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NAUDAS
PŪĶISUZŅĒMĒJS

Moto:
„
Zelts un sudrabs patīk man. . .

"

Veca dziesma

n Krājiet zeltu pūriņā".
Krišjānis Valdemārs

Ne jau vien, zeltu un sudrabu tīkojot,

Rokas tev rosās un atraisās prāts

Kombināciju spēlē kā šachā

Ceļu uz nākotni līdzināt.

Ne jau vien spēle saistošā ir tā,

Darbā kas bieži līdz naktsstundai sien,

Ražības produktā sevi ja ieliec

Pats, tad vairs nemana,stundas kā

skrien.

Ne jau vien paša radījums dāsnais

Jēgu un piemiņu dzīvei tev ceļ,
Biedrus un darboņus apkārt tev lokā

Sauc tas.no tevis lai virzienu smeļ.

Ne jau vien vadības zizlis lolotais

Ir tas, kas neļauj tev rosībā stāt,

Gribas ir cildeno zeltu un sudrabu

Ziemām pūrā un nākotnei krāt.' 0*

i
n

E
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InārsBrēdrichs
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PRIEKŠVĀRDI

Šo sējumu ievada dzejnieka un tautsaimnieka Ināra Brēdricha

uzņēmējam veltītais dzejolis. Par latviešu uzņēmumiem redakcijas

vāktos datus apstrādājis Jānis Grīnvalds (8.A.), bet par mūsu sabied-

riskajiem uzņēmumiem raksta Edvīns Misa. Mag. oec. Jānis Bogens

analizējis latviešu uzņēmumu nesekmības cēloņus. Lauksaimnieks

Žanis Borkovskis apraksta,t.s., latviešu apriņķi Kanādā. Arvīds Plukšs

veicis pētījumu par sludinājumiem mūsu piecās avīzēs,bet mežkopī-

bas inženieris Teodors Silkalns — lielo darbu, sakopojot pārskatu par

mūsu fondiem. ARCHĪVA redaktors sniedz apcerējumu par to, ko darīt

ar naudu, un sējuma beigās par tautsaimniecības studijām. Profesors

Arnolds Aizsilnieks apraksta viņa vadīto tautsaimniecības studiju gru-

pu Zviedrijā. Profesors Nikolajs Balabkins tēlo Latvijas universitātes

profesora Kārļa Baloža interesantās dzīves gaitas. Profesori — Juris

Vīksniņš un Gundars Ķēniņš katrs savā rakstā apcerējis Latvijas

tautsaimniecībutagadnē. Arvīds Ķiploks sakopojis tautsaimniecībāun

radnieciskās nozarēs akadēmisko izglītību ieguvušo personu īsbio-

grafijas. Lasītāju pateicība nākas māksliniecei Ludmillai Meilertei,

kuras gleznotais un zīmētais attēls grezno šo ARCHĪVA sējumu.

ARCHĪVA nākošais sējums būs veltīts mūsu skolām un skolo-

tājiem. Sī sējuma kuplināšanai redakcija aicina visus latviešu skolo-

tājus brīvajā pasaulē (tiklab tos, kas strādā latviešu skolās, tā arī tos,

kas strādā mītnes zemes skolās vai kam ir paidagoga izglītība) iesūtīt

redakcijai par sevi biogrāfiskas ziņas, sniedzot arī datus par savas

ģimenes locekļiem.
ARCHĪVA uzdevums ir dokumentēt latviešu rosību trimdā vis-

dažādākās dzīves nozarēs. Šo uzdevumu ARCHĪVS veic jau sešpadsmit

gadus. Tā nolūks tomēr ir ne vien dokumentēt veikto, bet arī sagata-

vot brīvās pasaules latviešus brīvajai Latvijai nākotnē. Brīvās pa-

saules latviešu tautsaimniekiem tadbūs arī jāpalīdz atjaunot sagrauto

Latvijas tautsaimniecību un brīvās pasaules latviešu skolotājiem —

atjaunot mūsu jaunatnes audzināšanu brīvajā tēvijā. Saprotams, ie-

saistīties šais nākotnes darbos būs pa spēkam tikai labākajiem no

labākiem, tiem, kas būs ar mieru savu dzīvi upurēt nākotnes brīvajai

Latvijai.
Redaktors
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LATVIEŠU UZŅĒMUMI

Jānis Grīnvalds

Redaktora ievads

ARCHĪVS sāka vākt datus par latviešu saimnieciskiem uzņē-
mumiem 1972. gada beigās un šo darbu pabeidza 1975.gada beigās.

