta-

gad pensijā, bet turpina zin.darbu. Pasaules autoritāte algu un fito-

planktona jautājumos. Daudz publ.

SKUJIŅŠ, Jānis (JohnJ.) — dz. 13.4.1926 Liepājā, bioķīmiķis;
Vācijā: stud. Frankfurtes U 1946-48; ASV: Kalifornijas U Berklejā
1957 8.A., 1962 Ph.D.; zin. darbā Kornela (Cornell) U 1962-64;

Kalifornijas U Berklejā kopš 1964. Speciālists augsnes bakteriolo-

ģijā un radiācijas bioloģijā. Bibliogr.: UNIV. 11 (1963).

SKULTE, Bernhards — dz. 30.10.1900 Dikļos, inženieris; b.

Lv 1928; Vācijā no 1944; Achenas TA 1948 Dr.ing.; ASV no 1950.

Publ. Biogr.: AK.DZ. 3 (1960), bibliogr.: TAp 10 (1956).

SLAŅĶIS, Visvaldis — dz. 16.7.1907 Rfgā, botāniķis; b. LU

1938; zin. darbā turpat 1940-44; Zviedrijā: Augu fizioloģijas I Up-

salā 1945-51; Upsalas U 1951 dr.hon.causa; Kanādā: kopš 1952

zemkopības ministrijas vec. pētnieks. Speciālists izolēto sakņu kul-

tivēšanā sterilos barības šķīdumos, pētījis mikorizu, sēņu simbiozi

ar augu saknēm, kam nozīme mežu bioloģijā. Piedalījies kongresos.
Publ.

SLAUCĪTĀJS, Leonīds — dz. 10.4.1899 Jaunlaicenē; ģeofiziķis,
arī brīvmākslinieks; LU 1925 mag.math.; asist. no 1925; habil. un

priv.-doc. 1931, doc. 1935, ārk.prof. 1938-44; b.LK1933; Dr.math.

LU 1942; kopš 1935 arī ģeofizikas I dir.; 1936 Karnegi I Vašingtonā;

Vācijā: Hamburgas jūras observātorijas darbā 1944-46, BU prof.

1946-48; Arģentīnā: prof. Laplatas U 1948-64. Darbojies arī Aus-

trālijā (Sidnejas U 1964 D.Sc.) un ASV (viesprof. Havajas U 1966),

ekspedīcijās Antarktīdā, tropiskās zemēs v.c. Ņujorkas zinātņu Ak

loc. Publicējis 76 zin. darbus un ap 200 populārzin. rakstu. Pētījis

Latvijas territorijas ģeomagnētismu, reljefu, Rīgas jūras līča un

ezeru hidroloģiju, okeanogrāfijas problēmas, papildinājis magnē-

tisko vētru teoriju, piedalījies daudzos kongresos. Sk.arī: ARCHĪVS

V, 153. lpp. un VI, 154. lpp. LTIB 1877.

SLAUCĪTĀJS, Sergejs — dz. 6.11.1902 Jaunlaicenē, astronoms;

b. LU 1931; asist. 1931-35; papild. Solčebādenas observātorijā

Zviedrijā 1937; LU doc. 1940-44; Vācijā: Hamburgas jūras obser-

vātorijā 1944-46, BU ārk. prof. 1946-48; 1948Virtembergasizglī-

tības ministrijā LU grāds pielīdzināts Dr.rer.nat.; Arģentīnā: kopš
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1948 prof. Laplatas U un observatorijas nod. vad. Patagonijā. Bijis

komandējumos citās zemēs, strādā gar zvaigžņu katalogu un pēti"

refrakcijas jautājumu. 11 zin. darbu un 40 populāru rakstu autors.

SLIEDE, J. — pētījis Argentīnas Andu derīgos minerālus.

SMTS, Visvaldis — ģeogrāfs, kartogrāfs; ASV: Kolumbijas U

1957 8.A., Vašingtona U 1960 M.A.; asist. (teaching assistant) tur-

pat 1959-60, pēc tam instr.Dačesas tautas kol. (Dutchess Community

College) Ņujorkā. Publ. žurnālā THE BALTIC REVIEW.

SOPERE (KASPARECA), Vera -dz. 9.7.1909 Cēsīs, filoloģe;
b. LU 1933; skolotāja; ASV: asist. un lektrise Dienvidkalifornijas U

1950-53; Ph.D. 1953; prof. Velēja (Valley) kol. Kalifornijā kopš
1953.

SPALVTŅŠ, Tālivaldis—metallurgs; ASV: Sirakjūsas (Syracuse)

U 1954 B.A. ķīmijā, 1962 M.S. Publ.

SPEKKE, Arnolds — dz. 14.6.1887 Vecmuižā, romāņu filologs,
vēsturnieks un diplomāts; stud. RPI mechaniku 1906-07, Maskavas

U romāņu filol. 1909-15; zin. darbā Maskavas U 1915-18; LUdoc.

no 1920, prof. 1922-32, Dr.phil. 1927 (disertācija: Alt-Riga im

Lichte eines humānistischen Lobgedichts vom Jahre 1595); Rokfel-

lera stipendiāts Polijā un Itālijā 1932; sūtnis Itālijā v.c. 1933-40;

ASV kopš 1954; no 1954 Latvijas sūtnis Vašingtonā. Publicētās grā-

matas: Alt-Riga (1927), Latvieši un Livonija 16. g.s. (1935, pie-

šķirta Kultūras fonda balva), Latvijas vēsture (1948, angliskais

izdevums 1951 un 1957), Latvia and the Baltie problem (1954, tulko-

jums no franču valodas), Senie dzintara ceļi (1956, arī angliski 1956

un 1964), Baltijas jūra senajās kartēs (1959, angliski 1961), Ķēniņa

Stefana ienākšana Rīgā... (1965), Balts and Slāvs (1965 un 1966).

Pārējo publ. daļēja bibliogr.: E.Dunsdorfs un A.Spekke, Latvijas

vēsture 1500-1600 (1964), 756—757. lpp. ZALKF balva 1951. LTIB

1458, 1891—1892.

SPILNERE (DEIKA), Aija — ķīmiķe; ASV: Bostonā 1953 B.S.

Strādā Karnegi (Carnegie) TI. 5 publ. neorgan. ķīmijā un metallur-

SPILNERS, Ilgvars—dz. 12.4.1925Drabešos, ķīmiķis; Vācijā:

stud. Erlangenas U; ASV: Bostonas U 1953 8.A.; Pitsburgas (Pitts-

burgh) U 1961 Ph.D. Kopš 1953 zin. darbā naftas ķīmijā. Publ.

speciālos izdevumos.
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SPILVA (LĒRA), Austra — farmaceite; Venecuēlā: Karakasā

publicējusi spāniski darbupar Venecuēlas drogām.

SPRANCMANIS, Vilmārs - ķīmiķis; ASV: Batlera (Buttler) U

1961 B.S. Strādā priv. firmā. Publ. sint. organ. ķīmijā.

SPROĢIS, Georgs, jun. — ārsts; Vācijā: b. Mārburgas U 1949;

ASV: strādā Ohaio. Publ.

SPRUDŽS, Ādolfs — dz. 19.9.1922 Sakstagalā, tautsaimnieks;

stud. LU tieslietas; Vācijā: stud. Tibingenas U; Beļģijā: Luvenas

katoļu U 1951 lic.sc.com.; 1954 lic.sc.pol. et soc. (darbs: The

Baltie States and American policv 1940—1953); ASV no 1955; Rozari

kol. Ilinojā 1961 M.A.L.S.

STAGERS, Jānis — tautsaimnieks un jurists, bibliotēkārs; LU

mag.oec. un mag.iur.; ASV: kopš 1949 bibliotēkārs un ārk.prof. Val-

paraiso U Indiānā, māca krievu valodu un Austrumeiropas vēsturi.

STAKLIS, Andris - dz. 4. 2. 1939 Valmierā, ķīmiķis; ASV:

Nebraskas U 1961 Ph.D. Pētnieks firmā „Dv Pont & Nemours Co."

STALŠĀNS, Kārlis — dz. 15.11.1888 Korvā, vēsturnieks; LU

mag.hist. 1930; skolotājs Latvijā un Vācijā; ASV kopš 1950. Grā-

matas: Latviešu un lietuviešu austrumu apgabalu likteņi (1958),

Krievu ekspansija un rusifikācija Baltijā laikmetu tecējumā (1966).

LTIB 1905.

STANKEVICS, Jānis — aeronautikas inženieris; Vācijā: stud.

Štutgartes U; ASV: Minesotas U 1954 8.5.; asist. turpat 1953-54,

pēc tam zin. līdzstrādnieks un pētniecības projektu vad.Rozmontas

aeronautikas laborātorijā. Darbs par supersonisku un hipersonisku

gāzu dinamiku. Kopš 1959 pētī satelitu problēmas Evereta (ANCO-

Everet) pētniecības laborātorijās. Publ.

STARCA (LEDUS), Helēna — botaniķe; ASV: strādā Indiānapo-

lisā mikropatoloģijas nozarē.

STARCS, Kārlis - dz. 18.5.1897 Lubejā, m. 2.2.1953 Indiā-

napolisā, ASV, botāniķis; LU 1936 mag.rer.nat.; Vācijā: lektors

UNRRA U Minchenē 1946-47; ASV kopš 1950. Pētījis Latvijas zied-

augus, 10-āšņuma augus, nezāles. Daudz publ. latviski un vāciski.

STARCS, Pēteris — dz. 29.1.1887 Lubejā, agronoms; stud.

Pēterpils lauks, kursos 1911-17, Pēterpils U 1917-19 tieslietas;

zin. darbā turpat 1919-21; LU lektors 1921, agr. 1923, priv.-doc.

1925, doc. 1926, Dr.agr. 1937; prof. JLA 1939-44. Bijis Lauks.
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ekonomiska I dir. 1921-35, kopš 1937 Čechoslovakijas lauks. Ak

loc., Romas starpt. lauks. I padomes loc., Parīzes lauks, darba-

spēka komitejas loc.; 1938-40 Tautas dzīvā spēka pētīšanas I sek-

retārs; Vācijā: Berlīnes U agrārpolītikas I 1944-45; prof. UNRRA

U Minchenē 1946-48. Piedalījies kongresos. ASV: kopš 1952 Brīvās

Eiropas komitejas studiju centrā, Latvijas akadēmisko mācībspēku

apvienības priekšsēdis. Disertācija: Darbaspēka problēma lauk-

saimniecībā. 40 zin. darbu un ap 400 periodikas rakstu autors. LTIB

1561, 1909—1911.

STEIKS, Kārlis — dz. 12.7.1884 Limbažos, ķīmiķis; ASV:

Hārvarda U 1911 A.M., Čikāgas U 1919 Ph.D.; prof. Vaiomingas

(Wyoming) U 1911-20, Florīdas U 1922-23, pārējā laikā zin. darbā

priv. koncernos Florīdā un Indiānā. levērojams organ. ķīmijas,

sevišķi minerāleļļu, naftas, emulsiju un antioksidantu, kā arī dzīv-

sudraba organ. savienojumu speciālists.

STIEBRIS, Kārlis — dz. 17.4.1908 Zaļeniekos, ķīmiķis; b. LU

1937; Vācijā: Bonnas U 1949 Dr.rer.nat.; Austrālijā: strādā Vik-

torijas veselības dep. Publ. veselības aizsardzības ķīmijā.

STRAUBERGS, Kārlis - dz. 14.6.1890 Džūkstē, m. 10.8.1962

Stokholmā, filologs un folklorists; b. Maskavas U 1916, LU doc.

1919-29; Dr.phil. 1929, prof. un Folkloras krātuves pārzinis 1929-

--1944; Zviedrijā: no 1944 Folkloras I. Publ. latviski un zviedriski.

Grāmata: Latviešu tautas paražas (1966, pārspiesta no 1944. gada

izdevuma). ZALKF balva 1952. LTIB 1161, 1920.

STRAUMANE, Lilita — ķīmiķe; ASV: Oldahomas sieviešu kol.

1954 8.A., pēc tam Teksasas U vēža pētīšanas I darbā. Publ.kol-

loidķīmijā.

STRAUMANIS, Alfrēds — dz. 1922, teātra paidagogs. Teātra

gaitas sācis Jelgavā, vēlāk Dānijā un Vācijā; UNRRA sevišķu uz-

devumu ierēdnis izrāžu rīkošanā bēgļiem; Francijā: žurnālists,

filmaktieris, režisors un dziedonis Parīzē. ASV kopš 1955; Pousta

kol. 8.A., Hafstra kol. M.A., Karnegi (Carnegie) TI 1966 Ph.D.;

Pitsburgas (Pittsburgh) teātra skolas mācībspēks un režisors 1964-

--66; R.Morisa kol. drāmas sesiju vad. kopš 1966. Vāc materiālus

latviešu teātra vēsturei, diskutē par teātra mākslas jautājumiem

Pitsburgas televīzijā. Disertācijas: Latviešu teātris — rituāla un

tautas atmodas sintezē, Praktiska pieeja episkai tēlošanas mākslai.
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STRAUMANIS, Mārtiņš — dz. 23.11.1898 Kretingā, Lietuvā,

ķīmiķis; b. LU 1925, Dr.chem. 1927, Rokfellera stipendiāts Getin-

genas U Vācijā; LU priv.-doc. 1928, doc. 1936, ārk. prof. 1937,

prof. 1942-44; papild. Berlīnē 1931, Freiburgā 1933; LU analitis-

kās laborātorijas vad., ārzemju kongresu dalībnieks. Pētījis metallu

korroziju, kopā ar M.Centneršvēru izstrādājis īpašu Baltijas metodi.

Kopā ar A.leviņu izveidojis precīzijas metodi režģu konstantu noteik-

šanai kristallos ar rentgena stariem, t.s., asimmetrisko metodi.

Pētījis metalla kristallu augšanu tvaikos un veidošanos kausējumos.

Kopā ar A.Cīruli aprakstījis 170 jaunus neorgan. savienojumus. Vā-

cijā: Mārburgas metallķīmijas I 1944-47; ASV: kopš 1948 Misūri U

metallurģiskā I prof. metallu korrozijā; piedalās ASV gaisa flotes

projektu izstrādāšanā un veic pētījumus ar titānu. Viesprof. vairā-

kās Eiropas un ASV U, Fulbraita viesprof. Vīnē 1957-58. ZALKF

goda diploms 1957. Bibliogr.: TAp 7 (1955), 13 (1957), 36 (1962);

Poggendorff VII a (1961).

STREIPS, Laimonis — dz. 14.4.1931 Rīgā, ķīmiķis; ASV kopš

1951; stud. Ziemeļaustrumu U Bostonā; Valparaiso U 1955 8.A.,

Ziemeļrietumu U Evanstonā 1962 Ph.D.; pēc tam pētniecības darbā.

Speciālists analitiskā ķīmijā. Daudz rakstu sabiedriskos jautājumos.

Bērnu žurnāla MAZPUTNIŅA red. kopš 1959.

STRĒLERTE, Veronika (Rudīte JOHANSONE) - dz. 10.10.1912

Dobelē, dzejniece un filoloģe; b. LU 1941; Zviedrijā:kopš 1945 māca

latviešu valodu Stokholmas U. Publ. poētikā un literātūras vēsturē,

daiļdarbi. LTIB 1924—1931.

SVENNE, Juris — fiziķis; Kanādā: Toronto U 1962 8.5.; ASV:

Masačūsetsas TI 1965 Ph.D. Strādā teorētiskos aplēsumos par atom-

kodola strulctūru. Publ. (Nīderlandēs 1966).

SVIĶIS, Voldemārs — ķīmijas inženieris; Kanādā: strādā kaln-

raktuvju dep. Patentu īpašnieks. Bibliogr.: TAp 24 (1959).

SALKA, Oskars — dz. 12.11.1898 Rīgā, elektrotechnikas inže-

nieris; b. LU 1930; asist.; priv.-doc. 1937-44, papild. Zviedrijā;

Vācijā 1944-48; Zviedrijā: no 1948 Upsalas augstsprieguma pētn. L,

Publ. latviski un zviedriski. Bibliogr.: TAp 16 (1957), 21 (1959).

ŠĒNFELDS, Ramīrs — dz. 7. 1. 1926 Remtē, tautsaimnieks;

Austrālijā: Rietumaustrālijas U 1954 8.A.; Pensilvānijas U 1963

M.A. saimn. vēsturē. Strādā statistikas pārvaldē Melburnā. Publ.
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ŠILDE, Ādolfs — dz. 21.5.1907 Rfgā, sovjetologs; LU mag.iur.

1936; Vācijā kopš 1944. Publ.: LTIB 1966—1967 un: The profits of

slaverv (1958), Bez tiesībām un brīvības: Latvijas sovjetizācija

1944-1965 (1965).

ŠKUTĀNS, Staņislavs — dz. 16.11.1900, teologs; stud. LU vēs-

turi; Itālijā no 1944; Dr.theol.; tagad Kanādā. LTIB 1983—1985.

ŠĶERBELE, Ausma — dz. 21. 12. 1929 Cēsis, ķīmiķe; ASV:

Rietumu Mičiganas kol. 1954 8.5.; pētniece Ohaio valsts U 1956-60;

Monsanto U 1957-58, Ph.D. 1960. No 1960 firmas „General Electric

Co." fizike. Publ.

SLOSS, Valentīns — veterinārārsts; Vācijā: b. Gfsenas U 1949;

Austrālijā: strādājis valsts seruma laborātorijā; kopš 1965 vec.doc.

(senior lecturer) Melburnas U veterinārajā chirurģijā.

ŠMITS, Edmunds — dz. 11.8.1902 Mazsalacā, teologs; b. LX

1927; LU mag.philos. 1931, lic.theol. 1939, Dr.theol. 1942; priv.-

doc. 1942-44; Vācijā: BUdoc. 1946-48; ASV: kopš 1950 prof. Lutera

seminārā Mineapolisā. Darbi: Augustīna atgriešanās problēma,Vē-

rtību filozofija un reliģija, N.Hartmaņa ētika v.c.

ŠMITS, Tālivaldis — dz. 18.9.1936 Rīgā, elektrotechnikas inže-

nieris; ASV: Minesotas TI 1958 8.5., 1962 M.S.; kopš 1961 instr.

Minesotas U. Publ. par vibrācijām.

ŠTEINBERGS, Andrejs — dz. 3.9.1903 Vecogrē, m. 23.6.1963

Kanberā, Austrālijā, ķīmiķis; b. LU 1934; Austrālijā: kopš 1949

strādājis CSIRO. 8 publ. Austrālijā par sēru augsnē.

ŠTEINHARDS-EIZĀNS, Arnolds — ķīmiķis; Vācijā: strādājis

priv. firmā; 2 patenti; ASV: strādā priv. firmā, 3 patenti herbisīdu

ķīmijā.
ŠTELMACHERS (STELMACHER), Zigfrīds — psīchologs; ASV:

Minesotas U 1956 8.A., 1962 Ph.D.; instr. turpat medicīnas fak.

ŠTERNA (FRIDRICHSONE), Meta - dz. 1.10.1931 Rīgā, ķīmiķe;

Austrālijā: Melburnas U 1956 B.Sc., 1958 M.Sc.; Ph.D. 1965.

Mācībspēks (senior demonstrator) Austrālijas nac.U Kanberā. Publ.

ŠTERNS, Indriķis — dz. 13.10.1918Liepājā, vēsturnieks; stud.

LU un Austrālijā Sidnejas U; ASV: Pensilvānijas U 1964 B.A. Publ.

viduslaiku vēsturē latviski. ARCHĪVA II un 111 red.

ŠTERNS, Uldis — dz. 27.4.1935 Rīgā, metallurgs; Austrālijā:

Melburnas U 1959 B.Sc. Eksperimentātors CSIRO. Publ. par sāļ-
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ūdens destillāciju. Kopā ar L.S.Herbertu 3 patentu īpašnieks ūdens

destillācijā.

ŠTROMBERGS, Alfrēds — diriģents, mūzikas paidagogs. Kanādā:

kopš 1955 vada Sēkspira festivāla teātra orķestri Ontario provincē;

repetitors Kanādas operas sabiedrībā. No 1960 mācībspēks Toronto

konservātorijas operas klasē. Biogr.: ARCHĪVS VI, 155. lpp.

ŠTURMS, Eduards — dz. 3.10.1895 Rīgā, m. 21.1.1959 Bonnā,

Vācijā, archaiologs; stud. Maskavā un Pēterpilī; Vācijā: Karaļauču

U 1927 Dr.phil.; LU 1930 mag.hist.; Pieminekļu valdes inspektors

1927-38, Jelgavas mūzeja direktors 1938-40, LU doc. aizvēsturē

1940-44; Vācijā darbojies Greifsvaldes U; BU prof. 1946-49, pēdē-

jais BU prezidents, pēc tam Vācijas pētniecības I stipendiāts 1949-53,

Baltijas pētīšanas I kārtējais loc. un vairākkārt vad. Kopš 1955 vies-

prof. Bonnas U Austrumeiropas aizvēsturē, kopš 1954 Vācijas archai-

oloģiskā I korespondējošais loc. Bibliogr. (J. Ozols): COMMENTA-

TIONES BALTICAE VI-VII (1958-59), 411-421. lpp. un AK.DZ. 2

(1959). LTIB 122.

ŠULCS, Jānis — dz. 22.8.1885 Straupē, chirurgs; stud. Vīnes

U 1907, Tērbatas U 1908-11; LU asist. 1921-28, Dr.med. 1926,

priv.-doc. un chirurģiskās klīnikas vad. 1928, doc. 1934, prof. 1937

-44; daudzos komandējumos ārzemēs; Vācijā: BU prof. 1946-48, pēc

tam ASV. Pētījis žultspūšļa funkcijas, pankreata sulas lomu kuņģa
čūlas ģenēzē, plaušu augoņu un gangrēnas chirurģisko ārstēšanu v.c.

Pāri par 30 publ. grāmatās un periodikā.

ŠULCS, Lotārs — dz. 30.11.1904, jurists; b. LU 1928, filoz.

nod. 1931; papild. Prāgā 1931 un Parīzē 1933-34; LU priv.-doc. no

1933, doc. no 1939; Vācijā: kopš 1945 Getingenas U mācībspēks;

1946-49 arī BU prof.; Getingenas U 1948 Dr.iur. un Dr.phil.; prof.

no 1963. Publ. vāciski, angliski un latviski.

ŠVĀBE, Arveds - dz. 25.5.1888 Lielstraupē, m. 20.8.1959

Stokholmā, vēsturnieks un jurists; stud. Maskavā 1911-16; LU 1926

mag.iur.; priv.-doc. tiesību vēsturē 1929, doc. 1930, Dr.iur. 1932;

prof., Latvijas vēstures katedras vad. 1936-41. Vairākas Kultūras

fonda un Kr. Barona fonda prēmijas. Trimdā Vācijā kopš 1944, no

1949 Zviedrijā. Latvju enciklopēdijas (1950-55) red. ZALKF balva

1958. Autobiogr.: „Mana dzīve" — P.Ērmanis v.c. (cd.), Trimdas

rakstnieki I (1947), 163-240. lpp.; bibliogr.: 278—280. lpp.; zin.
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darbu bibliogr. (J.Ozols): COMMENTATIONES BALTICAE VTII-IX

(1960-61), 421—434. lpp. Pēc tam: Straumes un avoti I-111 (1962—

1965). LTIB 1161, 2004-2014, 2210.

ŠVĀBE (KRONBERGA), Lija - vēsturniece; Zviedrijā: Stokhol-

mas U 1958 fil.kand.; asist. Zinātņu Ak (Kungliga Vitterhets Historie

och Antikvitets Akademien). Latvju enciklopēdijas papildsējuma red.

LTIB 1064.

ŠVANKS, Kārlis - dz. 3.9.1906 Rfgā, ķīmiķis; b. LU 1940;

asist. 1939-44; Austrijā: Vīnes TA 1944-46; IJNRRA U Minchenē

1946-47; ASV kopš 1950, pētnieks Ohaio U, Ph.D. 1966. Speciālists

ogļu pētniecībā. Bibliogr.: UNIV. 11 (1963).

TALCE-GRfNBERGA (NIEDRA), Dagmāra - dz. 4.3.1892 Ba-

ložu muižā pie Rīgas, m. 28.10.1960ASV, bakterioloģe; b. LU 1924.

asist. 1927-35; priv.-doc. mikrobioloģijā 1935-44; Mājturības I

lektrise; Somijā: papild. Helsinku U 1936; JLA 1940 Dr.agr.; Vācijā:
Piensaimn. bakterioloģijas I; asist. Minchenes TA; doc. UNRRA U

1945; ASV: strādājusi Ņubransvikas piensaimn. I; pensijā no 1957.

Pētījusi sviesta mikrofloru, pienskābes baktēriju spējas ražot aro-

mātus v.c. Ap 15 darbi periodikā. LTIB 2024.

TAURIŅŠ, Alfrēds — dz. 20.8.1904 Dauguļos, ķīmiķis; b. LU

1930; Dr.chem. 1936; asist. 1930-39; JLA doc. 1939, ārk. prof.

1941, prof. 1942-44; Kanādā: kopš 1949 Mekgila (Mcgill) U prof.

organ. ķīmijā (Macdonald Professor of Chemistrv), Kanādas Ak loc.

(Fellovv of the Royal Society of Canada) 1962. Eksp. pētījis organ.

magnēzija savienojumus, proteīnus, difenonus, nitraminus. Rakstī-

jis par jauniem viedokļiem reakciju mechanismā. Ap 35 zin. publ.

latviski, vāciski un angliski. Bibliogr.: TAp 2 (1954). LTIB 2031.

TEBĒCE (VITOLIŅA), Maija — dz. Rīgā, bakterioloģe; Austrā-

lijā: Adelaides U 1959 8.5., 1960 8.5.(h0n.); demonstr. turpat;

ASV: 1960-61 pētniece (research assistant) Dienvidkalifornijas U

Losandželosā; Anglijā: 1962 Listera medicīnas I; Austrālijā: kopš

1963 pētniece CSIRO augsnes zinībā
.

TEICHMANIS, Atis — dz. 15.6.1907, čellinieks; b. LX 1930;

papild. Parīzē un Zalcburgā; LX doc. 1940-44; Vācijā: kopš 1947

prof. Freiburgas mūzikas A.

TEPFERS, Raleijs — dz. 28.12.1934 Latvijā, inženieris; b.

Čaelmera TA Gēteborgā; asist. Ap 20 publ.
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TEPFERS, Verners — dz. 8.10.1893 lecavā, m. 22.11.1958

Stokholmā, ģenerālis un vēsturnieks; b. Maskavas U tiesību fak.

1916, karaskolu 1917; Latvijā darbojās karatiesā; Zviedrijā no 1944.

Darbs: Zinātnei un mākslai (1963).

TĒRIŅŠ, Jānis — dz. 1937, ārsts; Zviedrijā: b. Upsalas U

1958; fil.dr. 1966; asist. turpat. 4 publ. (1961—1965).

TICHOVSKIS, Heronims -dz. 22.9.1907, filologs; b. LU baltu

nod. 1934; paidagogs, tautskolu dir. biedrs 1941-44, IZGLĪTĪBAS

MĒNEŠRAKSTA red.; Vācijā: Bonnas U 1949 Dr.phil.; Kanādā:

kopš 1950 izglītības darbinieks Toronto; ASV: doc. Konektikutas

(Connecticut) U modernajās valodās. Darbi: Kāzu paražas Latgalē,
Svētki un svinamās dienas Latgalē, Latviešu trimdas 10 gadi, raksts

par Ernestu Gliku v.c. LTIB 2058—2059.

TONS, Egons — ceļu inženieris; ASV: Masačūsetsas Tl mācīb-

spēks (asst. prof.).
TRANZĒ (TRANSEHE), Nikolajs — dz. 31.7.1886 Jaunbrengu-

ļos, ornitologs; b. Tērbatas U; asist. LU 1920, priv.-doc. 1930,

doc. 1938; Vācijā no 1940. Darbs: Die Vogehvelt Lettlands (1964).

TREIBERGA (KALNĀRE), Biruta — zobārste; ASV: Minesotas

U 1952 8.5.; Vācijā: Hamburgas U. Publ.

TREIJS (TREUS), Fēlikss — dz. 29.6.1903 Veclaicenē, m. 21.

8.1958, teologs; b. LU 1931; Francijā: stud. Sorbonas U 1933-34;

LU doc. 1938-40; Teoloģijas A doc. 1942-44; Vācijā: Luterāņu pa-

saules federācijas studiju centra direktors Berchtesgādenā; ASV:

kopš 1950 prof. Grīnvilas kol. Pensilvānijā, pētnieks Ņujorkā. Spe-

ciālists Vecajā derībā, eksperts orientālā pētniecībā un jaunākajos

archaioloģijas atklājumos Palestīnā, stud. Nāves jūras manuskrip-

tus (Kumran), komentējis pravieša Jesajas darbību, no jauna tulkojis

Veco derību latviski. Raksti periodikā.

TŪMIŅA, Valerija — dz. 1.3.1922 Vologdā, Krievijā, filoloģe;

stud. LU 1942-44, Vācijā: Freiburgas U; ASV: Redklifa (Radcliffe)

kol. M.A., Hārvarda U 1959 Ph.D. Kopš 1954 krievu valodas lek-

trise Redžisa (Regis) kol.; 1959 doc. Brauna (Brown) U; 1965 krievu

valodas un literātūras prof. Kalifornijas U Deivisā.

TUPESA, Milija, vēsturniece; Brazīlijā: Marilijas U 1966 lic.;

Darbs: Rietumu ietekme Baltijā.
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TURAIDS, Tālvaris - ārsts; ASV: Kalifornijas U 1962 D.M.;

speciālists starpplanētu lidojumu medicīnā; Vācijā: Minchenes starpt.

konferencē referējis par vēlamo atmosfairu satelitos (1965).

ÜBĀNS, Māris — dz. 4.12.1929 Rfgā, teātra paidagogs; Sira-

kjūsas (Svracuse) U 1954 B.S. drāmā; Ziemeļrietumu U 1955 M.A.

teātra mākslā; doktorands Kalifornijas U Losandželosā. Lektors un

instr. Ziemeļrietumu U 1955-56, Rietumu kol. Losandželosā 1956-57,

Ziemeļkarolīhas kol. 1958-59; kopš 1959 doc. Kalifornijas valsts kol.

Losandželosā, viesojies Pomonas kol. Speciālists drāmatiskajā lite-

ratūrā
,

muzikālā drāmā, režijā, teātra technikā. Populārizējis lat-

viešu drāmu.

ŪDRE, Marija — dz. 7.1.1905 Rīgā, filoloģe; b. LU 1931, sko-

lotāja 1931-44; Vācijā no 1944; ASV: kopš 1958 instr. krievu valodā

Vilametas (VVillamette) U Seilemā, Oregonā; kopš 1961 ārk. prof.

Rakstu autore, lektrise amerikāņu klubos un organizācijās.

ŪDRIS, Arvfds — dz. 23.2.1910 Jaunpiebalgā, agronoms; b.

JLA 1941; Zviedrijā no 1944; asist. Ultunas lauks. Ak mājlopu ģenē-

tikas I. Speciālists kažokzvēru audzēšanā. Piedalījies kongresos

Zviedrijā un Norvēģijā. 10 publ. zviedriski (1954—1966).

ULMANIS, Eižens — technologs; ASV: strādā firmā „Dow Chem.

Co." 2 patentu īpašnieks. Publ. plastu technoloģijā.

ULMANIS, Maksis (Max ULMANN) - dz. 22.10.1897 Kuldīgā,

ķīmiķis; Vācijā: Tfbingenas U 1923 Dr.rer.nat.; asist. lfdz 1928;

Ķeizara Vilhelma I 1931-45; Šarlotenburgas TA Berlīnē 1935 habil. ;

nod. vad. uztura I 1946: kopš 1957 prof. turpat (Vācijas zinātņu Ak).

Bibliogr. : Poggendorff VII a (1962)
.

ULRICHS, Juris — dz. 21.7.1940 Rfgā, atomfiziķis; Austrālijā:

Sidnejas U 1961 B.Sc.(hon.), 1966 Ph.D.; kopš 1965 pētnieks (re-

search associate) ASV Kornela (Cornell) U problēmās par solāro

sistēmu un mēness virsmu. 5 publ.

UPATNIEKS, Juris — elektrotechnikas inženieris; ASV: Akro-

nas U 1960 8.5.E.E.; strādā Mičigenas TI. Publ. lāzera technikā

un optikā.

UPĪTIS, E. — mikrobiologs; Kanādā: strādā kaitēkļu apkaro-

šanas pētniecības I Londonā. Publ.

UPMALIS, Alberts — mechanikas inženieris. Publ. Beļģijā,

Zviedrijā un Vācijā (1953-1965). Bibliogr.: TAp 16 (1957).
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UPMALIS, H. — bioķīmiķis Londonā, Kanādā. Publ. patoloģijā

(1952).

VALTERS, Miķelis — dz. 25.4.1874 Liepājā, valsts tiesību spe-

ciālists; Šveicē: b. Cīriches U 1907; Latvijā no 1918 valsts un diplo-

mātiskā dienestā; Francijā kopš 1940. Publ.: LTIB 2139—2143 un:

Latvija storptautvskūs nūtikumūs (1961), Das Verbrechen gegen die

baltischen Staaten (1962).

VALTERS, Nikolajs - dz. 27.2.1900 Rīgā, jurists; b*. LU 1923;

papild. Vfhē; LU doc. 1940-41; Austrijā: doc. Vīnes U 1944; doc.

Insbrukā 1951-55, pēc tam atkal Vīnes U. Publ. sovjetoloģijā.

VANAGS, Kārlis - dz. 10.5.1907 Rīgā, jurists; b. LU; Vācijā

kopš 1944, ASV no 1949. Darbi: Ceļvedis pa dzimto zemi, komentārs

par Latvijas satversmi, Das Familienrecht Lettlands, Boļševiku jūgā

v.c. LTIB 1298—1299, 2149—2154.

VĀRNA, Leons — dz. 1.3.1906 Panemunē, katoļu garīdznieks;

b. Katoļu teoloģijas A 1929; Insbrukas U 1935 Dr.theol.; ASV: kopš

1952 mācībspēks Sv. Jāzepa A Demoinā (Des Moines).

VĀRSBERGS, Jānis — dz. 5.5.1879 Praulienā, m. 29.2.1961

Stokholmā, agronoms; b. RPI 1908; LU doc. kopš 1919; Dr.agr.

1932, prof. 1932-39, pēc tam prof. JLA; Zviedrijā: no 1944 Valsts

sēklu kontroles stacijā. Publ. kopš 1907.

VASERA, Alīse — ķīmiķe; b. LU; ASV: instr. Taisās (Tulsa) U.

VASIĻEVSKIS, Jānis - ķīmiķis; ASV: Kalifornijas U 1958 8.5.;

Kalifornijas TI 1963 Ph.D.
, pēc tam stipendiāts turpat. Publ.

VASIĻEVSKIS, Staņislavs — dz. 20.7.1907 Laucesā, astronoms;

b. LU 1932, asist. 1932-39, priv.-doc. 1939, doc. 1939-44; Vācijā:

UNRRA U mācībspēks; ASV: asist. Kalifornijas U Lika (Liek) obser-

vātorijā 1949-52, kopš 1954 ārk. prof., tagad prof.; astronoms arī

Santakrusā; zin. komandējumos Arģentīnā 1959, Vā.cijā 1964; kon-

sultants Jēlas (Yale) un Kolumbijas U 1966. Konstruējis aparātu

zvaigžņu plašu automātiskai mērīšanai, pētījis zvaigžņu īpatās kus-

tības. 20 zin. un 20 populārzin. publ.

VEDĒJS, Edvīns — dz. 31.1.1941 Rīgā, ķīmiķis; ASV: Miči-

ganas (Michigan) U 1962 8.5.; Viskonsinas (Wisconsin) U 1966 Ph.

D. Turpina pētījumus Hārvarda U; ASV gaisa spēku zin. pētījumu

dep. stipendiāts.
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VEĢIS, Auseklis — dz. 27.12.1903 Mazstraupē, botāniķis, augu

fiziologs; LU 1928 mag.rer.nat.; asist. 1929, priv.-doc. 1938, doc.

1940-44; Holandē: Rokfellera stipendiāts Utrechtas U 1939-40; Zvied-

rijā no 1944; kopš 1945 Upsalas U fizioloģiskās botānikas I zin. līdz-

strādnieks, doc. 1957, ārk. prof. 1958, fil.dr.hon.causa 1963. Pētī-

jumi par augšanas stimuliem un norisēm augos. Daudz publ.

VEIDEMANIS, Juris — dz. 19.5.1923 Rīgā, sociologs; stud. LU

1942-44, Vācijā: Erlangenas U 1946-48, ASV: Ziemeļdakotas (North

Dakota) U 1950-51; Viskonsinas (Wisconsin) U 1951 8.A.; Ziemeļ-
dakotas U 1953 M.A., 1961 Ph.D. (disertācija: Latviešu sadzīves

vērtības un to maiņas Latvijā). Kopš 1955 ārk.prof. socioloģijā un an-

tropoloģijā. Raksti par imigrācijas un latviešu ieceļotāju problēmām.

VEINBERGS, Arnolds — ārsts; b. LU 1939; ASV: Minesotas U

speciālizējies rentgena diagnozēs un radiācijas terapijā 1957; kopš

1962 radiāc. terapijas nod. vad. atvaļin. karavīru slimn. Mineapolisā.

VEINBLUMS, Georgs — dz. 22.1.1897 Kalsnavā, kuģu inženie-

ris; stud. Pēterpilī, Rīgā un Dancigā, kur bijis TA asist. 1924-31,

pēc tam doc. Berlīnē, prof. Dancigā un Vašingtonā. Kopš 1952 prof.

Hamburgā kuģu būvniecības teorijā.

VEISMANIS, Augusts — dz. 25. 11. 1913 Mellužos, fiziķis un

matēmatiķis; Austrālijā: Melburnas U 1963 B.Sc.; pētniecības dar-

binieks Viktorijas ceļu pārvaldē. Publ.

VEISS, Eduards — dz. 1886 Rīgā, m. 16.1.1966 Stokholmā, būv-

inženieris; b. RPI 1911; doc. turpat; LU doc.; 1935 Dr.art.ing. ;

prof.; 1939 repatriējās uz Vāciju; Zviedrijā no 1945, lektors Stok-

holmas TI. Publ. zviedriski par betona un koka konstrukcijām v.c.

VENŠKEVICS, Hanss — teologs; b. LU; Vācijā:doc. Minsteres U.