Ziņas lūdza tieši no uzņēmumiem, ievietojot aicinājumus avīzēs un

piesūtot latviešu sabiedriskajiem namiem ar lūgumu tos izlikt re-

dzamā vietā. Bez tam redakcijas darbinieki izskatīja sludinājumus
mūsu periodiskajos izdevumos. Beidzot redakcija griezās pie atse-

višķām personām dažādās mītnes zemēs ar lūgumu apzināt uzņēmu-

mus, kas pieder latviešiem. Ziņu vākšanu atbalstīja PBLA, un tās

valdes loceklis V. Eglīte 1973. gada maijā izsūtīja attiecīgu apkārt-
rakstu. Lūgtās ziņas bija tikai: 1) uzņēmuma nosaukums, 2) uzņē-
muma raksturs, 3) īpašnieka vārds un adrese.

Nodoms bija pēc tam, kad no šiem datiembūs sastādīta kar-

totēka, izraudzīt pēc nejaušo skaitļu tabulām kādus 200—250 uzņē-

mumus, kam tad lūgtu sīkākas ziņas par uzņēmuma lielumu (nodar-

bināto personu skaitu, bilanci uc.). Tomēr, vērojot, ka sastādītā

kartotēka nepietiekamas atsaucības dēļ bija nepilnīga, redaktors

nolēma apstrādāt statistiski tikai sagatavoto kartotēku.

Kartotēkā vislielākais uzņēmumu skaits attiecas uz Austrāliju,

kopā 574 uzņēmumi. Par Austrāliju bija iespējams aptuveni noskaid-

rot, cik kartotēka pilnīga. 1971. gada Austrālijas tautas skaitīšanā

ievāca arī ziņas par personu saimniecisko stāvokli — vai tās ir:

a) uzņēmēji, kas nodarbina svešu darbaspēku (emplover), b) uzņē-
mēji, kas iztiek ar pašu vai ģimenes locekļu nealgotu darbaspēku

(self-employed), c) algoti darbinieki (emplovee). Tā kā tautības

jēdziens Austrālijā nav pazīstams, tad vienīgā tautības piederības

pazīme ir dzimšanas vieta, un pēc šīs pazīmes Austrālijas statisti-

kas pārvalde arī klasificēja personas ar attiecīgu saimniecisko

stāvokli. Diemžēl, publicētajos datos Latvijā dzimušie ir ietilpināti

„
dažādo" katēgorijā. Nepublicētajos statistiskajos materiālos savu-

kārt ir apvienoti vienā grupā Igaunijā, Latvijā un Lietuvā dzimušie.

Ar šiem datiem par Igaunijā, Latvijā un Lietuvā dzimušajiem tad
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ari bija jāsamierinās un jāmēģina izdarīt novērtējumu, cik no abu

katēgoriju uzņēmējiem (ar un bez algota darbaspēka) varētu būt

Latvijā dzimušie. Saskaņā ar 1971. gada tautas skaitīšanu Austrālijā

bija 14.478 Latvijā, 5313 Igaunijā un 7051 Lietuvā dzimusi persona,

kopā 26.842 personas. Latvijā dzimušo tātad ir 53,94 % no Baltijas

valstīs dzimušajiem. Ja skaita tikai tos, kas bija nodarbināti, tad

Latvijā ir dzimuši 54,38 % no kopskaita. Pieņemot, ka uzņēmumu
skaits ir proporcionāls visās trijās Baltijas valstīs dzimušajiem,

1013, resp. 1021 uzņēmumam (vidēji 1019) Austrālijā vajadzētu pie-

derēt Latvijā dzimušajiem. Tas tomēr nav viss. Latviešu skaits

Austrālijā ir lielāks nekā Latvijā dzimušo skaits, jo Pirmā pasaules
kara laikā daudz latviešu dzimuši Krievijā, bet Otrā pasaules kara

laikā (un pēc tam) Rietumeiropā (un Austrālijā). Pēc 1972.gadā

izdarītās nejaušās izlases aptaujas ir aplēsts (sk.: ARCHĪVS XIV),
ka latviešu kopskaits Austrālijā ir vismaz 31.000 un ne vairāk par

36.000. Šai skaitā, saprotams, ir bērni, kam nevar būt pašiem sava

uzņēmuma. Tomēr, aptuveni vērtējot, Austrālijā varētu būt 1500

latviešu uzņēmumi, kamēr mūsu kartotēka aptver tikai 574 uzņēmu-
mus.

Vēl nepilnīgāka kartotēka būs par ASV, kur izdevās konstatēt

tikai 310 uzņēmumus. Spriežot pēc ASV tautas skaitīšanas un pieņe-
mot, ka arī tur ārpus Latvijas dzimušie ir līdzīgā proporcijā, var

vērtēt, ka ASV ir ap 100.000 latviešu. Ja turienes latviešu uzņēmība
būtu tikpat liela kā Austrālijā, ASV vajadzētu būt 4500 latviešu uz-

ņēmumiem.

lemesli, kāpēc uzņēmumu kartotēkai trīs gadus vāktās ziņas
izrādījās tik nepilnīgas, ir divējādi. Pirmkārt, latviešu uzņēmumi
nesludinās latviešu avīzēs, aizbildinoties, ka viņiem nav latviešu

klientūras. Otrkārt, latviešu uzņēmēji neatsaucās uz aicinājumiem
presē sniegt ziņas arī tā paša iemesladēl, kā arī vēl tādēļ, ka dala

so uzņēmumu darbojas bez vajadzīgām rūpniecības vai tirdzniecības

zīmēm un darbinieki nav arodbiedrību locekļi. Neko nelīdzēja AR-

CHĪVA redakcijas solījums, ka nepublicēs individuālus datus, bet
tikai statistisku savilkumu.

Var debatēt par to, vai savāktās ziņas ir reprezentatīva izlase

visiem latviešu uzņēmumiem. Katrā ziņā, kartotēka nereprezentē
sieviešu lomu Austrālijas latviešu uzņēmumos. Pēc mūsu aplēsuma,
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no 451 uzņēmuma, kas nodarbina algotu darbaspēku, sievietēm pie-

derēja 115, kamēr no 568 uzņēmumiem, kas iztika ar pašu darbaspēku,
150 uzņēmumu īpašnieces bija sievietes. Tātad sievietes bija īpaš-
nieces 25,5 % pirmā tipa uzņēmumu un 26,4 % otra tipa uzņēmumu
(kopskaitlis — 1019 uzņēmumi — dabūts, noapaļojot aplēsuma datus

atsevišķās valstīs). No kartotēkā reprezentētiem uzņēmumiem tur-

pretim sievietēm piederēja tikai 4 %.

Kartotēkas sastādīšanā strādāja Arnolds Kalniņš (kas veica

lielāko tiesu darba), Hugo Misiņš un Maija Sarma. Ziņas palīdzēja
vākt Jānis Bogens, Viktors Irbe, Niklāvs Lazdiņš, Austra Liepiņa un

Jānis Liepiņš. Kartotēku pārrakstīja Elga Eicēna un Benita Brūna.

Redakcijas pateicība pienākas visiem šiem darbiniekiemun kartotē-

kas apstrādātājam Jānim Grīhvaldam.

Autora ievads

Cilvēku saimniecisko darbibu tautsaimnieki iedala trijās lielās

grupās. Pirmā ir primāra rakstura saimnieciskā darbība, kas ražo

produktus tiešam patēriņam vai dod izejvielas pārstrādāšanai tālāk

(mūsu gadījumā lauksaimniecība un zvejniecība). Otrā grupa ir se-

kundāra rakstura darbība, kas apstrādā tālāk primāros produktus

(rūpniecība un amatniecība). Terciāra rakstura darbība ir dažādie

pakalpojumi. Sekojošais pārskats vispirms rāda, kurās no šīm trim

grupām iesaistījušies latvieši. Diemžēl, šai apskatā ir apcerēti tikai

tie latviešu uzņēmumi, par kuriem izdevās ievākt ziņas. Ir zināms

(sk. redaktora ievadu), ka šie uzņēmumi neaptver visus latviešu uz-

ņēmumus brīvajā pasaulē (okupētajā Latvijā tādu nemaz nav, un tādēļ

jo sevišķi jānožēlo, ka neizdevās ievākt pilnīgas ziņas par latviešu

uzņēmumiem). Sekojošā apcerējumā apstrādātās ziņas ir uzskatāmas

tikai par izlasi, turklāt par tādu, kas nav radusies nejaušā ceļā.