VĒRNIECE (STRAĢE), Asja — zobārste; Austrālijā: Melburnas

U 1958 8.D.5.; doc. (lecturer) turpat.

VĒRZEMNIEKS, Emīls — dz. 31.7.1911 Palsmanē, tautsaim-

nieks; b. LU 1937, asist. 1940-44; BU lektors 1946-49, pēc tam ASV.

Publ.

VĒTRA, Nikolajs — dz. 1.7.1897 Tirzā, m. 3 7.9. 1955 Čikāgā,

ASV, ārsts; stud. Tērbatas U 1916-18, LU 1919-23; asist. mikro-

bioloģijā un iekšķīgās slimībās 1924-36, Dr.med. 1936, priv.-doc.

1939-42, doc. 1942-44; Vācijā: BU doc. 1946, prof. un dekāns 1947-

-49; kopš 1951 ASV. Publ. 17 zin. darbus, sevišķi par tuberkulozi,u.c.
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VĪGRABS, Juris — dz. 26.9.3881 Lazdonā, m. 14.6.1958 Getin-

genā, Vācijā, vēsturnieks; b. Tērbatas U teoloģijas fak. 1904, stud.

vēsturi turpat 1909-15; diplomātiskā dienestā 1927-40; LU vācu

valodas lektors 1940-44; Vācijā: BU lektors 1946-49. Vairākas publ.

vēsturē. LTIB 122.

VĪKSNIŅŠ, Juris - dz. 17.8.1937 Rīgā, tautsaimnieks; ASV:

stud. Templas (Temple) U 1955-59; Pensilvānijas U 1960 M.A.;

Džordžtaunas (Georgetovvn) U 1964 Ph.D.; lektors Huda (Hood) kol.

1960-62, doc. (asst. prof.) Džordžtaunas U kopš 1962. ASV valdības

konsultants. Rakstījis par lauks, un rūpniecību Padomju Latvijā. Bib-

liogr.: UNIV. 14 (1964).

VĪKSNIŅŠ, Nikolajs — dz. 13.7.1893 Nītaurē, vēsturnieks un

filologs; stud. Rīgas garīgā seminārā 1908-13; Krievijā: Pēterpils

vēstures un filol. I 1913-17; Vācijā: Minchenes U 1927-29, Berlīnes

U 1929-31 (Dr.phil.). Vēstures skolotāju biedrības dibinātājs 1932,

tās priekšnieks līdz 1939; viens no Kr. Barona tautas A dibinātājiem,

vēstures un literātūras nozares vad., Tautas U lektors, LU krievu

valodas lektors 1940-44; Vācijā: BU lektors vēsturē un filol. 1946-

-48, trimdas vidusskolu dir.: ASV: neklātienes kursu lektors Latviešu

kultūras seminārā. Daudz rakstu periodikā, skolas grāmatas.

VILDAVA, Marta — dz. 4.3.1906 Vestienā, farmaceite un bio-

ķīmiķe; LU 1944 mag.pharm. ; Vācijā: Ķelnes U 1955 Dr.rer.nat. ;

asist.; vēlāk zin. līdzstrādniece rūgšanas un enzimu I. 3 publ. (1954

-1966).

VILKS, Gustavs — ģeologs; Kanādā: Mekmāstera U 1961 8.5.,

1962 M.S. Publ.: ziņojums apakšūdens ģeoloģijā.

VITANDS, Ilgvars - ārsts; ASV: Hārvarda U 1960 8.A., Ro-

čestras (Rochester) U 1964 M.D. Publ.

VITANDS, Valters — ķīmiķis; ASV: strādā priv. sabiedrībā;

5 patentu īpašnieks.

VITĒNS, Zigfrīds — dz. 10.2.1908 Rīgā, filologs un literātūras

vēsturnieks; LU 1939 mag.phil.; habil. 1943, lektors vācu valodā un

literātūrā 1939-44; Vācijā: BU ārk. prof. 1946-49; Hamburgas U

1949 Dr.phil. ; Minsteres latviešu ģimnāzijas dir. Publ. LTIB 2229.

VĪTIŅŠ, Alfrēds — dz. 25.7.1906 Gatartā, agronoms; b. LU

1937; Vācijā no 1944, pēc tam Anglijā; vēlāk Kanādā, Mordenas

izmēģ. stacijā. Pētījumu publ. angliski.
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174

VĪTOLA, Rasma — bioķfmiķe; ASV valsts dienestā. 3 publikācijas.

VĪTOLA, Valentīna — bioloģe; b. LU dabzinātņu fak.; Venecuēlā:

Karakasas (Caracas) centrālajā U 1965 lic.biol.; strādā zin. pētnie-
cības institūtā (Venezolano I dc Investigaciones Cientificas).

VĪTOLS, Eberhards — dz. 4.4.1924 Medzē, bioļumiķis; Austrā-

lijā: Sidnejas U 1957B.Sc. Agr. (hon.); 1959 M.Sc.Agr. ; 1963Ph.Dj(Bio-

chemistrv). Pētnieks (research fellow) Austrālijas nac. U Kanberā.

8 publ. bioķīmijā.

VĪTOLS, Jēkabs — dz. 30.8.1877 Jaunjelgavā, m. 7.12.1961

Sidnejā, Austrālijā, būvinženieris; b. RPI 1907; LU priv.-doc. 1923,

doc. 1925, Dr.ing. un prof. tēlotājā ģeometrijā 1938; Vācijā: BU

prof. 1946-48; ASV 1949, pēc tam Austrālijā. Publ.

VĪTOLS, Teodors — dz. 1.10.1903 Mangaļos, m. 3.11.1958

Toronto, Kanādā, ārsts; b. LU 1928; asist. 1930-35; Zviedrijā:

papild. Upsalas U 1931-32; LU 1935 Dr.med., priv.-doc. 1940-44;

Vācijā: 1945-50 doc. plaušu chirurģijā Tībingenas U; ASV: Minesotas

U klīnikā 1950-52, vēlāk priv. praksē, arī Kanādā. 25 publ.

VĪTOLS, Uldis — skaitļošanas teorētiķis; Venecuēlā: mācībspēks

Karakasas (Caracas) U.

VĪTOLS, Visvaldis — elektrotechnikas inženieris; ASV: Aiovas

U 1958 8.5., 1960 M.S.; instr. turpat no 1958; 1962 Ph.D., pēc tam

mācībspēks (asst. prof.).

VITRAMS (WITTRAM), Reinhards - dz. 9.8.1902 Bulduros,

vēsturnieks; stud. Jenas un Tībingenas U; Latvijā: Herdera I lek-

tors 1928, prof. 1935-39; Vācijā: prof. Pozenē 1941, Getingenas U

no 1946. Publ. vāciski Latvijas vēsturē.

VĪTUMS, Arturs — dz. 23.10.1904 Annas pag., veterinārārsts;

b. LU 1930; asist.; Dr.vet.med. 1936, priv.-doc. 1937, doc. 1939-

-44; papild. Vācijā Hanoveras U; trimdā Vācijā no 1944, mācībspēks

Minchenes U; ASV no 1949; Pulmana U Vašingtonā; pētījumu darbos

Vācijā: 1956 Hanoveras U, 1964 Ķīles U.

VOLMĀRS, Jānis — dz. 2.2.1900 Vējavā, tautsaimnieks; b. LU

1922; Vācijā 1949 Dr.rer.pol.; ASV no 1949. Darbs: Europāische

Zusammenarbeit und die europā'ische Zollunion (1949). ROKAS GRĀ-

MATAS... I-VHI (1952-1960) red.

ZADVINSKIS, Zigfrīds — ārsts; Vācijā: Vircburgas U 1956 Dr.

mcd. Publ. (disertācija).
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ŽAGARS, Valdemārs — dz. 22.12.1904 Valmierā, tautsaim-

nieks; b. LU; finanču ministrijas eksporta nod. vad. 1938-40; saimn.

ģenerāldir. vācu okupācijas laikā, izdeva LATVJU TAUTSAIMNIEKU

un Tautsaimniecības vārdnfcu (E.Dunsdorfa redakcijā) 1942-43; Vā-

cijā: Statistikas I dir. Rēgensburgā 1945; ASV: kopš 1946 ārk. prof.

tauts. Selingrovas kol. Pensilvānijā. Ap 40 rakstu EKONOMISTĀ,
daudz rakstu citur.

ZĀNS, Verners — dz. 15.7.1904 Vaidavā, m. 6.9.1961 King-

stonā, Jamaikā, ģeologs; b. LU 1933, asist. 1933-36, komandējumā

Zviedrijā un Somijā 1936, priv.-doc. 1937, doc. 1938; Zemes bagā-
tību pētīšanas I nod. vad. un dir. v.i. 1939-40, ģeoloģijas un palai-

ontoloģijas I dir. 1941; Vācijā: BU ārk. prof. 1946-48; Jamaikā:

ģeoloģijas dep. darbā kopš 1949, vad. kopš 1953. Darbi Latvijas

ģeoloģijā un par derīgiem izrakteņiem; pētījis Rietumindijas ģeolo-

ģiju un hidroloģiju, Jamaikas boksita nogulumus, mangāna rūdas, arī

meklējis naftu. Piedalījies konferencēs daudzās zemēs. AN eksperts

ūdens krājumu problēmās. Viņa vārdā nosaukta reta gliemežu suga

(Pgalioptvchus zansi). Bibliogr .:TAp 3 (1954).

ZAPOĻSKIS, Aleksandrs - dz. 20.5.1890 Rīgā, m. 11.2.1957

Bostonā, agronoms; b. RPI 1914, lauks, skolu inspektors 1922-44;

Vācijā no 1944, ASV kopš 1949; Bostonā strādājis bērnu triekas

pētījumu laborātorijā no 1950.

ZARIŅA, Anna — dz. 1907, gleznotāja; Beļģijā: prof. gleznie-

cībā Antverpenē. Sk. : ARCHĪVS V, 161. lpp.

ZAUBE, Jānis — dz. 9. 5. 1915, baltu filologs; b. LU 1941,

asist. 1941-44; Vācijā: BU lektors 1946-49; Minchenes U 1953 Dr.

phil.; ASV: Ilinojas U farmācijas laborātorijā; 1966 latviešu valodas

kursu vad. Rietumu Mičiganas U. Žurnāla SAULGRIEŽU red. (1946).

Bibliogr.: AK.DZ. 8 (1965), 74. lpp.

ZĒBERGA (VASIĻEVSKA), Velta -dz. 27.4.1930 Rīgā, astro-

nome; ASV: Kalifornijas U Berklejā 1954 B.A. astronomijā; pētnie-

cības asist. turpat līdz 1959 un Nac. radioastronomijas observāto-

rijā Grīnbenkā, Rietumvirdžinijā 1959-60. Kopā ar O.Struvi sarak-

stījusi grāmatu: Astronomv of the 20th centurv; publicējusi 20 zin.

rakstus periodikā.

ZEBERIŅŠ, Modris — dz. 2.2.1923 Rīgā, filologs un bibliotē-

kārs; stud. LX 1940-43; Vācijā: BU 1946-49; Minsteres U 1950 Dr.
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phil. Kopš 1951 strādā Kornela (Cornell) U bibliotēkā. Romānu un

rakstu autors. LTIB 2288—2293.

ZEMGALE, Rasma — bioķīmiķe. Publ. Aidaho (Idaho) valsts

kol. (1952).

ZEMJĀNIS, Raimunds—dz. 16.9.1918 Krievijā, veterinārārsts;

stud. LU 1937-40; Zviedrijā: Stokholmas veterinārā A 1945-48; ASV

no 1952, mācībspēks Minesotas U veterinārmedicīnas kol. kopš 1953;

Ph.D. 1957, pēc tam ārk. prof. turpat; kopš 1959 prof. Speciālists

lopu reprodukcijas un membrionālās problēmās, publicējis darbus

par diagnostisko un terapeutisko techniku dzīvnieku reprodukcijā un

liellopu slimībās.

ZEPS, Valdis — dz. 29.5.1932 Daugavpilī, filologs; ASV: stud.

Maiami (Miami) U 1950-53, Indiānas U 1956-60; Ph.D. 1961 (diser-

tācija: Latvian and Finnic linguistic convergences, publ. 1962); asist.

Indiānas U 1956-61; valodnieks ASV ģeogrāfijas nod. 1961-62; kopš

1962 Viskonsinas (VVisconsin) U ārk. prof. ; 1966 viesprof. Masačū-

setsas TI. 25 publ. par čeremisu poētisko valodu, latviešu un somu

valodas mijiedarbi, latviešu verbu morfonēmiku, latgaļu gramatiku

v.c. Žurnāla SLAVIC AND EAST EUROPEAN JOURNAL red.
,

lite-

rāru darbu autors. LTIB 2313

ZIEDIŅŠ, Rūdolfs —dz. 10.10.1924Jaunpiebalgā, filozofs; Aus-

trālijā: Melburnas U 1954 B.A. , 1955 M.A.
,

1960 Ph.D.; asist.

kopš 1955; Jaunzēlandē: priv.-doc. Otago U Danedinā (Dunedin); no

1958 vec. docents Kenterberi (Canterburv) U Kraistčērčā (Christ-

church); Kanādā: viesprof. Britu Kolumbijas Saimona Frēzera U

1966-67. Publ. latviski un angliski.

ZILĒ, Maija — dz. 3.8.1929 Latvijā, bioļdmiķe; ASV: Meri-

lendas (Marvland) U 1954 B.S.
,

Viskonsinas U 1956 M.S., 1959 Ph.

D.; pētniece turpat; Hārvarda U 1959; kopš 1961 atkal Viskonsinas

U. Pētī" bioķīmiskās hormonu funkcijas v.c.

ZĪLE, Zigurds — dz. 24.7.1927 Rīgā, jurists; stud. Eiropā

1951-52; ASV: Viskonsinas U 1956 8.A., 1958 L.L.8., 1959 L.L.M;

Hārvarda U 1965 Ph.D. ; ārk. prof. krievu studijās Viskonsinas U.

Disertācijas: Non-criminal aspects of the NATO status of forces

agreement m the United Kingdom: experience of the United States;

Private rights m a collectivist societv: the non-socialist effort m

Soviet urban housing construction. 3 publ.
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ZIVERSA, Izolde-filoloģe; ASV: Bafalo (Buffalo) U 1962 B.Ed.;
instr. vācu valodā Ņujorkas valsts U.

ZĪVERTS, Kārlis — dz. 22.9.1907 Stendē, m. 20.9.1961 Stok-

holmā, statistiķis; b. LU 1932; asist. 1937, lektors 1942, priv.-doc.

1943; Zviedrijā no 1944, kopš 1945 Zviedrijas karaliskajā statistikas

birojā; Upsalas U 1952 fil.lic. Publ. kopš 1933, trimdā 9 pētījumi.

ZOLDNERS, Nikolajs — būvinženieris, b. LU; Kanādā: strādā

betona pētniecībā raktuvju ministrijā. Bibliogr.: TAp 49-50 (1966).

ZUBĀNE, Biruta — mākslas vēsturniece; Austrālijā: Melburnas

U: 8.A.; vec. asist. turpat.

ZUDĀNS, Zenons — dz. 1919 Silajāņos, mechanikas inženieris;

strādājis Vācijā un Brazīlijā; ASV: kopš 1958 Franklina I Filadelfijā

mechanikas un atomu nod. vad.; Pensilvānijas U 1966 Ph.D. Publ.

ZUMENTS, Augusts — filologs; Vācijā: Getingenas U 1950 Dr.

phil. Disertācija: Unbeachtete slavische Lehmvorter im Lettischen

(1950).

ZVEJNIEKS, Andrejs — dz. 6.1.1922 Raunā, ķīmiķis; LU mag.

chem. 1944; Zviedrijā: karaliskajā TI 1955 fil.dr.; ASV: kopš 1956

priv. uzņēmumos, kopš 1959 Nac. Ak lielceļu pētniecības darbā.

ŽAGERS, Alfrēds - dz. 29.7.1878 Aizkrauklē, m. 18.1.1956

Longailendā, ASV, astronoms; b. RPI 1913; LU lektors 1920, doc.

1922, ārk. prof. 1939; Vācijā no 1944, ASV kopš 1951. Publ.

ŽUBECKIS, Edgars — dz. 27.12.1902 Vircavā, agronoms; b.

LU 1928, asist.; priv.-doc. 1938; JLA priv.-doc. 1939-40, doc.

1941-44; Dr.agr. 1944; Vācijā: BU doc. 1946-48; Kanādā: Ontario

izmēģin. stacijā; no 1953 Ontario pētniecības padomes darbinieks;

kopš 1955 Ontario dārzkopības izmēģin. stacijā. Speciālists lauks,

technoloģijā, augļu pārstrādāšanā. Bibliogr.: TAp 37 (1963).

Tālāk minēti trimdas latvieši, kas publicējuši rakstus zinātnis-

kos žurnālos (lielāko tiesu ķīmijā un fizikā), bet par kuriem neizdevās

iegūt sīkākas ziņas. Dažos gadījumos var būt šaubas, vai attiecīgā

persona ir latvietis.

ALKSNE, A. (ASV starpplanētu aviācijā); AVENS, A. (ķīmiķis

ASV); BALODIS, M. (inženieris ASV); BAUĶIS, J. ; BIĻĶENS, A.

(Austrālijā); BIRZIS, L.; BLŪMBERGS, Jānis (ķīmiķis ASV-patenti

un publ.); BLUMENAUS, Elmārs (ķīmijas inženieris — patents);



BRIEDIS, Jānis; DANCIS, Jāzeps; DŪMIŅŠ, D.; EFERTS, F.; EK-

TERMANIS, J. (mechanikas inženieris ASV); ESERS, J. (matēmati-

ķis Austrālijā); JUNGA, Irēne (publikācijas farmakoloģiskā ķīmijā);

KALNIŅŠ, Aleksis (baltu filologs); ĶUŅĶIS, A. ; LIEDBERGS, D. ;

LIELAUSIS, J. (ASV publikācijas bioķTmijā); LIEPKALNS, V. (ASV

publikācijas organiskā ķīmijā); LODE, Arnolds (ASV publikācijas

analītiskā ķTmijā, priv. sabiedrībā); LUBĀNS, M.; OSIS, Kārlis

(parapsfchoiogs); PURVIŅŠ, H.; RIEKSTIŅŠ (REEKSTIN), J. (ASV

Bella telefona laborātorijā); ROZE, P.; SAMS, J. ; SUDRABIŅŠ
(SUDRABIN), J.L.; SUDRABIŅŠ (SUDRABIN), Leons P. (elektro-

ķfmiķis ASV, strādā privāti; patentu īpašnieks); TETERS, G.; VE-

LECKIS, Ēvalds (ķīmiķis ASV); VENTENBERGS, J. (plastikas inže-

nieris ASV); VĪTOLS,* V. (Mičiganā, ASV).
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LATVIEŠU TRIMDAS TEĀTRIS UN AUTORS

Mārtiņš Zīverts

Ik gadus, pārskatot mūsu rakstniecības bilanci trimdā, apcerē-

tāji dažādos variantos allaž atkārto vienu un to pašu — ka mēs

varot būt apmierināti ar sasniegumiem epikas (romāna un stāsta)
jomā: trimdinieku literārā produkcija šeit ne tikai kvantitātīvi, bet

arf kvalitatīvi tālu pārsniedzot to, kas publicēts Latvijā. Tāpat par
liriku mēs nevarot žēloties : arī tur parādoties jauni vārdi un ieska-

noties pa svaigai vārsmai. Drāma turpretī mums visiem liekas pats

bezcerīgākais novads. Kāpēc tā?