Mūsu izlases rezultāti ir doti procentos, neaplēšot statistikas

kļūdu, resp. svārstību robežas. Kā redzams pēc redaktora ievada,

mūsu ziņu avots ir divējāds: pašu uzņēmumu sniegtās ziņas un sludi-

nājumi. Uzņēmumi, kas paši sniedza ziņas, atsaucoties uz redakcijas

aicinājumu, ir īpaša izlase un atspoguļo tos uzņēmumus, kuru īpaš-

niekiem ir kaut kāds kontakts ar latviešu sabiedrību un pietiekami
liela iniciātīva, lai atsauktos uz aicinājumu. Uzņēmumu īpašnieki,

kas ievieto sludinājumus laikrakstos, savukārt ir tādi, kas cer uz
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latviešu klientūru,vai arī, kas ar sludinājumiem sarīkojumu program-

mās vēlas atbalstīt latviešu kultūrālo dzīvi. Izlase tātad nav nejauša,

bet ar noteiktu noslieci, tādēļ autors atteicās no statistikas kļūdas

aplēsuma. Autors arī apsvēra, vai savāktos datus vispār būtu nozīme

analizēt, apsvēruma iznākumā tomēr izlemjot, ka labāk ir par latviešu

uzņēmumiem zināt kaut ko nekā nezināt nekā.
|

Uzņēmumu ģeogrāfiskā izplatība

Apskata ziņas aptver trīspadsmit valstis četros kontinentos:

Ziemeļamerikā — Kanādu un ASV, Dienvidamerikā — Arģentīnu, Bra-

zīliju un Venecuēlu, Eiropā — Dāniju, Lielbritāniju, Luksemburgu,

Rietumvāciju, Spāniju un Zviedriju, Austrālijā un Okeānijā — Austrā-

liju un Jaunzēlandi.

Ģeogrāfiskā izplatība rāda, ka latviešu iniciātīva šais četros

kontinentos pēckara periodā ir izpaudusies ne vien labi izveidotā

sabiedriskā dzīvē, kā to zinām no citiem avotiem, bet tai pašā laikā,

arī sekmīgi veidojot savus saimnieciskos uzņēmumus.
Tabulā ar 43,3 % pirmajā vietā ir rūpniecības un amatniecības

uzņēmumi. Tiem skaita ziņā tūlīt seko pakalpojumu uzņēmumi ar

42,5 %. Lauksaimniecība ar 14,2 7o latviešos nav atradusi līdzīgu at-

saucību, izņemot Dienvidameriku. Ļoti iespējams, ka izvēli ietekmē-

jusi latviešu izceļotāju nodarbinātībadzimtenē. Apmetnes zemju indi-

viduālā ietekme vērojama vienā no trim saimnieciskās darbības no-

zarēm iesaistīto uzņēmumu relatīvajā skaitā atsevišķos kontinentos:

Ziemeļamerikā un Eiropā —pakalpojumi, Dienvidamerikā—lauksaim-

niecība, Austrālijā un Jaunzēlandē — rūpniecība un amatniecība. Vai

cēlonis šai atšķirībai ir agrākā nodarbinātība dzimtenē, vai arī ap-

metnes zemju individualitāte, varēs noskaidrot vienīgi ar papildu
datiem atsevišķā studijā.

Apskatītie latviešu saimnieciskie uzņēmumi

kr«nti„»„tr
Lauksaimniecība Rūpniecība un

_ , ,
.

Kontinents
un zvejnieclba amatniecība Pakalpojumi Kopā

Skaits % Skaits % Skaits % Skaits %

Ziemeļamerika 27 5 235 42 301 53 563 100

Dienvidamerika 88 48 71 39 24 13 183 100

Eiropa 18 16 28 24 69 60 115 100

Austrālija un Jaunz. 72 12 290 50 218 38 580 100

Kopā 205 14,2 624 6Ī2 Ī2~5 Ī44Ī ĪOO"
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Lauksaimniecība un zvejniecība

No visiem apskatītajiem latviešu uzņēmumiem 14,2 % ir lauk-

saimniecības un zvejniecības rakstura. No šiem 205 uzņēmumiem 12

(6 %) ir zvejniecības uzņēmumi. Ziņas par citu primārā rakstura

saimniecisko darbību trūkst. Kā tabula rāda, proporcionāli vislielākais

lauksaimniecības un zvejniecības uzņēmumu skaits ir Dienvidamerikā

ar 48,1 % no visu saimniecisko uzņēmumu skaita. Tad seko Eiropa ar

15,7 %, Austrālija un Jaunzēlande ar 12,4 % un Ziemeļamerika ar

4,8 %.

Zvejniecība kā primārā rakstura saimnieciskā darbība latviešu

vidū attīstījusies Austrālijā, kur zināmi 6 pasākumi. No tiem puse

atrodas Rietumaustrālijā, kur piekopj jūras vēžu zveju. Otrā vietā ir

Eiropa ar 5 uzņēmumiem, un viens uzņēmums ir Ziemeļamerikā.

Par zvejniecības uzņēmumiem Dienvidamerikā, ja tādi tur būtu, ziņu
trūkst.

193 lauksaimniecības uzņēmumi pa atsevišķām nozarēm sadalās

šādi: dārzkopība un augļkopība 23 %, lopkopība 21 %, putnkopība 15 %,

cukurniedru audzēšana 10 %. Latvieši darbojušies arī graudkopībā

(7 %), biškopībā (4 %), zīdtārpiņu audzēšanā (4 %). Nespecificēti ir

14 %, un zināms viens latviešu kokvilnas audzēšanas uzņēmums Dien-

vidamerikā. Ziemeļamerikā un Brazīlijā latvieši vairāk pievērsušies

lopkopībai, Austrālijā un Jaunzēlandē dārzkopībai un augļkopībai.
Atskaitot vienu uzņēmumu Austrālijā, visi pārējie latviešu cukur-

niedru un zīdtārpiņu audzētāji, par kuriem saņemtas ziņas, mīt Dien-

vidamerikā. Putnkopības uzņēmumu visvairāk ir Austrālijā. Dārzko-

pības un augļkopības uzņēmumi audzē tirgum puķes, augļus, saknes

un dārzeņus, dārza kokus un krūmus, kā arī ierīko dārzus un parkus;

lopkopības uzņēmumi audzē piena, gaļas un vilnas lopus; putnkopības

uzņēmumi ražo olas un gaļasputnus tirgum; graudkopības uzņēmumi
nodarbojas ar labības un sēklu audzēšanu. Pārējo nozaru saimniecisko

darbīburāda to nosaukumi.

Rūpniecība un amatniecība

Uzņēmumi ar rūpniecības vai amatniecības raksturu ir latvie-

šos visvairāk izplatītais saimnieciskās rosības veids. Dati rāda 624

šādus uzņēmumus jeb 43,3 % no visu apskatīto uzņēmumu skaita.

Procentuāli rūpniecībai un amatniecībai visvairāk pievērsušies

Austrālijā un Jaunzēlandē dzīvojošie tautieši ar 50,0 % no kopējā uz-
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ņēmumu skaita šais zemēs. Seko Ziemeļamerika ar 41,7 %, Dienvid-

amerika ar 38,8 %un Eiropa ar 24,3 %. Šai grupā būvprodukcija ar

45 % tālu pārsniedz citas nozares; seko metallu apstrādāšana (13 %),

ķīmiskā rūpniecība (9 %) un kokapstrādāšana (9 %). Vismazāk uzņē-

mējus pievilkusi ādu, akmens un keramikas apstrādāšana. Sais noza-

rēs katrā ir nedaudz pāri par 1 % no visiem rūpniecības un amatnie-

cības uzņēmumiem.
Kaut, ņemot visus četrus kontinentus, būvprodukcija izrādījusies

vispievilcīgākā, ko izcili reprezentē Austrālija ar aptuveni 55 % no

visiem rūpniecībā un amatniecībā iesaistītajiem uzņēmumiem, tas

tomēr neattiecas uz visām zemēm. Ziemeļamerikā šis procents ir

vidējs,bet stipri zem vidējā būvprodukcijā ir iesaistīti Eiropas (21%)

un Dienvidamerikas (tikai 6 %) uzņēmumi. Atsevišķās Austrālijas

federācijas valstīs būvprodukcijai pievērsušies; Dienvidaustrālijā

ap 66 % visu sekundārā rakstura saimniecisko uzņēmumu un Rietum-

austrālijā ap 65 %. Pārējās valstīs procents ir līdzīgs vai zem Aus-

trālijas vidējā. Metalluapstrādāšanas nozarē visvairāk reprezentēta

Argentīna, kur no zināmiem24 rūpniecības un amatniecības uzņēmu-
miem 10 uzņēmumi jeb 42 % ir metalluapstrādātāji. Seko Brazīlija

ar 29 %.