Jaunu lugu parādoties maz, bet jaunu autoru — nemaz. Mūsu

literāti neesot ieinteresēti rakstīt skatuvei. Un tā tas arī ir.

Ne vien romāna autors, bet arī laikraksta korespondents par

katru savu rindu saņem honorāru. Kaut arī tas nav pietiekami liels,

tomēr zināmā mērā atvieglo rakstnieka eksistences cīņu. Lugas
autoram turpretī tikai ļoti retos gadījumos laimējas par savu darbu

arī leaut ko saņemt — cigarešu vai papīra tiesai. Lugu rakstīšana

vairs nav darbs, bet vaļas brīžu nodarbība, cik to paliek pēc fiziskā

darbā pavadītās dienas.

Aprādītie apstākļi, kaut tie liekas drastiski pārspīlēti, tomēr

ir īsti. Autoriem trūkst materiālā stimula un izredžu kaut niecīgā
mērā atvieglot darba iespējas.

Un tomēr šai izskaidrojumā ir tikai daļa patiesības. Neviens

kaut cik nopietni vērtējams autors neraksta lugas, lai ar tām pel-

nītos. Vismaz latviešu teātra pastāvēšanas laikā tas nav noticis (to

gan darījuši drāmatizētāji). Blaumani pieveica tuberkuloze tikai

tāpēc, ka viņam nebija līdzekļu, lai laikus patvertos sanatorijā.

Viņa «padēlu* Vulfu, kas būtu varējis iet krietnu soli tālāk, pie-

meklēja tāds pats liktenis. Un tomēr viņi rakstīja lugas, kaut zināja,

ka tās dos tikai bada maizi.

Drāmā — tāpat kā citās mākslās — autors nespēj paveikt vērtīgu

darbu tikai tāpēc, ka materiālie apstākļi ir labvēlīgi, vai arī tāpēc,
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ka par darbu apsola labi samaksāt. Lugu sacensības vienmēr dod

vājus rezultātus, ja par tādiem vispār var runāt.

Ka trimdā mums nav radusies drāmatiķu „jaunā maiņa", ir

neapstrīdāms fakts (Gulbīti un Voitku vairs nevar saukt par jauna-

jiem).

Bet nav jāaizmirst vēl cits apstāklis — drāmatiķu nekad un

nekur nav bijis daudz. Dzimtenē dzīvo divpadsmit reizes vairāk

latviešu nekā trimdā, tātad tur drāmatiskās produkcijas iespēja un

varbūtība ir divpadsmit reizes lielāka nekā trimdā. Arī Latvijā, kur

lugu rakstīšanu stimulē izredzes dabūt lielus honorārus, tomēr ir

lugu trūkums. Vēl vairāk — pēdējos 25 gados arī tur nav parādījies

neviens drāmatiķis, kuru, pat visai saudzīgi vērtējot, varētu atzīt

par jaunu talantu.

Bet tāpēc vien arī tur nevar runāt par drāmas apsīkumu. Tais

100 gados, kopš pastāv latviešu teātris, mums nav bijis vairāk par

desmit īstu drāmatiķu (ja par tādiem neskaitām tos rakstniekus, kas

savas episkās vai liriskās vīzijas ietvēruši dialoga formā).

Gluži tāpat kā nav daudz, cilvēku, kas spēj saklausīt melodiju

pat vienkāršā kompozicijā, tā arī nav daudz rakstnieku, kas apveltīti

ar drāmaturģisku maņu. Tas pats jāsaka par mūsu kritiku: arī tai

allaž bijusi tīri literāra ievirze — tā vai nu pamet neievērotu, vai

arī tīši ignorē to, kas būtisks drāmatiskam darbam.

Mēdz sacīt, ka par drāmatiķi esot jāpiedzimst. Šai teicienā

tikpat maza daļa patiesības kā daudzos citos nepārdomātos izteicie-

nos. Ja par iedzimtu
„drāmaturģisku maņu" var runāt, tad gan tikai

tikpat vispārējā nozīmē kā runājam par mūzikālitāti vai matemātiķa

spējām. Šī drāmaturgiskā maņa piemīt katram cilvēkam, kas ap-

meklē teātri un spēj pārdzīvot izrādi. Savādā kārtā šī spēja visretāk

piemīt literātiem.

Drāmatiķim nepietiek tikai piedzimt, viņam par tādu vēl ir

jākļūst.

Mūzikāli apdāvināts un par mūziku ieinteresēts cilvēks savas

spējas tālāk attīsta konservātorijā, gleznotājs mācās akadēmijā.

Drāmatiķa akadēmija ir teātris. Un tieši tā mūsu trimdas autoram

tagad nav. Labas izrādes noskatoties vien, var daudz ko mācīties

— kā lugu vajaga rakstīt. Bet ar to vēl nepietiek: tikpat svarīgi

zināt, kā to nevajaga darīt.
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Un šo dramaturģijas augsto māku autors var apgūt vienīgi

teātrī", vērojot savu lugu izrādes. Tur viņš allaž ar izbrīnu ierauga,

ka daudz kas iznācis pavisam citādi nekā viņš domājis, ka skats, kas

viņam pašam licies nevainojams, izrādē atklājas kā pavisam vājš
vai pat nederīgs. Notiek arī otrādi.

Lugu rakstniekam vispirms jāiemācās skatuviski domāt. Un tas

iespējams tikai teātrī". Ko līdz labs dzejiski uzrakstīts skats, ja ska-

tuves techniskie apstākļi neļauj to parādīt? Un kam der literāri bez

vainas uzrakstīts dialogs, ja tēlotāji to nevar pasniegt maksimāli

iedarbīgā izteiksmē? Šī nespēja parasti nav aktiera, bet gan skatītāja
vaina. Literāri teicamu tekstu pēdējais pārdzīvotu visā pilnībā, ja

to lasītu mierīgi savā istabā, izbaudītu stilistiskās fineses, tās vēl-

reiz pārlasot. Bet skatuvē runātais vārds ātri paskrien gar ausīm,

tāpēc frāzei jābūt iespējami vienkāršai un skaidrai.

Tie ir tikai pāris no ļoti daudzajiem apstākļiem, ar ko autoram

jāsaduras, vērojot savas lugas mēģinājumus un izrādes: kas labā

literātūrā būtu ar nenoliedzamu vērtību, lugā pēkšņi uzpeld kā

piedauzīgs svešķermenis.

Tā nav nejaušība, ka gandrīz visi drāmatiķi sāk lugas rakstīt

kā nemākuļi. Šēkspirs sāka darboties teātrī par publikas zirgu uz-

raudzītāju, drīz avansēja, kļūstot par statistu un sīku lomu tēlotāju

— tā jau bija pirmskola. Viņa pirmās lugas ir drāmaturģiskā ziņā

apbrīnojami vāji darbi. Bet iespēja piedalīties mēģinājumos un

izrādēs bija teicama skola, un ar katru nākamo lugu viņš strauji

progresēja. Ja Šēkspiram nebūtu bijis teātra, tad mums arī nebūtu

Šēkspira.
Dzimtenē mūsu autoriem bija iespēja sekot savu lugu tapšanai

skatuvē. Viņi varēja būt klāt mēģinājumos un vērot darba rezultātu

izrādē. Tagad situācija sagriezusies aplamā virzienā. Ja trimdas

autors uzrakstījis jaunu lugu, tā parasti piedzīvo pirmizrādi pavisam

citā kontinentā. Autoram ar teātri vairs nav ne vismazākās saska-

res. Viņš pat nevar gūt nekādu priekšstatu par savas lugas likteni

skatuves gaitās. Ja mūsu valsts neatkarības laikā ar teātra kritiku

nevarējām lepoties, tad tagad tās nemaz nav. Par izrādi, kas parasti

ir diletantiska vai labākā gadījumā pusamatieriska, atsauksmi raksta

turienes laikraksta ziņotājs. Tāda „kritika" mēdz apmierināties ar
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konstatējumu, ka
„
izrāde ritēja raiti" un „ publika aktieru sniegumu

uzņēma ļoti atsaucīgi"
.

Autora profesionālajai interesei no tā tomēr nekas netiek. Pat

lietpratīgākā kritika autoram ir nenozīmīga, ja vērtējumu nevar

salīdzināt ar praktisko veikumu.

Tāpēc — kamēr mums trimdā nebūs teātru, nevaram gaidīt arī

jaunu autoru parādīšanos.

Sporādiskas diletantu kopu izrādes vēl nav teātris. Teātris sākas

ar ansambli, kas savā mākslas veikumā jau sasniedzis kaut cik

respektējamu līmeni un strādā kaut cik regulāri. Bet tādu ansambļu
mums trimdā nav — un vēl ilgi nebūs.

Teātris ir stacionāra māksla. Ansamblim vajaga savu māju,

savas skatuves. Skatītājam jāiet pie teātra, ne otrādi — kā tas tagad

notiek. Nejaušībām un improvizācijai nopietni sagatavotā izrādē nav

vietas. Mēģinājumiem un izrādēm vajadzīga skatuve, ko katrs

ansambļa aktieris pazīst līdz pēdējam centimetram. Izrādes norisē

uz skatuves ne vien katram aktierim, bet arī katrai replikai ir sava

vieta. To tēlotāji spēj atrast tikai savā skatuvē. Ceļojošu trupu

izrādes vienmēr ir tikai haltūras. Tās, protams, ir labākas par neko,

jo uztur dzīvu publikas interesi par teātri. Bet tādos apstākļos,

būdams bezpajumtnieks, neviens ansamblis nevar augt, ne arī pilnā
mērā attīstīt savas spējas.

Pašreizējos trimdas apstākļos nevienai teātra kopai, kaut arī

tās sastāvā būtu spējīgi aktieri, nav iespējams sagatavot kaut cik

vērtīgas izrādes, jo darba apstākļi nav normāli. Dažas organizācijas
un draudzes gan gādājušas sev telpas, bet par teātra entuziastiem

nav domāts. Vienīgais izņēmums un trimdas teātra cerība ir trīs

lielākās pilsētas Austrālijā, kur teātriniekiem ir izredzes tuvākā

nākotnē ievadīt darbu kaut cik normālās sliedēs.

Latviešu teātrim vēl nav pilnu simtu gadu. Savas mūža gaitas

tas sāka skaitīt ar 1868. gada 2. jūniju, kad Rīgā notika ŽŪPU

BĒRTULA izrāde „tiem trūkumu ciezdamiem igauņiem par labu".

Tātad mūsu teātris savas gaitas sāka bez kādām pretenzijām kļūt

par mākslas institūtu, bet tikai kā līdzekļu vācējs labdarīgos sa-

rīkojumos. Bet jau laikā starp 1920. un 1934. gadu tas sasniedza
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starptautiski atzilu mākslas līmeni (Dailes teātra eksponāti pasaules

izstādē Parīzē izpelnījās zelta medaļu).

Taču tagad — pirmās simtgades beigās — latviešu trimdas

teātris atkal atgriezies pazemīgajā izejas pozicijā. Pieredze rāda,

ka visvairāk publikas saplūst teātra izrādēs, un, kaut arī maz-

vērtīgas un vāji sagatavotas, tās tomēr dod prāvu materiālu atli-

kumu. So apstākli izmanto dažādas sabiedriskas organizācijas.
Katrā kaut cik prāvākā latviešu kolonijā Kanādā un ASV tiek savākti

vienkopus teātra entuziasti, un izrādes notiek diezgan bieži. Ama-

tieri paši maksā ceļa izdevumus, braucot uz mēģinājumiem: kopējās

lietas un spēles prieka dēļ viņi labprāt nes upujus. Pēc izrādes kā

kompensāciju spēlmaņi dabū vēl siltas desiņas ar skābiemkāpostiem,

bet rīkotāja organizācija patur kasi. Tā latviešu teātrinieki trimdā

kļuvuši par labdarīgiem darboņiem, kas vāc līdzekļus „
trūkumu

ciezdamām biedrībām un draudzēmpar labu"
.

Tik pazemotā situā-

cijā kā šodien latviešu teātra entuziasti, šķiet, vēl nekad nav bijuši.

Un tas viss notiek latviešu teātra vārdā. Ja kaut pusi izrāžu atlikuma

uzkrātu trupas fondā, kas dotu iespēju kaut cik uzlabot turpmāko

izrāžu kvalitāti, tam būtu zināms attaisnojums, bet nav dzirdēts,

ka izrāžu rīkotāji šādu augstsirdību kaut kur atļautos.

Saprotams, ka šādos apstākļos par latviešu trimdas teātra

nākotni nevar būt runas. Situācijas paradokss kļūst vēl lielāks, ja

ievērojam, ka tieši ASV ir daudz veco teātra profesionāļu, kas

savas spējas un pieredzi tur varētu likt lietā. Vēl vairāk — tur

nācis klāt prāvs skaits jaunās paaudzes teātrinieku, kas zināmu

profesionālu slīpējumu ieguvuši kolledžu vai augstskolu drāmas

nodaļā. Bet viņi visi pievienojas kādai amerikāņu trupai, jo lat-

viešiem tādu nav.

Šai bezcerīgajā situācijā kā vienīgais gaišākais punkts paliek

Austrālijas latviešu teātrinieki. Turp gan nav nonācis neviens no

mūsu vecajiem teātra korifejiem. Tur viss jāsāk no jauna. Bet

Austrālijas latviešu teātra entuziastiem ir lielas priekšrocības.

Viņi lielā mērā saglabājuši savu neatkarību, nepakļaujoties citu

izmantošanas kārei. Viņiem ir savas mājas. Vēl vairāk — viņiem

ir darba prieks un neatlaidība. Tāpēc ir pamats cerēt, ka Austrā-

lijā latviešu teātris top no jauna.
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Prognoze ir diezgan droša — ja latviešu teātris trimda vēl

atdzīvosies kā mākslas institūts, tad tas notiks Austrālijā. Un ja

mums trimdā radīsies jauni drāmatiķi, tad arī tas notiks Austrā-

lijā. Jo skatuves rakstnield rodas tikai tur, kur ir teātris, nevis

otrādi.
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LATVIEŠU DRĀMA TRIMDĀ BEZ ZĪVERTA

Ņina Luce

Savākt kaut cik vienkopus mūsu trimdas lugu klāstu nav tik

viegli, jo tās gandrīz neviena nav iespiestas. Šai sakarā kāds man

rakstīja: „Referēt par latviešu drāmu trimdā bez Zīverta — tas jau
tas pats, kas meklēt vājpienā krējumu!'' Pirmajā brīdī arī mantā

likās, bet tad sāku domāt, diezin, vai mēs nebrēcam velti, vai mēs

— skatītāji — maz esam skaidrībā par to, ko īsti gribam uz skatuves

redzēt. Esam redzējuši SVĒTKUS SKANGALĒ, TRINES GRĒKUS,
VECO PILSKUNGU, MĒRNIEKU LAIKUS, BIŅĶU JAUNAUDZI, TREJ-

MEITIŅAS utt. Tās visas ir skatāmas lugas, bet — neiet uz priekšu
nozīmē slīdēt atpakaļ. Un to mēs nedrīkstam savas nākotnes dēļ.

Mēģināsim atcerēties mūsu lugu rakstniekus, kuru darbi redzēti

Latvijas patstāvības gados galvaspilsētas teātros. Ja neskaita Aspa-

ziju, Raini, Blaumani, Brigaderi, Akurāteru, Jaunsudrabiņu un

Zīvertu, tad nekā ievērojama neatceros. Pāršķirstot Pētera Ērmaņa
Sapņus par teātri,

1
var atrast, ka bez minētajiem 20 gados apmēram

20 autori devuši katrs vienu līdz divi lugas.

Šodien aizvadītajos 20 trimdas gados mums ir vismaz 40 autoru

un vairāk nekā 100 jaunu lugu, bet mēs vēl žēlojamies par oriģināl-

drāmas trūkumu.

Pēdējos gados priekš lielās emigrācijas Rīgā vairāk nekā 100

izrādēs sniedza Zīverta ĀKSTU un MINHAUZENA PRECĪBAS. Tādēļ
arī mūsu trimdas teātri, rodoties pirmajai iespējai, nekavējās

inscenēt abas iecienītās lugas, kas priecināja nometnes apātijā

iestigušo bēgli. Jaunais drāmatiķis Anšlavs Eglītis, kas ne tikai bija

vingrinājies lugu rakstniecībā, bet iekļuvis arī lielajos galvaspilsētas
teātros ar paša stāsta drāmatizējumu KOSMA SIMFONIJU un komē-

diju PAR PURNA TIESU, pirmajos bēgļu gados sarakstīja komēdiju

KAZANOVAS MĒTELIS. Kazanova ir Minhauzena dvīņubrālis, gan

ar savu dēkaino raksturu, gan ar pavadoni un pat ar ciemošanos

mūsu dzimtenē. Skatītājam Kazanovas dēkas patika, sevišķi jau viņa

saruna ar Jelgavas viesnīcnieci Annu par dzimteni un ilgām pēc tās.

Tā Venēcijas dēkainis mūsu acīs pārvērtās par bēgli, kas nevar

atgriezties dzimtenē, jo tur to sagaida cietums ar svina jumtu. Drīz
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vien radās iespēja skatīl Anšlava Eglīša līdzīgas piegrieztnes lugu

GALMA GLEZNOTĀJS. Tas pats romantisma, intrigu un mīlestības

savijums. Luga apzīmēta par masku spēli un rakstīta šēkspirisko

pārpratumu komēdijas garā. Tās zemteksts izteic domu, ka pāri

personiskai laimei ir mākslinieka kalpība mākslai.

Tāda pati čalojoša, skatītājam tīkama gaisotne ir jaunā drāma-

tiķa Teodora Zeltiņa lugā DONŽUĀNA PĒDĒJĀ MĪLESTĪBA, kas

gan saturā un drāmatiskajā uzbūvē daudz vājāka par minētajām
Anšlava Eglīša lugām, bet noskaņā līdzīga.

Ar laiku gandrīz katrā latviešu bēgļu nometnē nodibinājās ama-

tieru ansambļi, kas izrādīja gan latviešu klasiķu darbus, gan arī

tulkojumus. Tā pagāja gadi. Bēglis, kas apmeklēja vai katru latviešu

teātra izrādi un kāri tvēra jauniznākušās latviešu grāmatas, gaidīja

savu taisnību, bet netaisnības laikmetā to nevarēja sagaidīt. Nīkšana

nometņu pelēcībā turpinājās, tomēr tautas dzīvais gars barakā nebija

ieslēdzams, un, pārvarējis grūtos apstākļus, tas izlauzās. Radās

jauni drāmatiķi ar jauniem darbiem, jo tieši drāma ir literārs žanrs,

kas visvairāk saistīts ar laikmetisko, kur pat vēsturiskie darbi pauž

laikmetiskas idejas, jo cilvēks savā būtībā ir nemainīgs. Un jaunie

autori gribēja izkliegt savas lielākās sāpes, mūsu laikmeta netaisnību.

Vel kara laikā Vācijā, kā arī Beļģijas gūstā Egils Kalme orga-

nizēja latviešu karavīru teātra kopas, pats sarakstīdams lugas bez

sieviešu lomām: lELAS MUZIKANTS, TIKŠANĀS un ZELTS. Cik

izdevies ar lugām iepazīties, drāmatiskā uzbūvē tās ir vājas, bet

ar neizdzēšamu nacionālpolītisku nozīmi latviešu karavīru garīgā

līdzsvara saglabāšanā.