Ķīmiskās rūpniecības uzņēmumu relātīvi visvairāk ir Argentīnā

— 7 zināmi uzņēmumi jeb 29 %. Seko Lielbritānija ar 25 %.

Kokapstrādāšanas uzņēmumi virs vidējā procenta ir Brazīlijā

un Austrālijā, abās zemēs ar aptuveni 12 % visu rūpniecības un amat-

niecības uzņēmumu.

Šī rakstura latviešu uzņēmumu darbība, sarindojot tos pēc uz-

ņēmumu relātīvā skaita attiecīgajā nozarē, ir šādi:

Būvprodukcija — būvdarbi, ieskaitot jumiķu darbu, cementdar-

bus, sētu konstrukciju, griestu un sienu likšanu; būvniecības piede-
rumu ražošana, mūrnieciba, krāsošana, ieskaitot remontdarbus un

tapsēšanu, grīdu klāšanu, ieskaitot tepiķu likšanu, cauruļlikšana un

cauruļu tīrīšana, zemes uzlabošanas darbi, ieskaitot ūdens novadī-

šanu, līdzināšanu, koku novākšanu, ēku nojaukšanu, dziļurbumus.

Metallu apstrādāšana — lauksaimniecības mašīnu un autodaļu
ražošana, dzelzs liešana un kalšana, dzelzkonstrukciju un mašīnu

darbnīcu, kā arī mechanisko darbnīcu vadība, ieskaitot auto labošanu,

metināšanu, metallaapkalumu izstrādāšanu.
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Ķīmiskā rūpniecība — plastikas priekšmetu ražošana, krāsu

ražošana, skaņuplašu darbnīcu vadība, drēbju krāsošana, foto un

filmu darbnīcu, montāžas darbu un ateljē vadība.

Kokapstrādāšana — zāģētavu vadība un gulšņu ciršana, gald-

niecība, ieskaitotbūvgaldniecību.

Elektrotechnika — elektrisko priekšmetu ražošana, ieskai-

tot elektromechanisko darbnīcu vadību, elektrības installāciju, elek-

trisko priekšmetu un ietaišu labošana, ieskaitot televīziju un radio.

Mājsaimniecības priekšmetu produkcija, ieskaitot daiļamatnie-
cību un biroja priekšmetu, mūzikas instrumentuun sporta piederumu

ražošanu.

Tekstilpreču produkcija un apstrādāšana — austuvju un teksti-

liju izstrādājumu darbnīcu vadība, drēbnieku darbnīcu vadība, ieskai-

tot garderobju plānošanu.

lespiedumdarbu produkcija — spiestuvju vadība, ieskaitot tipo-

grāfiju, litogrāfiju un gravieru darbus, grāmatsiešana.

Pārtikas un baudvielu ražošana — dzirnavu vadība, gaļas pār-

strādāšana, ceptuvju vadība un cita veida graudu produktu pārstrādā-

šana, pienotavu vadība, saldumu ražošana.

Akmens priekšmetu un keramikas produkcija — akmeņkaļu un

keramikas priekšmetu darbnīcu vadība.

Adas izstrādājumu produkcija — apavu (ieskaitot ortopēdiskos

apavus) darbnīcu vadība un apavu labošana, kažokādu izstrādājumu

darbnīcu vadība.

Pakalpojumu uzņēmumi

Pakalpojumu uzņēmumi ir saimnieciskās darbības veids, ko

bieži apzīmē par komerciāliem pakalpojumiem — veikali, bankas,

biroji. To attīstība saistīta ar dzīves labklājas augšanu, un tieatvieglo

orientēšanos dažādās dzīves vajadzībās. Četru kontinentu apmērā šai

grupā ietilpst 42,5 % visu apzināto latviešu saimniecisko uzņēmumu:

Eiropā 60,0 %, Ziemeļamerikā 53,4 %, Austrālijā un Jaunzēlandē

37,6 % un Dienvidamerikā 13,1 %. Mūsu apskatā visa grupa iedalīta

četros veidos, kur tirdzniecība aptver 46 % no visiem pakalpojumu

uzņēmumiem, publiski pakalpojumi 27 %, profesionālie pakalpojumi

20 % un transports un tūrisms 7 %.
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Tirdzniecības uzņēmumu procentu no visiem pakalpojumu uzņē-

mumiem ar vairāk par vidējo reprezentē Lielbritānija (ap 60 %),Bra-

zīlija (ap 56 %), Zviedrija (49 %), bet vismazāk Rietumvācija (ap 37 %).