Imants Poruks, pats bijis karavīrs, kas ievainojumā zaudējis

acugaismu, saraksta viencēlienu UN DZĪVE RIT TĀLĀK, pieskar -

damies taisni aklā liktenim, kam jāsāk dzīve no jauna. Viencēliens

godalgots 1962. gada Daugavas Vanagu īslugu sacensībā.

Voldemārs Richters viencēlienā ATGRIEŠANĀS rāda, cik grūti

ir dzīves jēgu zaudējušam karavīram to atkal atgūt un iekļauties

sabiedrībā.

Ļoti spēcīgs ir Jāņa Lukstiņa viencēliens CEĻOJUMS, kurā

autors apsūdz pasauli par tās nejēdzību un netaisnību, kādēļ nelie-

tīgi jāiet bojā jaunām dzīvībām, un brālis nogalina brāli. Lugas

problēma nav nekas jauns, brāļa slepkavība pat bībeliski veca, bet
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svaiga ir vide (latviešu partizāni Kurzemes mežos), kurā autors

tvēris spraigu viencēliena situāciju un iezīmējis spilgtus raksturus.

Vienīgi dialogi vietām pārāk gari, pārāk prātojumu pilni. Darbs

ieguva trešo godalgu Austrālijas latviešu 2. rakstnieku dienu vien-

cēlienu konkursā Sidnejā.
Amerikas latviešu apvienības rīkotajā lugu sacensībā 1962. gadā

trešo godalgu ieguva Alfrēds Dziļums par lugu BEIGU SAKUMS, kas

manuprāt ir visspēcīgākais mūsu leģionāru traģiskā likteņa tēlojums,
īstenībā šis darbs ir autora paša noveles VAKARS UZ EZERA drā-

matizējums. Atskaitot sarežģīto politiskā stāvokļa izskaidrošanu,

lugas risinājumā traģiskā noskaņa sabiezē, un skatītājs nonāk tās

varā. Tāds ir recenzenta Anšlava Eglīša vērtējums. Lugas darbība

norisinās kaut kur Meklenburgā, Latviešu leģiona slimnīcā kapitulā-

cijas dienā, kad gaidītie sabiedrotie aiziet un ienāk krievi, fsti

traģisks ir lugas noslēgums, kad kustēties spējīgie karavīri aiziet

angļu gūstā, bet slimie un slimnīcas personāls paliek krievu rokās.

„Darbā nav ne uzbāzīga patosa, ne sentimenta, bet ass karātavu

humors," piezīmē Anšlavs Eglītis.

Šai apcerējumā nav iespējams aplūkot visu drāmatiķu sniegumu,

kas saviem darbiem vielu ņēmuši Latviešu leģiona traģiskajās gaitās.

Savādi, ka mūsu lielākā traģēdija — dzimtenes zaudēšana, kā

arī baigā gada notikumi nav atspoguļojušies nevienā spēcīgākā ska-

tuves darbā. Varbūt mēs dzimtenes zaudējumu kā vienība pietiekami

traģiski nepārdzīvojam. Varbūt kāds pieskarsies šim tematam tad,

kad latviešu drāmatiķis kļūs abstraktāks. Tādas iezīmes jau sama-

nāmas. Bet var arī gadīties, ka vainojama mūsu skatītāju prasība

pēc komēdijām, kam daži drāmatiķi cenšas izdabāt, jo katrs grib

redzēt savu darbu uz skatuves.

Teātris mums bija un, diemžēl, ir vēl šodien izprieca, tīkams

laika kavēklis. Gadu desmitiem koptā tradicija Latvijas lauku sarī-

kojumos:
„
teātra izrāde ar sekojošu balli", ir atstājusi vairākās

paaudzēs ačgārnu ieskatu par teātra izrādes nozīmi. Mēs gluži vairs

nebrēcam pēc cirkus izpriecām, bet pēc komēdijām gan. Ir vien-

kāršāk un tīkamāk sēdēt „pie saldenās pudeles", nekā uzņemt sevī

daļu tās traģēdijas, ko pārdzīvoja latviešu karavīrs, dzimtenes

zaudētājs vai baigā gada notikumos cietušais.
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Gribētos sacīt, ka šī skatītāju uztvere — uzņemt teātri kā

izpriecu — pa daļai vainojama mūsu drāmatiķu naīvajā pieejā, arī

nopietnākas problēmas risinot. Par minēto parādību tomēr pārāk
nebūtu jāuztraucas, jo komēdijas šodien vēlas redzēt arī pārējā

pasaulē. Tādēļ Direnmats (Friedrich Dūrrenmatt) arī raksta komē-

dijas, tikai nevis, lai skatītāju priecinātu, bet gan, lai to šausminātu.

Tā drāmatiķis var izbēgt no komēdijas naīvitātes, tā kļūst groteska.

Pēdējais reizēm grūti notverams. Tā es sākumā pievilos, izlasījusi

Kārļa Ābeles, sen., četru cēlienu spēli PAZAUDĒTĀ OFĒLIJA.

Lugas darbība norisinās ap 1925. gadu kādā lauku centrā Latvijā.
Tur teātru intrigās aizvainota aktrise mēģina iegrimt lauku ikdienā.

Ap viņu rosās turienes sabiedrība, kuras izrīcības, lugu pavirši pār-

lasot, šķiet pārāk muļķīgas, lai tām veltītu lielāku uzmanību. Tomēr

reizēm pavīd tāds mazs „bet", kas lasot liek apstāties, piespiež

iedziļināties vielā mazliet vairāk. Un tad es atskārtu, ka sarūgtinātā

aktrise ir tikai pretstats, lai autors varētu parādīt mazajā lauku cen-

trā dzīvojošos ļaudis, kā arī tur atbraukušos pilsētniekus. Kārlis

Ābele atsedzis cilvēka patieso seju bez maskas un, līdzīgi Direnma-

tam, zem ārējās komēdijas formas paslēpis dziļi grotesko, kas savā

būtībā ir traģisks. Šādas lugas ir ļoti grūti spēlējamas, lai atklātos

zemteksts.

Baigā gada notikumiem pieskāries Ēvalds Šķipsna četru cēlienu

lugā GĀJIENS TUMSĀ. Tās darbība norisinās kādā redakcijā, kurā

ieviesušies komunistu pagrīdnieki. Padomju invāzijai tuvojoties, tie

parāda savu īsto seju. Autora raksturu sadalījums melnajos un

baltajos traucē lugu izvērsties par iezīmīgāku drāmatisku darbu.

Spēcīgāk cīņu pret komunismu risina Anšlavs Eglītis SANDRĀ,

kas gan nav latviešu, bet vispār cilvēku cīņa pret varmācību. Sandra

un Valters ir lugas varoņi. Tie ir cilvēki, kas maldās, nekur netik-

dami. Viņi cer uzvarēt komūnismu bez ieročiem. Sandra grib glābt

savu tēvu aiz dzelzs aizkara un nonāk komunistu aģenta kalpībā.

Valters ir par gļēvu, par nevarīgu, lai izdevīgā brīdī nogalinātu

komunistu. To veic Sandra, pati aiziedama nāvē, jo brīvās pasaules

policija slepkavību atklājusi. Lugā kāpinātā baiļu atmosfaira apņem

drāmatisko norisi.

Nonākot jaunajās trimdas zemēs, vairums lugu rakstnieku pie-

vēršas, tā saucamai, sadzīves drāmai, jo tā ir viela, kas viegli
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iekļaujama komēdijas formā arf tad, ja tai piejauc sauju sarkasma.

Šī tieksme rādīt skatuvē tagadnes cilvēkus reizēm ierosina

izlietot skatuves vajadzībām episko darbu drāmatizējumus. Teātra

kritiķe Paula Jēgere-Freimane, apcerot Anšlava Eglīša pēc paša

romāna drāmatizēto OMARTIJA KUNDZI, jautā: kādēļ episkajiem
rakstniekiem netrūkst savas paša izdomas saviem sacerējumiem,

kamēr drāmatisko darbu autori lielā vairumā tikai veģetē no pirmo

devuma? Atbilde šķiet vienkārša — pirmajiem ir daudz lielākas

iespējas un neierobežota brīvība kā saturā, tā formā, turpretim

lugu rakstnieks stingri saistīts ar skatuvisko formu, dialogu raitumu

un skatuves techniskajām iespējām. Bez drāmatizējumiem neiztiek

arī lielie pasaules teātri, un sevišķi jau kino scēnārijiem arvien

biežāk izlieto episkos stāstījumus.
Anšlava Eglīša, kaut paša autora drāmatizēta, OMARTIJA KUN-

DZE nespēj sniegt skatītājam to iespaidu, ko romāns lasītājam. Ainu

secība lāga nesasaistās, un luga atstāj bez atbildes vairākus jautā-

jumus, piemēram: kas raksturo Omartija kundzi kā izcilu veikalnieci;

kāpēc tik liels birojs pāris dienās apkalpo tikai Loču pāri; kāpēc

Omartija kungā pamostas neuzticība pret Omartija kundzi, ja pēdējās

teksts nekur neliecina par aizraušanos ar Oliveru? Uz visiem minē-

tajiem jautājumiem atbilde atrodama romānā. Totiesu, lai izrādē

skatītāju vairāk saistītu, drāmatizējumā ļoti izcelts kariķētais Loču

pāris.

Sava romāna VAKARA ZVAIGZNES epizodus drāmatizē arī

Valdemārs Kārkliņš lugā INDĪGĀ EFEJA. Asprātīgi izdomāta indīgā

efeja ienešana cienījamo tautiešu viesībās, kas pēc tam sāk gan

vārdiem, gan nagiem kasīties. Luga ir satira par mūsu negātīvajām

rakstura īpašībām: skaudību, mantkārību, meliem utt., kas sakon-

centrētas tādā daudzumā, ka didaktiski nomāc iespējamos mākslas

nolūkus. Autors ierosina arī nacionālās, asimilācijas un bijušo

karavīru vientulības problēmas, tomēr tuvāk tajās neiedziļinādamies.

Drāmatizēts ir arī Pētera Aigara romāns LĪGODAMA UPE NESA

un Knuta Lesiņa JANKA MUZIKANTS. Ar attiecīgajām lugām nav

bijusi izdevība iepazīties.

Trimdas dzīvi un tipus raksturojusi Skaidrīte Pence komēdijā

LIELAIS MALKS. Autore ironizē par mūsu lepošanos ar inteliģenci

un turību. Darbā daudz anekdotisku dialogu. Pēc lugas izrādes Čikāgas
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latviešu teātra recenzents Raimunds Čaks raksta: „Visumā komēdija

ir līdzvērtīga citu autoru pēdējā laika jaundarbiem, kas centušies

drāmatiskā formā rādīt mūsu pašreizējās dzīves ainas un raksturī-

gākos tipus
"

.

Ja LIELAJĀ MALKĀ Skaidrīte Pence zobojas par latviešu sa-

biedrību, tad nākošajā komēdijā VAI TOBIJAM PATIKS? kariķēta

amerikāņu sabiedrība. Diemžēl, arī Skaidrīte Pence vēl nespēj
atbrīvoties no raksturu šķirošanas baltajos un melnajos. Totiesu

viņa lieliski jūt skatuves nervu tīri teātrālā plāksnē.

Talants, kas daudz sola, ir Zviedrijā dzīvojošais drāmatiķis
Jānis Viesiens. Latviešu trimdas dzīves tēlojumiem autors pievērsies

trijās lugās: VIŅA PĒDĒJĀ GRIBA, SPĒLE DIVĀS PRIEKŠTELPĀS

un NOZAUDĒTAIS VIĻĶIS.

Komēdijā VIŅA PĒDĒJĀ GRIBA ir krietns satiras un simbolisma

piejaukums. Lugai asprātīgs un savdabīgs sižets. Kāds latviešu

jūrnieks atstājis dīvainu testamentu, kurā iesaistīts viņa mīlulis —

simtgadīgs bruņurupucis, kas mantiniecei meitai sveiks un vesels

jāpārved uz jauno trimdas zemi. Lugā mijas asprātīgas replikas ar

interesantiem raksturu tēlojumiem un neparastām situācijām, jo

darbība norisinās uz kāda emigrantu kuģa. Kaut arī drāmatiski

notikumi mazliet samāksloti, replikas skan zīvertiski, un lugai

nevar noliegt zināmu svaigumu situācijās un raksturos. Katrā ziņā,
tā liecina par autora drāmatiķa spējām.

SPĒLI DIVĀS PRIEKŠTELPĀS jau var apzīmēt par īsti labu

lugu. Sižetā tverts kāds nabaga latviešu bēglis, kas maldās, domā-

dams, ka cilvēkam iespējams izdzēst pagātni, lai dzīvotu tagadnē

un iespējamā nākotnē. Ļoti interesantas ir abas diametrāli pretējās

priekštelpas un to saimnieces. Lieliski parādīta zviedru mietpilso-

nība, bet nav aizmirsta arī cilvēcība. Simpātisks ir sirmais piena

vecis Simons, kas saka: „Ja cilvēks kļūst dusmīgs, tad viņš allaž

pazaudē savu labāko daļu". Vai atkal: «Ilūzijas ir jaukas lietas,

madām, jaukas, tikai neizturīgas kā ziepju burbuļi" . Pēdējais salī-

dzinājums gan mazliet klišejisks, bet SPĒLE DIVĀS PRIEKŠTELPĀS

ir viena no labākām lugām trimdā.

Lugā NOZAUDĒTAIS VIĻĶIS Viesiens pieskāries mūsu drāma-

tiķu tik iecienītajai vecās un jaunās paaudzes problēmai. Vecā pa-

audze dzīvo bezcerīgā pagātnē, izceldama visu bijušo, sevišķi bijušo
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sabiedrisko stāvokli, kas nereti, būdams pretstatā esošajam, rada

cilvēkā iekšējo konfliktu un lfdz ar to viņa garīgo bojā eju. Turpretim

jaunā paaudze dzīvo tagadnē ar skatu nākotnē. Jaunajiem nav jābaidās

par bijušo, tāpēc viņi labāk saprotas un varēs veidot kopīgu nākotni.

Mākslinieciskā sniegumā NOZAUDĒTAIS VIĻĶIS ir daudz vājāks par

iepriekš apskatīto lugu. Skatuves tēliem trūkst tā, kas parastus

cii vēlais pārvērš raksturos. Situācijās un dialogos daudz naīvitātes.

Interesanti atzīmēt, ka Zviedrijā dzīvojošā Jāņa Viesiena tēlotie

latviešu raksturi ne ar ko neatšķiras no pārējos kontinentos redzētā

vai par tiem lasītā. Varbūt nākošajās paaudzēs varēs manīt katras

trimdas zemes īpatnējo ietekmi latvietī.

Arī Voldemārs Richters lugā PAVASARA VĒJI pārmet vecajai

paaudzei pieķeršanos bijušam un cerību to atjaunot nākotnē, jo citādu

nākotni vecā paaudze nespēj saskatīt. Turpretim jaunatni bijušais

saista maz, tās interese pievērsta tagadnei un uz tagadni balstītajai

nākotnei. Luga saņēmusi atzinības rakstu Amerikas latviešu apvie-

nības lugu sacensībā 1962. gadā.

Jaunās paaudzes ienākšanu vecās vietā rāda arī Valdemārs

Kārkliņš komēdijā JAUNAS ASINIS. Nelaiķe māksliniece Lilija Šten-

gele, kam luga veltīta, par to izteikusies:
„ Lugā ir tik daudz patie-

sības un aktieru dzīves izpratnes — kur vecākā aktieru paaudze it kā

aizstāv savas pozicijas pret jaunajiem, kur ieskanas greizsirdība un

nenovīdība, bet kur ir arī lielā ideja — jaunajiem ceļu" .
Tā ir viena

no labākām komēdijām trimdā ar saturu, ideju, veikliem dialogiem

un spilgtiem raksturiem. Arī savā pirmajā skatuves darbā, komēdijā

SARKANVĪNS, autors pieskāries paaudžu problēmai, kas slēpjas
vecā režisora Kevendiša vārdos: «Vecums māca pieticību. Es nevaru

visu, ko gribētu. Labprāt gribētu būt jauns un skaists. Rūgtā īstenība

ir tā, ka vecumā jāsamierinās ar mazumu, lai nebūtu jāzaudē viss.
"

Latviešu mantkārās tieksmes, paaudžu problēma, lielmanība

un mīlestības trīsstūris ir tādas mazas, bet iecienītas drāmatiķu

tēmas, kam garām nepaiet arī Arturs Voitkus savās lugās ZĪMES

SMILTIS un CILVĒKS VĀRTOS. Voitkus problēmas risinājums mūs-

dienu skatītājam izliekas mazliet par naīvu un klišejisku. Totiesu

bez klišejām un bez naīvitātes Voitkus ir radījis savu labāko darbu

JŪDASS. Traģēdija sarakstīta ap 1947. gadu, un gadu vēlāk to izrā-

dīja Vācijā Kleinkecas latviešu nometnes ģimnāzisti. Kaut arī tēloja
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tikai skolnieki, luga atstāja spēcīgu iespaidu. Traģēdija jau savas

formas dēļ vien spēj pacelt skatītāju pāri ikdienai. Tā sarakstīta

piecpēdu jambā, ko vietām nomaina cits pantmērs, kas piešķir
darbam krāsainību.

Bībelē Jūdass nerada problēmas. Mateja evaņģēlijā lasām: „Ko

jūs man gribat dot, tad es jums viņu nodošu?" jautā Jūdass prieste-

riem. Turpat 2000 gadu par to kristīgie Jūdasu nicina. Tomēr neat-

bildēts palicis jautājums — kā Kristum varēja būt tāds māceklis?

Mācītājs Voitkus savā traģēdijā sniedz Jūdasu citādā izgaismojumā.
Jūdass esot piederējis pie nacionāliem ekstrēmistiem, t.s., ašelotu

brālības, kas gribēja atbrīvoties no romiešu virskundzības Palestīnā.

Jūdass domāja šim nolūkam Jēzu izredzētu, bet pievīlās, jo Jēzus

mācīja: „Mana valstība nav šai pasaulē"
.

Tādēļ Jūdass nodod Jēzu,

kam seko atkārtota vilšanās un Jūdasa lielā cilvēciskā traģēdija, jo

ašeloti viņu kā atkritēju savā vidū vairs neuzņem. Blakus Jūdasa

tēlam nesatricināma savā mīlestībā stāv Rūta. Man šķiet, ka Artura

Voitkus traģēdija JŪDASS ir viens no vērtīgākiem sniegumiem mūsu

trimdas drāmatiskajā rakstniecībā.

Vēsture māca, ka cilvēks savā būtībā nemainās. Pagājis turpat

2000 gadu, un Kristus mācību vēl vienmēr pārprot. Arī Jānis Sarma

skatuspēlē ĶEIZARA TICĪBA, kam izmantota vēstures viela (darbība

norisinās 1842. gadā), pieskāries pārprastai Kristus mācībai. Vēs-

tures gaitā Jūdasa traģiskā vilšanās ir atkārtojusies.

Jāpiezīmē, ka Jāņa Sarmas lugā vēl dzīva mīlestība un pie tam

tāda kā Blaumanim, 'kur Kristīne „noliek savas vieglās dienas"

Edgara dēļ. Lugā ĶEIZARA TICĪBA Aija atsakās no saimnieces goda

Geža dēļ.
Cik esmu varējusi iepazīties ar mūsu trimdas drāmu, tad

mīlestību, kas būtu ar mieru atteikties no egoisma, kas būtu spējīga

uzupurēties, neesmu atradusi, atskaitot Annu Jāņa Viesiena drāmā

JĀNIS REITERS (godalgota Amerikas latviešu apvienības lugu sacen-

sībā). Anna gatava mesties ugunī, lai glābtu vīra pārtulkoto bībeli,

kad to aprij ļaundaru pieliktā uguns. JĀNIS REITERS ir drāma ar

vēstures sižetu, kas idejiski pauž arī mūsdienu cīņu par brīvību.

Diemžēl, lugā trūkst dzīvības, kaut tā pilna gan iekšējā, gan ārējā

drāmatisma. Tā neelpo, un spēcīgie raksturi ir statiski. Manuprāt

vaina tā, ka autors nav pietiekami iejuties 17. gadsimteņa vēsturē.
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Viņa cilvēki runā mūsdienu valodā. lespaids tāds, kāds rastos, lasot

MĒRNIEKU LAIKUS mūsdienu valodā.

Līdzīgi Jānim Sarmām un Jānim Viesienam arī citi lugu rakst-

nieki gūst vielu saviem darbiem gan tuvākā, gan tālākā pagātnē. Otrā

pasaules kara laikā Rīgā mijās romantiskā un patriotiskā jutoņa, ko

Uldis Šiliņš iedzīvinājis komēdijā VĒSTULES NO DZIMTENES. Temu

autors aizņēmies no filmas DEARRUTH. Šāda tēmas aizņemšanās,

tieša vai netieša autora ietekmēšanās nav nekas neparasts. Alberts

Kāmī savus SAZVĒRNIEKUS sarakstījis, Sartra drāmas NETĪRAS

ROKAS ietekmēts. Vācu autors Leopolds Alsens drāmai RASKOĻ-

ŅIKOVS temu aizņēmies no Dostojevska romāna NOZIEGUMS UN

SODS, bet Zīverta darbā FIASKO atrodam Plivjē romāna MASKAVAS

epizodus. Ulža Šiliņa interese visvairāk pievērsta komiskajiem rak-

sturiem: emociju kamolam Volfgangam, spekulantam Mitriķim un

šoferim Bīrinam.

Teodors Zeltiņš komēdijai VĪNA RAUGS par galveno varoni

izraudzījis Latvijas universitātes studentu, kas divus gadus krāpis

māti, medicīnas vietā studēdams filoloģiju. Komēdijai gan nav vie-

notas darbības, kā raksta recenzents Anšlavs Eglītis, bet to veido

trīs samērā patstāvīgas tēmas, kas labi saaustas kopā. Autors

neskopojas ar asprātībām un, veikli eksponējot situāciju, virza

darbību uz priekšu. Anšlavs Eglītis piezīmē: „

Šim jaunajam sprie-

ganajam skatuves darbam vajadzētu uz kādu laiku apklusināt mūsu

teātrinieku tradicionālo zūdīšanos par lugu trūkumu"
.

Pati pirmā

Teodora Zeltiņa luga ir VILKS RĪGĀ, romantiska spēle piecās ainās,

kas izaugusi no balādes ar līdzīgu nosaukumu. Lugā labs humors,

spraigi dialogi, vienīgi politiskās cīņas problēmas, ko vajadzētu
risināt zemtekstam, veido parallēlas darbības lugas galvenajai dar-

bībai. Sākumā autors esot lugu tvēris traģiski, bet, droši vien,

gribēdams iztapt skatītāju vairumam, piešķīris tai vēlāk laimīgas

beigas. Žēl, jo traģiskais latvietim tuvāks. Tāpēc jau mums ir tik

maz feļetonistu un karikatūristu, jo tie mūsu mentālitātei svešāki.

Savā būtībā teātris ir dziļi nacionāla māksla, jo tas tieši saistīts

ne tikai ar savas tautas valodu, bet arī ar tās raksturu un morāli.

Kādas tautas teātris dabiski izaug no tās mītoloģijas un etnogrāfis-

kajām tradicijām. Latviešiem tāds ir Meteņa vakars ar budēļos

iešanu, Jāņu vakars ar līgošanu un kāzas ar attiecīgajām izdarībām.



197

Ja mums vispirms bija tikai latviešu, nevis latviskais teātris, tad

tas, droši vien, tāpēc, ka pirmie lugu autori un režisori bija sveš-

tautieši, kas nekā par mūsu mitoloģiju un etnogrāfiju nezināja. Tādēļ

apsveicams ir Ainas Neboisas viencēliens VILKATE, kas intriģē ar

neparasto saturu un izteiksmi. Tas saista ar izvēlēto vidi un notikumu.

Kaut kā viencēlienam tomēr pietrūkst, lai slcatītājs iegūtu cerēto.

Lugā iestrādāti vairāki iekšēji un ārēji konflikti, kurus viencēlienā

techniski nav iespējams drāmatiski attīstīt, un tie, diemžēl, paliek

episkā stāstījumā: 1) Līgavas iekšējais konflikts, kura nespēj aiz-

mirst noslīkušo iecerēto. Ārējais — nicināšana un naids pret jauno

vīru. 2) Līgavaiņa iekšējais konflikts, kas radies, līgavai ievainojot

viņa patmīlību. Ārējais — vēlēšanās līgavai atriebties. 3) Mitoloģijas

sadursme ar realitāti,

Visumā jāatzīst vielas pārbagātība viencēlienam, kādēļ autore

spējusi traģiskos notikumus pasniegt vairs tikai stāstījumā, un

raksturi palikuši neizvērsti. Simpātiska ir Ainas Neboisas drosme,

spītējot skatītājam, pievērsties drāmai.

Savā otrajā viencēlienā NOTIKUMS PIE NAMA DURVĪM (god-

algots Daugavas Vanagu īslugu sacensībā 1962. gadā) Aina Neboisa

veikli uzbūvē spraigu situāciju, parāda raksturus un virza darbību

uz priekšu, bet zemteksts stāsta par to, cik ļoti mēs katrs esam

aizņemti ar sevi (aktrises, ārste, skolotāja, sētniece), ka notiku-

miem ārpus mums pašiem mēs viegli pārslīdam pāri-, pat nemēģinot

iedziļināties. Bērns pie durvīm asociējas ar grēku, tas taču skaidrs,

bet viencēlienā taš izraisa komisku situāciju. Manuprāt tas ir eleganti

veidots viencēliens, kas liek cerēt, ka Aina Neboisa varētu dot ne

trīs, bet trīsdesmit trīs lugas, jo viņa lieliski jūt skatuves nervu.

Tātad latviešu trimdas drāmas tematika ir diezgan daudzpusīga.

Tā iesākās ar romantiskajām Kazanovas un Donžuāna dēkām, pievēr-

sās savas tautas tuvākās un tālākās pagātnes notikumiem, neaizmirsa

karavīru traģiku, ironizēja par latviešu rakstura iezīmēm, analizēja

mūžam veco paaudžu problēmu, un, pat ņemot vielu no Svētajiem

rakstiem, radīta spēcīga traģēdija. Vēl atliek papētīt, vai mums ir

kas jauns radies drāmas formas meklējumos. Tiem, atskaitot Zīvertu,

jaunie autori sākuši pievērsties piecdesmito gadu beigās.

Rakstnieks Teodors Zeltiņš noveļu krājumā DVĒSEĻU GLĀBĒJI

sniedz pirmo skatuves noveli latviski ar nosaukumu „Deguns". Autors
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piezīmē: „Šī laikam būs pirmā latviešu valodā sacerētā skatuves

novele, sarakstīta tādā technikā, ka lasāma līdzīgi parastam stāstam,

tai pašā reizē uzbūvēta kā luga, kas spēlējama, izceļot ārā dialo-

gus". Lugā DEGUNS bijušā ievērojamā aktiera traģiskā situācija

jaunajā trimdas zemē — sētnieka soli kopjot — autoru ne sevišķi

saistījusi. Aktieri ir tikai fons individuālitātes vērtības problēmas

risinājumam. Tā ir interesanta luga, kaut gan tur maz ārējās dar-

bības, bet totiesu spēle prasa no tēlotājiem lielu iekšējo spraigumu,

lai dialogos atklātos raksturi.

Savā pirmajā pilna garuma skatuves darbā SVĒTELIS Erna

Lēmane pieskaras laulības dzīves problēmai. Lugas sižets — vecu

vecais garīgo interešu trūkums laulāto starpā, bet autore atstāj

skatītājam atziņu, ka līdz ar svēteļa ierašanos arī garīgi svešāki

raksturi var atrast kopēju pavedienu tālākai dzīvošanai. Interesanta

Ernas Lēmanes darbā ir reālā un irreālā mijiedarbe, kaut arī spoks

Svētelis vietām vēl liekas pārāk reāls, pat ar dzēriena glāzi rokā.

Bez tam loģiskāk būtu, ja spoku redzētu Lv viens pats. Svaigs ska-

tuves tēls mūsu drāmā ir Irga rakstura veidojumā un ar asprātīgām

replikām. Dialogu risināšana Lēmanei nesagādā grūtības, tie plūst

brīvi, pārāk nefilozofēdama, autore virza drāmatiskos notikumus.

Lugai piešķirts internacionāls fons, kādēļ vārdi
„

Bembenu māte"

un
„
miltu putra" stilā īsti neiekļaujas. Ar visiem minētiem iebil-

dumiem SVĒTELIS ir ieguvums latviešu skatuvei un varbūt ne tikai

latviešu vien.

Sajaucot reālo ar irreālo, Erna Lēmane izlaužas no pelēkās

ikdienas viencēlienā KURBI-URBI-UDIDĪ, ņemot palīgā gan Austrā-

lijas iezemiešu laimes trauku, gan burvju ziedus, ar kuru palīdzību

autore ietin sieviešu vājības mistikas un fantāzijas migliņā. Arī šai

viencēlienā Lēmanei izdevies lielisks enerģiskās Emīlijas Bazūkas

raksturs.

Ja Erna Lēmane lielāku vērību pievērsusi skatuves tēliem, tad

Spodris KLauverts ir viens no neatlaidīgākiem drāmas formas mek-

lētājiem. Būdams ar savu laiku visciešāk saaugušais autors, viņš

laikmeta idejām un kaislībām piešķir formu un tā veido lugu. Vel

gan Klauverts sniedzis tikai trīs lugas, ja neskaita lielāku daudzumu

skeču un dziesmuspēli UMURKUMURU, bet katrai no šīm trim lugām

autors centiespiešķirt jaunu drāmatisko ietērpu. Arī Spodris Klauverts
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līdzīgi Ernai Lēmanei mii savft fantastisko ar reālo. Savā pirmajā

lugā SPĒKA DĒLS viņš mēģinājis pateikt to, kas sāp visvairāk —

latviešu tautas liktenis trimdā, tās veltīgā cīņa pret netaisno varu.

Spēka dēls grib pasaules tirgū nopirkt taisnību savai Dzintarzemei,

bet šai tirgu var atrast visu, izņemot taisnību. Autors lugā izsakās

simbolos, kas reprezentē atsevišķas ļaužu šķiras, laikmetu vai idejas.
Darbs uzrakstīts satiriskas maskuspēles formā. Rūgtā humorāautors

graiza laikmetu, nežēlojot arī mūs pašus. Tā ir viena no savdabīgā-
kām lugām latviešu trimdas drāmatiskajā literātūrā.

Viencēlienā ETĪDE Spodris Klauverts rotaļīgā vieglumā ļauj
ritēt dialogam starp Pestīšanas armijas virsnieku un Mefistofelu par

cilvēka rakstura nepastāvību un tā vājumu pret kārdinājumu. Lugas

tālākā norisē izriet, ka kārdinājums spēj uzvarēt pat visstiprāko

raksturu. Diemžēl, šeit autors, atklājot raksturus, ieslīd naīvitātē,

un ETĪDES spēcīgais sākums, drāmatiskai darbībai virzoties uz

priekšu, izdziest. Darbs ieguvis pirmo godalgu Austrālijas latviešu

2. rakstnieku dienu viencēlienu sacensībā.

Savā jaunākajā lugā AUGSTIENE 273 Klauverts liek tās darbībai

ritēt skatuvē divos stāvos, tā veikli savīdams pagātni ar tagadni un

dodams lielas iespējas režisoram, dekorātoram un apgaismotājam.

Pasaules drāmā tas nav nekas jauns, tā rīkojies Mans Frišs DEDZI-

NĀTĀJOS un Arturs Millers lugā KĀDA TIRGOTĀJA NĀVE, bet jauns

tas ir mūsu skatuvei. AUGSTIENĒ 273 redzami kaujas ugunij pa-

mestie latviešu leģionāri, bez pietiekama uztura, apģērba, municijas

un papildspēkiem. Lugā autors vēršas satiriski pret learu un varo-

nību, akcentēdams, ka kara ugunīs baiļu sajūta pārņem katru kareivi.

Blakus vijas liktenības, uzticības un mīlestības problēma. Lugas

zemteksts pauž karavīra karstākās ilgas — dzīvot!

Pēc OMARTIJA KUNDZES drāmatizējuma un komēdijas PĒC

KAUT KĀ CĒLA, NEZINĀMA, kuras sižets arī ņemts no romāna

(CILVĒKS NO MĒNESS), arī Anšlavs Eglītis meklē modernāku pie-

eju pie drāmas. Komēdijā CILVĒKS GRIB SPĒLĒT autors rāda

teātra drudža apsēstu skatuves fanātiķi. Šķiet, autors šeit bijis pārāk

devīgs ar visi to, par ko pats izsakās teikumā: „Teātrim nepiecie-

šams krietns piemalums stilizācijas, sirreālisma un rēgainības",

tāpēc Mūra teātrālās izdarības ne ar ko nepārliecina. Skatītājs paliek

neskaidrībā, vai Mūrs ir bijis liels režisors vai ne. Ja ne, tad tas
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ir šaržs, un skatītājs nejūt režisora traģikai līdz. Ja viņš tāds ir

bijis, tad lugas beigām būtu jāizskan groteski, ne komiski, jo gro-

teskais ietver traģisko. Pats autors grāmatā TREŠAIS ZVANS par

lugu izsakās: 2 „Linkolnas izrāde bija vienīgā, ko man izdevās noska-

tīties no sākuma līdz beigām... Daudz kas likās labojams, dīvainā

kārtā visvairāk pirmajā cēlienā, ko parasti iznāk iestudēt visrūpīgāk.

Jau pašā sākumā mēmā spēle neattīstījās īsti kā vajaga. Epizods,
kurā režisors Mūrs runā vienu un to pašu tekstu dažādās izteiksmēs,

neieguva cerēto komisko spilgtumu, un grūti bija pateikt, kas vaino-

jams, lugas autors vai aktieris? Arī Rolanda Mūra un Andas dialogs
man neko nepatika.

"

Ka īsti pietrūka Rolanda Mūra tēlam? Manuprāt autors pats tam

nenoticēja, un autoram saviem varoņiem ir jātic, tā ir kardināla

prasība, lai panāktu, ka arī skatītājs tic.

Nākošajā lugā FERDINANDS UN SIBILLA Anšlavam Eglītim ir

ko teikt un arī skaidrs, kā to pateikt, tā radot vienu no vērtīgākām

un skaistākām lugām trimdā. Reālais te savijas ar irreālo, simbo-

liskais ar sapņaino.
Ferdinands un Sibilla ir trimdā dzimuši jaunieši, kas Latviju

un tās vēsturiskos notikumus pazīst tikai no tuvinieku nostāstiem,

kuriem tie tic tikai pa daļai vai nemaz. Komunistu varmācības Fer-

dinandam daudz skaidrāk izprotamas, ņemot palīgā skolā vēstures

stundās mācīto par franču revolūciju. Ferdinands ir sapņu un iedomu

apsēsts jauneklis, turpretim Sibilla ir reālās dzīves pārstāve. Lelle

Džūlija simbolizē pagātnes, tagadnes un nākotnes nemainīgās vērtības,

bet namzinis mantrausīgo zemes tārpu. Vecais Hilmanis ir mūsu

vecās paaudzes raksturīgs pārstāvis, kas dzīvo pagātnē.

Alfrēds Vilnis savā rakstā 3
secina, ka latviešu drāma savos

meklējumos tuvojas episkā teātra virzienam. Kā raksturīgākos viņš

min Anšlava Eglīša FERDINANDU UN SIBILLU, Valdemāra Kārkliņa
SARKANVĪNU un JAUNAS ASINIS, Skaidrītes Pences LIELO MALKU

un citus mūsu drāmatiķu darbus. Raksts nlan likās diezgan pretru-

nīgs, bet tas mani pamudināja atkārtoti painteresēties par, tā sau-

camo, episko teātri. Rezultātā man gribas sacīt, ka tāda episkā

teātra nemaz nav. Apzīmējums „episkais teātris" var attiekties

tikai uz režisora darbu, ne drāmatiķa sniegumu. Episkā teātra

nodibinātājs Bertolds Brechts bija ne tikai drāmatiķis, bet — sevišķi
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savām lugām — arf režisors. Un kā režisors viņš tās inscenēja tā,

lai tās labotu pasauli, nevis sniegtu dzīves atspoguļojumu; tā, lai

skatītājs nevis iejustos lugas notikumos, bet tos vērtētu, kritizētu;
lai skatītājs justos nevis ierauts lugas notikumos, bet nostādīts tiem

pretF. Man šķiet, ka daudz nekļūdīšos, ja sacīšu, ka gandrīz katru

lugu iespējams inscenēt gan pēc aristoteliskā teātra, gan episkā
teātra prasībām, lietojot pēdējā, tā saucamo, „

Verfremdungs" (at-

svešināšanas) metodi ar gaismas, dekorāciju, loģiskā akcenta un

lugas darbības svarīguma akcentējuma palīdzību, kā to darīja Bertolds

Brechts. Latvijā šodien par Blaumaņa drāmas UGUNI izrādi kritiķi

raksta: „
UGUNĪ" aktieri vēl vienmēr pārāk lielu uzmanību veltī

varoņu personiskā likteņa pārdzīvojuma parādīšanai, kas aizēno

lugas sociālos motīvus ■
.

Tātad arī Blaumaņa lugas varētu inscenēt

kā episko teātri, kas ir didaktisks, polītisks teātris, un kam es

nespēju saskatīt nekā kopīga ar Anšlava Eglīša lugu FERDINANDS

UN SIBILLA, ne arī ar pārējām latviešu autoru lugām trimdā. Tādēļ

manuprāt apzīmējums „episkais teātris" attiecināms tikai uz lugas

inscenējumu, ne drāmatisko devumu.

Cik no pēdējām aplūkotajām lugām redzams, maza reālās drāmas

pārveidošanās pēdējā gadu desmitā tomēr vērojama. Protams, pa-

saules drāmā atkāpšanās no reālitātes un tradicionālāmformām ir

notikusi jau sen. Ja mūsu autori to iedrošinās tikai tagad, tad nevai-

nosim viņus vien, bet arī paši sevi. Kultūrālās parādības nekad

nemēdz būt vienpusīgas. Būsim patiesi un ieskatīsim, ka latviešu

teātra apmeklētāju vairums ir apstājies pie BARONA BUNDUĻA ,

lEDZIMTĀ GRĒKA un SVEŠAJĀM ASINĪM. Bez tam reālais teātris

par daudz mūs pieradinājis ieprojecēt leaut ko no savas vai savu

tuvinieku dzīves skatuves notikumos; ja tas neizdodas, mēs esam

samulsuši un neapmierināti.
Mēs gan lepojamies ar Zīvertu, kas sarakstījis vairāk nekā

trīsdesmit lugu, kas ir mūsu dižākais drāmas formas meklētājs, bet

vai latviešu caurmēra teātra apmeklētājam Zīverts patīk? Nē, diem-

žēl, nē. Latviešu teātra apmeklētājs Zīvertu nesaprot, jo viņš ir ne

tikai drāmas meistars, bet arī filozofs.