Starp šiem uzņēmumiem lielākais skaits ir grāmatveikalu nozarē —

70 uzņēmumi jeb 24 % no visu tirdzniecības uzņēmumu skaita. Otrā

vietā ir pārtikas un baudvielu tirdzniecība ar 52 uzņēmumiem jeb

18 %.

Publisko pakalpojumu veida uzņēmumi relātīvi vairāk atrodami

Lielbritānijā (ap 40 %) un Kanādā (32 %). Visvairāk ir pārstāvniecību

un aģentūru — 57 šādi uzņēmumi dod 35 % no kopskaita. Apskatītajos

datos pēc tam vienādā skaitā seko viesnīcu, moteļu un tamlīdzīgi uz-

ņēmumi un restorāni un ēdienu veikali (21 %).
Profesionālo pakalpojumu uzņēmumi relātīvi vairāk par citām

zemēm zināmi Zviedrijā — ap 43 % no visiem pakalpojumu uzņēmu-
miem. Seko Rietumvācija ar 26 % un ASV ar 25 %. Kopsummā pirmo
vietu ieņem grāmatu, žurnālu un laikrakstu apgādi, kopā 33 uzņēmumi
(27 %), otru projektēšanas biroji ar 29 uzņēmumiem (24 %).

Transporta nozarē skaitā 41 uzņēmums (87 %) darbojas preču

transportā un taksametru pakalpojumos, pārējie ir tūrisma un ceļo-
jumu biroji. Atzīmējams, ka vienīgi ASV dati rāda latviešu tūrisma

un ceļojumu biroju eksistenci. Toties no turienes nav ziņu par kādu

preču vai personu transporta uzņēmumu. Vairāk par vidējo procentu

no visiem pakalpojumu uzņēmumiem transporta uzņēmumi ir Austrā-

lijā (ap 13 %) un Rietumvācijā (ap 11 %).

Apskatītajos pakalpojuma rakstura saimnieciskajos uzņēmumos
ietverti šādi:

Tirdzniecības uzņēmumi — grāmatnīcas (ieskaitot rakstāmlietu

un daiļamatniecības izstrādājumu tirdzniecību), filatēlistu, rotaļlietu
un dāvanu veikali; pārtikas un baudvielu veikali, ieskaitot augļu vei-

kalus, konditorejas un uzņēmumus, kas šīs preces piegādā mājās;

juvelieru un pulksteņu veikali, ieskaitot darbnīcas; mākslas saloni,

studijas, galerijas, antīko preču veikali; benzīna pildītavas (garāžas);
foto un optisko piederumu veikali; tekstilpreču veikali, ieskaitotmodes

salonus, gatavu apģērbu un galantērijas preču veikalus; puķu un tro-

pisko zivtiņu veikali; būvniecības preču veikali, ieskaitot dzelzpreču
un stikla tirgotavas; gaļas un gaļas izstrādājumu veikali; elektrisko,
televīzijas un radio aparātu un to piederumu veikali; lietotu un jaunu
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automašīnu tirdzniecības uzņēmumi; mēbeļu un grīdsegu veikali;

mūzikāliju veikali, ieskaitot nošu un skaņuplašu tirdzniecības uzņē-

mumus; aptiekas; ādas izstrādājumu veikali; biroja mašīnu un māj-

saimniecības piederumu veikali.