Bez tam mūsos nezin no kādiem laikiem iegulusies aplamā doma,

ka luga iegūst savu pilnību tikai skatuvē. Varbūt te vainojams pats

Zīverts, kas izteicies, ka luga īsteni top par tādu tikai tad, kad tai
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rodas kontakts ar publiku. „
Skatītājs,

"

salta Zlverts, „ir galīgais

mērķis, uz ko tiecas autora, režisora un aktiera darbs". Šai Zīverta

domai nevaru pievienoties, jo neesmu lasījusi nevienu viņa lugu, kas

jau lasot nebūtu bijusi pilnvērtīgs darbs. Neliegšu, ka skatuve papil-

dina lasīto, sevišķi tīri teātrālā plāksnē, bet tieši Zīverta lugas ir

ļoti bagātas ar filozofiskām atziņām, kas, tikai reizi tās skatot, var

paslīdēt mūsu apziņai garām. Ar šo analizi gribēju sacīt, ka luga ir

literārs žanrs, tāpat kā dzeja un daiļproza. Arī dzeja, laba aktiera

skandēta, reizēm atstāj lielāku iespaidu nekā, tikai lasot, bet vai

tādēļ vienkāds raksta dzeju, lai dzirdētu to kāda aktiera skandējumā?

Protams, ne, dzejo tādēļ, ka autors tieši dzejā var vislabāk ielikt

savu dzīves izjūtu. Epiķim tas ir stāstījums, un drāmatiķim jāraksta

lugas tādēļ, ka viņš visu iedomāto redz scēniski, tā ir viņa dzīves

izjūta, un nevis tikai, lai aizpildītu kādu iedomātu tukšu robu latviešu

teātra skatuvē. Ar šādu pieeju mums nebūs jārunā par latviešu

trimdas drāmas atpakaļ palikšanu, salīdzinot ar pārējiem literāriem

žanriem.

VĒRES

„Sapnis par teātri", SMELDZĪGAIS SMAIDS (1958),

246—326. lpp.

2
Anši.Eglītis, TREŠAIS ZVANS (1965), 75. lpp.

3
A. Vilnis,

„
Modernā drāma un latviešu teātris", DAUGAVAS

VANAGU MĒNEŠRAKSTS I—2 (1965).

TRIMDAS PERIODIKĀ MINĒTĀS LUGAS

X.ĀBELE — Pazaudētā Ofēlija. P. AIGARS — Līgodama upe nesa

(drāmat.) V.ĀLANTS — Grāmatvedības kļūda. A.ASNIŅŠ — lecie-

tīgais pieguļnieks. L.AUZĀNE — Dāmu valsis; Gleznotājs Otiņš;

Izpalīgi laukos; Jersika; Uz Ameriku; Ziemsvētku vēstule. O.AU-

ZIŅA — Maskuballe; Precinieks.

A. un J.BALKA — Apburtais sils. Z. BĀRDA — Ziemassvētki

Silavā. Dažādi autori — Bērni, spēlēsim teātri (10 ludziņas). R.BLAU-

MANIS — Paradīzē (drāmat.). I.BRAČA — Asiņu balss un ģimenes

laime; Dievu skaidrība; Indīgie ziedi; Kad sitīs tā stunda; Sapņu
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zeme; Sestais bauslis. A.BRASTIŅŠ — Gailītis un vistiņa. E.BURT-

NIEKS — Neaizmirstuļu vainags.

V.DAMBERGS- Inta; Mīlas duets. DEKTERS (D.Mūrnieks) -

Kožas. DRŪMAIS — Blaumaņa varoņi kolchozā. A.DZIĻUMS— Beigu

sākums; Bernauera ielā; Sarkanais velns (drāmat.); Tvists; Uz

Milža pleca.
ANŠL.EGLĪTIS — Cilvēks grib spēlēt; Ferdinands un Sibilla;

Galma gleznotājs; Jolanta Durbe (drāmat.); Kazanovas mētelis;

Labāki cilvēki; Omartija kundze (drāmat.); Pēc kaut kā cēla, nezi-

nāma; Sandra. V.EŠOTS — Mierinājums; Zelta migla.

A. GALIŅŠ — Drupas. A.GULBIS — Bērnu Ziemsvētku uzvedumi

(3 ludziņas). V.HERMANE -Krustceļos.

E.KALME — lelas muzikants; Tikšanās; Zelts. N.KALNIŅŠ —

Rijas zēnu rota (drāmat.). I.KALVA — Appļāvības meitu mātes sētā;

Pārslu prieks. A. KAMOLIŅA - Vasaras rīta idille. V. KĀRKLIŅŠ
— Indīgā efeja; Jaunas asinis; Romantiski iemesli (drāmat.); Sar-

kanvīns. V.KARRENO — Pazemis. E.KLAUSTIŅA — Mežs runā.

S.KLAUVERTS — Augstiene 273; Etīde; Spēka dēls; Umurkumurs.

E.KOCIŅA — Afrodītes templis; Māte. E.KORE — Kaķīšu dzirna-

viņas (Skalbes pasakas drāmat.). O.KROLLS — Zemes spēks.

T. KRŪKA — Silaines mežs runā. H.KRŪMIŅŠ — Maestro no Ru-

cavas. K.ĶEZBERS — Usmas zēnu dēkas (drāmat.).

L. LAUVA — Notikums autobusa piestātnē; Notikums priekš-

pilsētā. E. LĒMANE — Kurbi-urbi-udidī; Svētelis. K. LESIŅŠ —

Janka Muzikants (drāmat.); Vājuma spēks. O. LIEPA -Amerikāņu

paciņa; Pēdējais latvietis. M. LIEPIŅA — Atmoda; ledragātās buras.

J.LUKSTIŅŠ-Ceļojums.

E.MEDNIS — Daugavas stāsti; Masku deja. M.METUMS (Z.Bār-

da) — Dāmu spēks; Televīzijas iekarotājas. B. METUZĀLE — Qui

s'excuse, s'accuse. A.MITREVICS — Dažādas mīlestības; Zilā

kaija.

A.NEBOISA — Mūžīgais vīrietis; Notikums pie nama durvīm;

Urāns; Vilkate.

S. PENCE — Lielais malks; Vai Tobijam patiks? L.PĒRĻUPE—

Liesmiņas; Uz mājām. K. POLIS — Laimes kalējs. I.PORUKS —

Dzīve rit tālāk.



204

A.RICHTERE — Jārosa sapnis trimdā; V.RICHTERS — Atgrie-

šanās; Kurzemes pēdējās dienas; Laimīga ģimenes dzīve; Meistar-

darbs; Nebēdnieki; Pavasara vēji; Pīlēns; Trakie. A.RUBENIS —

Spēļu nakts. M.RUMPĒTERE — Augstskolas jautrie brīzi. A.RU-

PAINTS — Kod pyrmū goiļi dzFdoja.

Ģ.SALNAIS — Felicitas diplomdarbs; Meitene ar raksturu.

J.SARMA — Ķeizara ticība; Nemierīgie ūdeņi; Vendonubes. U.ŠI-

LIŅŠ — Divpistoļu Viljems; Ganuzēns un jods; Karalis Gardēdis;

Vēstules no dzimtenes. E.SKUJENIEKS— Dzeltenās lapas; Neskaties

atpakaļ; Vienvirziena iela. V. SLAVERS — Nebēdnieki. E.ŠĶIPSNA
— Gājiens tumsā; Zaudētā dzimtene.

M.TETERE — Brmumzālfte. M.TIMMA — Leļļu lauma; Vai-

rogs; Varoņu alga; Zaķīša Ziemassvētki.

E.ŪDRIS — Muižkungs Šiliņš. M. VĒTRA — Divkauja trijatā.

J. VIESIENS — Dzīvībām mainoties; Fotogrāfa brīnums; Jānis Rei-

ters; Kāds iet, jums jāpaliek; Nozaudētais viļķis; Pirmie pūpoli;

Plūdi un atplūdi; Spēle divās priekštelpās; Viņa pēdējā griba.

A. VOITKUS — Cilvēks vārtos; Jūdass; Zīmes smiltis.

T.ZELTIŅŠ — Deguns; Donžuāna pēdējā mīlestība; Vilks Rfgā;

Vīna raugs. P. ZIEDIŅŠ — Trīs komēdijas.
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LATVIEŠU TEĀTRI VAI TEĀTRA MŪZEJU?

Emīls Dēliņš

Teātris ir viena no tām mūsu kultūras dzīves nozarēm trimdā,

par ko sabiedrības interese ir visplašākā, ari" vēl divdesmit gadus

pēc dzimtenes atstāšanas nerādot bīstamas atslābuma pazīmes. To

var apgalvot vismaz, runājot par Austrāliju. Gandrīz katrā lielākā

latviešu centrā te darbojas latviešu drāmas ansambļi, notiek izrādes

ar dalībnieku skaitu līdz pāris desmitiem un ar apmeklētāju skaitu

līdz pieciem un vairāk simtiem Ansambļu un izrāžu mākslinieciskais

līmenis, saprotams, ir visai dažāds; dažādas ir arī" skatītāju prasības

no „sava" teātra. Lai gūtu priekšstatu par to, ar ko vispār nodar-

bojas latviešu teātris trimdā, vispirms īsumā jāiepazīstas ar latviešu

trimdas teātra repertuāru.
Ko spēlē latviešu teātris trimdā un vai tā repertuāra jautājums

dotajos apstākļos uzskatāms par apmierinoši atrisinātu? Vai latviešu

teātrim trimdā būtu jāspēlē vienīgi latviešu autoru darbi? Ja ne, kāda

drīkstētu būt ideālā attieksme oriģināldarbu un tulkojumu starpā, un

ar kādu mērauldu būtu jāpieiet, tulkotos darbus izvēloties? Vispirms

lūkosim atbildēt uz pirmo jautājumu ko spēlē latviešu teātris trimdā?

Atbildi meklēsim Austrālijas latviešu teātra repertuārā no 1949. līdz

1966. gadam.

Austrālijā latviešu teātra izrādes notikušas un notiek Sidnejā,

Melburnā, Adelaidē, Pērtā, Brisbenā, Alburijā, Džīlongā, Kanberā,

Ņukāslā, Balaratā un Hobartā. Tā kā latviešu teātra repertuāra

apjoms ir ierobežots, un tajā bieži vien atkārtojas vienas un tās

pašas lugas, savu apskatu ierobežošu ar 16 gados notikušajām izrā-

dēm trijos lielākajos centros — Sidnejā, Melburnā un Adelaidē.

Katrā no šiem centriem darbojas vismaz viens patstāvīgs teātris.

Sidnejā tāds ir Sidnejas latviešu teātris. Melburnā ir divas neatka-

rīgas vienības — Austrālijas latviešu teātris un Melburnas latviešu

teātris, bet Adelaidē viena — Adelaides latviešu teātra ansamblis.

Visas šīs vienības dibinātas 1949. vai 1950. gadā. Bez tam trijos

centros darbojas drāmas kopas pie dažādām sabiedriskām organi-

zācijām — draudzēm, jaunatnes pulciņiem, Daugavas Vanagiem —

laiku pa laikam, bet nerēgulāri, sniedzot pa izrādei.
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Sešpadsmit gadu laika — no 1949. līdz 1966. gadam — Sidnejā,
Melburnā un Adelaidē latviešu teātra ļaudis kopā ir paveikuši 223

lugu iestudējumus, no kuriem 163 ir bijuši latviešu autoru darbi, bet

60 tulkojumi (sk. pielikumu).

Latviešu autorus mūsu teātru repertuārā varam iedalīt četrās

lielās grupās. Vispirms tur ir mūsu teātra klasiķi ar Blaumani,

Raini, Brigaderi, arī" Vulfu, Deglavu, Alunānu, kas visi kopā dod

vislielāko sniegto iestudējumu skaitu (62). No Latvijas neatkarības

laikā sarakstītajām lugām 13 ir pieredzējušas inscenējumus Austrā-

lijā, gan nepieskaitot M. Zīverta darbus, kam vienam pašam bijuši

veseli 33 inscenējumi. Tikai par divām vairāk nekā Zīvertam vienam

izrādīto lugu bijis kopā visiem pārējiem aizjūras trimdas autoriem

— Anšl.Eglītim, V.Kārkliņam, A.Voitkum un citiem (35), kamēr

pēdējā vietā ir astoņi Austrālijas latviešu rakstnieki ar šeit sacerē-

tajiem darbiem (20). Pavisam Austrālijā 16 gados notikuši vairāk

nekā 100 ap 40 latviešu autoru darbu inscenējumi, kas pēc autoriem

sadalās šādi.

Pirmā vietā ir M. Zīverts ar 33 inscenējumiem. Viņam seko

R.Blaumanis (25), A.Brigadere (15), Rainis (9), Anši.Eglītis (9),

E.Zālīte (6), E.Vulfs (5), V.Kārkliņš (5), J.Lejiņš (4), J.Akurāters

(3), A. Voitkus (3), A.Deglavs (2), E.Skujenieks (2), K.Miķelsone (2),

T. Zeltiņš (2), kamēr pa vienam inscenējumam guvuši: V.Richters,

A. Grava, brāļi Kaudzītes, A. Grīns, A.Švābe, Drūmais, A. Liepa,

M.Dišlere, H.Krūmiņš, A. Ozola, T. Banga, J. Vanags, L.Auzāne,

A. Galiņš, S. Pence un J. Lukstiņš.

No Austrālijas autoriem, kuru darbi dažkārt rakstīti kāda tejie-

nes ansambļa vai sarīkojuma specifiskām vajadzībām, pirmajā vietā

iestudējumu skaita ziņā ir Uldis Šiliņš (5), tad seko A.Neboisa (4),

Sp. Klauverts (3), E. Lēmane (2), L Lauva (2), M. Metums (2), V.Ešots

(1) un B.Metuzāle (1).

Izrādīto cittautu autoru darbu grupā dominā angļu un amerikāņu

autori ar 24 iestudējumiem. lestudēti 3 Šēkspira darbi. Tikpat popu-

lārs bijis arī Noels Kauards un Prīstlijs. Divi iestudējumi bijuši

Šovam, bet ar vienu lugu katrs reprezentējušies šādi rakstnieki:

Moms, Ratigens, T.Viljemss, H.Viljemss, Ridlejs, Galliko, Ko-

pards, Džonss, Bleitone, Kopits, Albijs, Hariss un Spivaks. Nākamā

grupā ar 14 iestudējumiem ir franči: Anuīls (4), Moljērs, Kokto un
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Jonesko (katrs ar diviem iestudējumiem) un Sartrs, Monjē, Ašārs

un Skribs (katrs ar vienu iestudējumu).
Vācieši kopā izpelnījušies 6 iestudējumus: Burkners 3, Šefers,

Vitligers un Valzers pa vienam. Skandināvu autoriem izrādītas 4

lugas (autori: Ibsens, Lagerkvists, Bergmans un Lagerleva). Bez

tam vēl rādītas 3 itāliešu, 3 ungāru un 3 igauņu lugas un pa vienam

leišu, krievu un spāņu autoru darbam.

„
Visinternacionālākais" latviešu teātris repertuāra ziņā bijis

Sidnejā, kur 16 latviešu autoru darbi izrādīti 51 inscenējumā, bet

28 cittautu rakstnieku lugas 35 inscenējumos.
„

Vislatviskākā" ir

bijusi Melburna ar 32 latviešu autoru 70 inscenējumiem un tikai 15

tulkoto darbu iestudējumiem, kamēr Adelaide palikusi kaut kur vidū

ar 20 latviešu rakstnieku darbu 44 inscenējumiem un tāpat 15 tulko-

jumiem.

Pārskatot pieminēto repertuāru 16 gadu laikā, tagad būtu jāat-
bild uz jautājumu: vai šis repertuārs apmierina? Ka tieša atbilde

nav iespējama, apliecina kaut vai JAUNĀS GAITAS 54. numurā

sniegtais simpozijs par latviešu teātri. Lai gūtu kaut kvalificētu

atbildi, vispirms vajadzētu vienotiespar latviešu teātra uzdevumiem

trimdā. Vai šais uzdevumos ietilpst tikai tīrās teātra mākslas kop-

šana vien? Ja tā, tad skaidrs, ka repertuārs neapmierina, un no tā

vispirms būtu svītrojama gara rinda vāju oriģināldarbu, prozas

darbu drāmatizējumu vai pielāgojumu un gandrīz tikpat gara virkne

tulkojumu, kuru vienīgā šķietamā nozīme aktieru un skatītāju acīs

varētu būt sentimentālas atmiņas par kādreiz Latvijā redzētām

izrādēm.

Varētu arī apgalvot, ka latviešu teātris trimdā ir „pārslogots"

ar Zīverta darbiem, kuri it kā noēno visu citu, kas tai pašā laikā

risinās uz citu tautu teātra skatuvēm. Rezultātā latviešu jaunākās

paaudzes skatītājam var rasties iespaids, ka latviešu teātrim nav

īsta sakara ar visas pasaules teātra literātūru, ka tā ir tikai tāda

spēlēšana „pašu ļaudīm" bez organiskas saites ar teātri tā būtībā,

ar universālo teātra mākslu.

Ir interesanti vērot, cik ļoti šīs pieminētās saites nodarbina

rietumu pasaules teātra ļaudis. 1963. gadā Reimsā, Francijā, starp-

tautiskais PEN klubs bija noorganizējis pat veselu semināru, veltītu

tikai šai vienai — teātra universālisma — problēmai. Tā ievadījumā
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Francijas PEN kluba ģenerālsekretārs Žans dc Bērs (Beer) teica:

„Tulkojumu teātris paplašina cilvēces komunikācijas iespējas. Katru

reizi, kad mēs, drāmas autori, šķērsojam kādu robežu, mēs to

darām, pacelti uz tulkotāju pleciem. Ar maģiskā runātā vārda un

brīvā pārdzīvojuma spēku teātris spēj runāt tieši uz cilvēku sirdīm

tai valodā, ko tie sauc par savu, lai sapņotu kopā par mūsu visu

kopējo likteni.
"

Kur ņemt latviešu autoru darbus, kas šādu universālu saiti

radītu — ir smagais jautājums, ar ko jānodarbojas katram latviešu

režisoram, kas domā par latviešu teātra mākslu un ne tikai par

paspēlēšanu latviešu valodā.

No vienas puses — tieši mēs esam tai apskaužamajā stāvoklī,

ko ar patosu raksturo franču garadarbinieks un par ko spēj tikai

sapņot teātra draugi Latvijā. Gan oriģināl uz vedumos, gan tulkojumos

mēs spējam iepazīties ar visjaunāko, kas notiek pasaules teātra

mākslā, un varētu likties, ka mūsu uzdevums būtu kaut ko no tā pār-

nest arī latviešu teātrī.

Būtu nepareizi aizbildināties, ka latviešu skatītājs labāk skatās

VECO PILSKUNGU nekā viņam nesaprotamas izdarības kādā pār-

modernā vācu vai itāliešu lugā, pasniegtā latviešu valodā. Nelaime

ir tā, ka starp latviešu teātra repertuāru, kādu to skatījām 1940.

gadā un kāds tas lielā mērā ir palicis arī šodien, un to repertuāru,

kādu rāda rietumu pasaules skatuves, ir milzīga plaisa. Sai plaisai

nav iespējams tikt pāri vienā lēcienā, bet tā ir pārlaipojama pakāpe-

niski. Liegdamies to darīt, mēs spītīgi apstājamies uz vietas, tai

pašā laikā pazaudējot latviešu teātrim jaunos latviešu skatītājus, kas,

interesējoties par teātri, savai interesei atradīs apmierinājumu

citur. Gluži tas pats sakāms arī par jaunajiem latviešu aktieriem.

Viņu panākumi ar angļu valodā izrādītām lugām un televīzijas debiju

runā pavisam nepārprotamu valodu.

Kur atrisinājums šai dilemmai? Vispirms — režisoru un teātru

vadītāju godīguma apziņā attieksmē pret mākslu. Latviešu teātrim

vispirms ir vajadzīgas labas izrādes latviešu valodā. Jo labāk, ja

šādā izrādē iespējams parādīt labu latviešu autora darbu, bet, ja

režisoram jāizvēlas starp vāju latviešu lugu un labi pārtulkotu cit-

tautu rakstnieka skatuves darbu, tad viņa sirdsapziņai vajadzētu

izšķirties par pēdējo.
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Būs ļaudis, kas teiks, ka latviešu teātrim trimdā ir lielāki

uzdevumi par tīrās teātra mākslas kopšanu. Tie meklējami nacionā-

lajā plāksnē, latviešu rakstniecības sekmēšanā, latviešu valodas

kopšanā, un šai ziņā mums gluži nepieciešamas ir latviešu autoru

darbu izrādes.

Tās tomēr ir divi prasības, kas viena otru nenoraida, bet papil-

dina, un kuru nolīdzinājums meklējams sen pārbaudītajā formulā:

laba māksla vienmēr būs arī nacionāla māksla, kamēr nacionāla

māksla ne ikreiz būs arī laba māksla. leslēdzot latviešu trimdas

teātri mākslīgā vāju oriģināllugu, mazvērtīgu drāmatizējumu un

pielāgojumu geto, mēs savu teātri degradējam cirkus līmenī, no

mākslas iestādes to padarot par kuriozitāti. Soļojot līdzi pasaules

drāmatiskās literātūras attīstībai ar labu, piemērotu tulkojumu

izrādēm, mēs teātri spētu rosināt un sekmēt arī jaunas, laikmetīgas

latviešu drāmas rašanos.

Ja mēs sakām, ka 16 gados trijos Austrālijas latviešu centros

ir spēlētas 163 latviešu un 60 cittautu lugas, tad laikam nevarēsim

runāt par latviešu teātra pārpludināšanu ar svešu mantu. Tulkotos

darbus izvēloties, gan būtu nepieciešama daudz rūpīgāka, lietpratī-

gāka pieeja. Tas būtu viegli veicams, ja mūsu teātros darbotos ne

vien režisori, bet arī drāmaturgi, kam būtu jārūpējas par repertuāra

plānošanu un izvērtēšanu.

Latviešu teātris trimdā ir dzīvs un dzīvot spējīgs. Tikai mūsu

pašu ziņā ir nepadarīt topar teātra mūzeju.

PIELIKUMS

No 1949. lFdz 1966. gadam Austrālijas latviešu galvenos centros

izrādītas šādas lugas (par 1966. gadu ziņas attiecas uz desmit mēne-

šiem): . ._

Sidneja

1949: R.Blaumanis — Zelta kupris (režisors A.Gūtmanis).

1950: M.ZīVerts — Divkauja (V.Štāls); R.Blaumanis - Pēc

pirmā mītiņa (V.Štāls).
1951: M. Zīverts — Tīreļpurvs (V.Štāls); E.Vilde — Laimes

pūķis (V.Štāls); Dž.Prīstlijs — Cilvēki uz jūras (V.Štāls).

1952: R.Blaumanis — No saldenās pudeles (P.Elsiņš); M.Zī-

verts — Tvans (P.Elsiņš).
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1953: A.Bergmans — Nobela prēmija (V.Štāls); M.Zīverts —

Zaļā krūze (L.Gailīte).
1954: R.Burkners — Sarkangalvīte (V.Štāls); M. ZTverts —

Cenzūra (L.Zemgale); E.Vulfs — Sensācija (M. Šiliņš); A. Galiņš —

Drupas (V.Štāls).
1955: E.Skujenieks — Robinsons (K. Gulbergs); M.ZīVerts —

Čūska (I.Sveilis); R.Blaumanis — Pazudušais dēls (L.Gailīte); M.Če-

chovs — Bildinājums (L.Gailīte); B.Sovs — Augusts dara savu tiesu

(I.Sveilis); N.Kauards — Lietaina diena (I.Sveilis); A.Brigadere —

Maija un Paija (H.Dukure); Anši. Eglītis — Sandra (K. Gulbergs);
R.Blaumanis — Skroderdienas Silmačos (I.Sveilis).

1956: K. Goldoni — Divu kungu kalps (I.Sveilis); R.Blaumanis

— Indrāni (K. Gulbergs).

1957: M.ZīVerts — Lielā Grēcinieku iela (K. Gulbergs); M.Zī-

verts — Pēdējā laiva (K.Gulbergs); E.Vulfs — Svētki Skangalē (M.Si-

liņš); N.Kauards — Mīlas virpulis (I.Sveilis); V.Kārkliņš — Sarkan-

vīns (L.Zemgale); S.Moms — Konstance (I.Sveilis); M. Zīverts —

Smilšu tornis (K. Gulbergs).

1958: Moljērs — Skopulis (I.Sveilis); R.Blaumanis — Trīhes

grēki (K. Gulbergs); A.Deglavs — Vecais pilskungs (M.Šiliņš).

1959: Anši. Eglītis — Kazanovas mētelis (I.Sveilis); M. Zīverts

— Raķete (K. Gulbergs); P.Džonss — Apbalvojums (K. Gulbergs);

A.Brigadere — Lolitas brīnumputns (K. Gulbergs).

1960: U.Šiliņš — Ganuzēns un velns (U.Šiliņš); Ž.Anuīls —

Satikšanās Sanlisā (K. Gulbergs); R.Blaumanis — Ugunī (I.Sveilis);

M.Zīverts — Fiasko (K. Gulbergs); M. Zīverts — Vara (K. Gulbergs);

J. Binka — Jaunaudze (M.Šiliņš); M. Zīverts — Divkauja (?); U.Ši-

liņš — Divpistoļu Viljems (U.Siliņš); H.lbsens — Spoki (K.Gulbergs).

1961: Ž.Kokto — Svētie briesmoņi (K. Gulbergs); F.Molnārs —

Spēle pilī (I.Sveilis); Ž.Anuīls — Cīrulis (I.Sveilis); P. Lagerkvists

— Ļaujiet cilvēkam dzīvot (L.Gailīte).

1962: S. Pence — Vai Tobijam pa prātam? (K. Gulbergs); Mol-

jērs — Skapēna nedarbi (I.Sveilis); E.Jonesko — Krēsli (L.Gailīte);

Anši.Eglītis — Omartija kundze (K. Gulbergs); E.Bleitone — Pauks



211

un Šmauks (M.Šiliņš); P.Sartrs — Aiz slēgtām durvīm (K.Gulbergs);

K.Monjē — Notikums naktī (I.Sveilis).

1963: A. Brigadere — Raudupiete (K. Gulbergs); K. Goldoni —

Viesnīcniece (I.Sveilis); M. Zīverts — Kā zaglis naktī (K. Gulbergs);

U.Siliņš — Vēstules no dzimtenes (U.Siliņš); Ž.Anuīls — Mēģinājums

(K.Gulbergs); Rainis — Indulis un Ārija (I.Sveilis).

1964: A.Brigadere — Kad sievas spēkojas (K. Gulbergs); E.Jo-

nesko — Nākotne olās (K.Ābeltiņš); V.Šēkspirs — Divpadsmitā naids

(I.Sveilis); A.Brigadere — Sprīdītis (K. Gulbergs); J.Lukstiņš —

Ceļojums (?); A. Neboisa — Urāns (?); S. Klauverts — Etīde (?);

Anši. Eglītis — Cilvēks grib spēlēt (K. Gulbergs).

1965: A.Kopits — Nabaga tētis (K.Gulbergs); E.Albijs — Smilšu

kaste (K. Gulbergs); V.Šēkspirs — Vindzoras jautrās sievas (K. Gul-

bergs); F.Arabals — Fando un Lisa (K.Abeltiņš); R.Burkners —

Sarkangalvīte (K. Gulbergs); P.Šefers — Dvēseliskā acs (L.Gailīte).

1966: T.Viljemss — Trauslā stikla roze (K. Gulbergs); S. Klau-

verts — Umurkumurs (K.Ābeltiņš); Rainis — Spēlēju, dancoju (I.Svei-

lis); P.Adamss un C.Kārters — Pelnrušķīte (K. Gulbergs); U.Siliņš

— Karalis Gardēdis (K. Gulbergs); M. Zīverts — Divkauja (D.Jan-

sone); Dž.Hariss — Džonija Belinda (K.Ābeltiņš).

Melburnā

1950: R.Blaumanis - Trihes grēki (V.Leists); M.ZīVerts -

Divkauja (L.Kalniņa); J.Akurāters — Priecīgais saimnieks (V.Leists).

1951: E. Grava — Notikums Grunduļos (V.Leists); E. Zālīte —

Svešas asinis (L. Kalniņa); E. Zālīte — Maldu Mildas sapņojums

(S. Plakans); J.Lejiņš — Nebrauc tik dikti (L.Zeps).

1952: M. Zīverts — Sievasmāte (L.Kalniņa); M.Zīverts — Ķīnas

vāze (L. Kalniņa); R.Blaumanis — Pēc pirmā mītiņa (L. Kalniņa);

E.Vulfs - Svētki Skangalē (S. Plakans); A.Brigadere - Princese

Gundega un karalis Brusubārda (L. Kalniņa un S. Plakans); E.Vilde

— Laimes pūķis (L. Kalniņa).

1953: Rokans un Spilars - Zaļā pļavā (J.Berkāns); R.Blau-

manis — Zagļi (J.Birkmanis); M. Zīverts — Tvans (P.Elsiņš).
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1954: R.Blaumanis — Skroderdienas Silmačos (S. Plakans);

M.ZīVerts — Minhauzena precības (L. Kalniņa); H.Bergmans —

Nobela prēmija (P.Elsiņš); R.Blaumanis — No saldenās pudeles

(P.Elsiņš); Rainis — Zelta zirgs (S. Plakans); Dž. Golsvortijs —

Džoja (B.Ritina).

1955: M.ZīVerts — Cilvēks grib dzīVot (P.Elsiņš); E.Vulfs —

Līnis murdā (?); T.Ratigens — Dziļā zilā jūra (V.Štāls); R.Burk-

ners — Sarkangalvīte (V.Štāls).

1956: A. Voitkus — Jūdass (S. Plakans); Skribs — Mīlestības

divkauja (P.Elsiņš); R.Blaumanis — Pamāte (J.Berkāns); M.Zīverts

Tīreļpurvs (G. Grauds); J.Lejiņš — Nebrauc tik dikti (V.Ozols);

R.Blaumanis — Pazudušais dēls (V.Leists); A.Brigadere — Cauk-

stenes (?); A.Alunāns — Seši mazi bundzenieki (V.Štāls).

1957: Dž. Prīstlijs — Bīstamais pagrieziens (G.Grauds); M.Me-

tums — Televīzijas iekarotājas (?); J. Jaunsudrabiņš — Invalids un

Ralla (P.Elsiņš un L. Kalniņa); L. Lauva — Notikums autobusa pie-

stātnē (L. Lauva); Rainis — Mīla stiprāka par nāvi (V.Štāls).

1958: Rainis — Pūt, vējiņi (P.Elsiņš); J.Vašarijs — Kurš melo?

(G.KLauss); L. Lauva — Notikums priekšpilsētā (L. Lauva); brāļi
Kaudzītes — Mērnieku laiki (V.Leists).

1959: K.Miķelsone — Slinkā sieva (P.Elsiņš); A.Neboisa —

Mūžīgais vīrietis (?); M. Zīverts — Āksts (P. Elsiņš); A. Voitkus —

Cilvēks vārtos (?); A.Alunāns — Mucinieks un muciniece (V.Leists).

1960: M. Zīverts — Rūda (P.Elsiņš); A.Deglavs — Vecais pils-

kungs (V.Leists); A.Švābe — Piebalgas audēji (P.Elsiņš); M.Metums

— Dāmu spēks (?); S.Spivaks — Skudras un mīlestība (L.Kalniņa).

1961: A.Brigadere — Kad sievas spēkojas (L.Kalniņa); A.Grīns

— Kalēja līgava (J.Berkāns); N.Kauards — Viss paliek jūsu ziņā

(P.Elsiņš); S. Klauverts — Spēka dēls (L. Kalniņa); A.Mitrevics —

Dažādas mīlestības (?); Drūmais — Blaumaņa varoņi kolchozā (?);

E. Lēmane — Kurbi-urbi-udidī (E. Lēmane); A.Brigadere — Maija

un Paija (V.Leists).

1962: A.Liepa — Goda tiesa (V.Štāls); M.Ašārs — Tupenis

(G. Grauds); R.Blaumanis — Ļaunais gars (V. Štāls); M. Zīverts —
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Zaļā krūze (O. Gūtmanis); T. Zeltiņš — Vīna raugs (?); Anši.Eglītis
— Pēc kaut kā cēla, nezināma (P.Elsiņš).

1963: B.Šovs — Šokolādes zaldātiņš (L.Kalniņa); A.Neboisa —

Vilkate (?); M.Dišlere — Ozolnieka meita (V.Štāls); H.Viljemss —

Nekārtnais darbības vārds „mīlēt (P.Elsiņš); J.Jaunsudrabiņš —

Jo pliks, jo traks (V.Leists); R.Blaumanis — Trīnes grēki (J.Me-

denieks); E. Lēmane — Svētelis (G.Klauss); A. Voitkus — Zīmes

smiltīs (V.Štāls).

1964: J.Akurāters — Priecīgais saimnieks (S. Plakans); M. Zī-

verts — Kurrpurrū (P. Elsiņš); V.Kārkliņš — Sarkanvīns (O.Gūtmanis).

1965: M. Zīverts — Durnā merga (P.Elsiņš); A.Neboisa — Vil-

kate (O. Gūtmanis); H.Krūmiņš — Maestro no Rucavas (V.Ekmanis);

F.Šuberts — Trejmeitiņas (V.Štāls); R.Blaumanis — Ugunī (P.El-

siņš.

1966: K.Vitligers — Piena ceļš (G. Grauds); M.Valzers — Di-

rektora kungs pamet līkumu (G. Grauds); R.Burkners — Sarkangal-

vīte (G. Grauds); B.Metuzale — Qui s'excuse, s'accuse (L. Kalniņa);

T. Zeltiņš — Vilks Rīgā (J. Berkāns).

Adelaidē

1950: V.Ešots — Mierinājums (Ž.Dulpiņš).

1951: E.Vulfs — Līnis murdā (M.Mētere); E. Zālīte — Svešas

asinis (Ž.Dulpiņš); R.Blaumanis — No saldenās pudeles (Ž.Dulpiņš);

E.Skujenieks — Diriģents (Ž.Dulpiņš); J.Akurāters — Priecīgais

saimnieks (V.Dulpiņš).

1952: R. Blaumanis — Skroderdienas Silmačos (Z.Svenne);A.Ozo-

la — Čiko (?); V.Richters — Nebēdnieki (V.Dulpiņš); R.Blaumanis

— Pazudušais dēls (O.Skrastiņa).

1953: E. Zālīte — Maldu Mildas sapņojums (?); V.Kārkliņš —

Sarkanvīns (?); A.Brigadere - Sprīdītis (Z.Svenne); T.Brandons -

Čarlija krustmāte (?).

1954: M. Zīverts — Tīreļpurvs (Ž.Dulpiņš); Rainis — Pūt, vējiņi

(Ž.Dulpiņš); A.Brigadere — Princese Gundega un karalis Brusu-

bārda (O.Skrastiņa); E.Laidsārs — Jaunais sākums (?).
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1955: Anšl.Eglftis — Kazanovas mētelis (O.Skrastiņa); A.Rid-

lejs — Spoku vilciens (Ž.Dulpiņš); R.Blaumanis — Indrāni (Ž.Dul-

piņš).

1956: V.Šēkspirs — Divpadsmitā naids (B.Blicava); V.Kārk-

liņš — Indīgā efeja (O.Skrastiņa); J.Vanags — Piparkūkas sirds

(V. Plūme).

1957: Anšl.Eglftis — Galma gleznotājs (B.Blicava); Rainis —

Uguns un naids (B. Blicava).

1958: J.Lejiņš — Nebrauc tik dikti (V. Plūme); K.Deins —

Granīts (B.Blicava); K.Miķelsone — Slinkā sieva (M.Bumbieris).

1959: J.Binka — Jaunaudze (Z.Svenne); T. Banga — Septiņas

vecmeitas (?); M.ZīVerts — Āksts (K.Ābeltiņš). X.Ābele — Pazaudē-

tā Ofēlija (B.Blicava); I.Fodors — Gatavības apliecība (M.Dulpiņa).

1960: R.Blaumanis — Ļaunais gars (V.Dulpiņš); J.Lejiņš —

Skabarga sirdī" (M. Bumbieris); A.Brigadere — Kad sievas spēkojas

(V.Dulpiņš).

1961: Z.Lagerleva — Gesta Berlings (B.Blicava); A.Kasella

— Nāve atvaļinājumā (M. Bumbieris); A.Brigadere — Karaliene Jāna

(Z. Svenne).

1962: E. Zālīte — Pēdējās rozes (V. Plūme); U.Siliņš — Ganu-

zēns un jods (?); F.Molnārs — Spēle pilī" (H.Gelzens); U.Siliņš —

Vēstules no dzimtenes (M. Bumbieris).

1963: R.Blaumanis — Ugunī" (V.Dulpiņš); M.ZīVerts — Min-

hauzena precības (Z.Svenne); Anšl.Eglftis — Par purna tiesu (V.Dul-

piņš); A.Brigadere — Lolitas brīnumputns (?); M.ZīVerts — Raķete

(M. Bumbieris).

1964: R.Blaumanis — Trfhes grēki (V.Dulpiņš); U.Beti — Kara-

liene un dumpinieki (M. Bumbieris); A. Voitkus — Zīmes smiltīs

(Z.Svenne); L.Auzāne — Jersika (V.Dulpiņš); Ž.Anuīls — Antigone

(M. Siksna).

1965: P.Galliko — Septiņas lelles (M.Siksna); Ž.Kokto —Ēr-

glim ir divas galvas (M.Bumbieris); Anši.Eglītis — Omartija kundze

(V. Plūme); M.ZīVerts — Meli meklē meli (M. Bumbieris).

1966: V. Kārkliņš — Romantisld iemesli (M. Bumbieris); J.Ko-

pards — Mudīte (?); M.ZīVerts — Nauda (H.Elvigs); E. Zālīte —

Bīstamais vecums (V. Plūme)
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