Publisko pakalpojumu uzņēmumi — pārstāvības un aģentūras,

ieskaitot materiālu noliktavas, ūtrupnieku biroji, apbūves gabalu, ne-

kustamu īpašumu un apdrošināšanas aģentūras, importā un eksporta

aģentūras, auto, traktoru un biroja mašīnu pārstāvības; viesnīcas,

moteļi, vasarnīcas, īres mājas, atpūtas nami; restorāni, ēdienu veikali,

kafejnīcas, konditorejas, viesību nami un viesību sarīkošanas uzņē-

mumi; frizieru veikali; ķīmiskās tīrītavas; vasaras un ziemas sporta

apmetņu laukumu, ēku, riteņmāju nometņu un sporta rīku izīrēšanas

uzņēmumi; masieru un dūņu terapijas uzņēmumi; logu un telpu tīrī-

tāju firmas; deju orķestri.
Profesionālopakalpojumu uzņēmumi — grāmatu, žurnālu un laik-

rakstu apgādi; architektu, inženieru un mērnieku biroji; pakalpojumu

biroji, ieskaitot ātrskaitļotāju, notāru, techniskās un komerciālās

zīmēšanas birojus; mūzikas, deju, baleta, vingrošanas, autovadīšanas

apmācības uzņēmumi, bērnudārzi; klīnikas un ķīmijas, kosmētikas un

zobu techniķu laboratorijas; telpu dekorēšanas firmas; optikas un

optometristu veikali; klavieru skaņošanas uzņēmumi.

Transporta un tūrisma uzņēmumi — preču transporta, taksa-

metru un spedicijas firmas, tūrisma un ceļojumu biroji.

Vienpersonas un sabiedrību uzņēmumi

Šai apskatā par vienpersonas uzņēmumiem pieņemti visi tie,

pēc kuru firmas vai citāda apzīmējuma varēja saprast, ka uzņēmums

nav iesaistīts līdzdalībā ar citām fiziskām vai juridiskām personām.

Speciālu apsvērumu dēļ vīra un sievas kopējie uzņēmumi ir skaitīti

vienpersonas uzņēmumu grupā. Ne tā darīts, piemēram, ar tēvu un

dēlu vai brāļu un māsu kopējiem uzņēmumiem.
No apskatītajiem 89,3 % ir vienpersonas uzņēmumi un pārējie

10,7 % sabiedrību uzņēmumi. Visspilgtāk vienpersonas īpašuma tie-

sības izpaužas lauksaimniecības rakstura uzņēmumos, kur vienper-

sonas uzņēmumu ir 98,0 %. No pakalpojumu rakstura uzņēmumiem
vienpersonas uzņēmumu ir 89,5 % un no rūpniecības un amatniecības

uzņēmumiem 86,2 %.



16

Iztirzājot vienpersonas uzņēmumu relātīvo svaru atsevišķās

nozarēs, redzama šāda aptuvena aina (tā kā daudzās lauksaimniecības

nozarēs sabiedrību īpašumu nemaz nav, šeit minētas tikai visvairāk

izplatītās nozares): vienpersonas uzņēmumu lauksaimniecībā un zvej-

niecībā ir — dārzkopībā un augļkopībā 96 70, zvejniecībā 92 %; rūp-

niecībā un amatniecībā — ādu un ādas izstrādājumu rūpniecībā 100 %,

mājsaimniecības priekšmetu produkcijā 97 %, pārtikas un baudvielu

ražošanā 73 %; pakalpojumos — satiksmē un tūrismā 94 %, tirdznie-

cībā 93 %, profesionālos pakalpojumos 84 %.

Vienpersonas uzņēmumu aptuvenais procents pa kontinentiem

ir: Eiropā 92 70, Dienvidamerikā 91 %. Austrālijā un Jaunzēlandē

89 70, Ziemeļamerikā 88 70. Zemēs, kur proporcionāli mazāk lauk-

saimniecības uzņēmumu un vairāk rūpniecības un amatniecības uzņē-

mumu, ir relātīvi zemāks vienpersonas uzņēmumu skaits.

Sabiedrību uzņēmumi ar latviešu līdzdalību ir tādi, kas vai nu

dibināti tikai ar ģimenes locekļu līdzdalību (izņemot vīra un sievas

uzņēmumus), vai arī ir reģistrēti līdzīpašnieki personu sabiedrībās.

Pēc saņemtajām ziņām redzams, ka rūpniecības un amatniecī-

bas rakstura uzņēmumos sabiedrību uzņēmumu ir 13,8 %, pakalpoju-

mu rakstura uzņēmumos 10,5 % un lauksaimniecības un zvejniecības
rakstura uzņēmumos 2,0 %. Pēc kontinentiem to ir Ziemeļamerikā
12 %, Austrālijā un Jaunzēlandē 11 %, Dienvidamerikā 9 %, Eiropā

8 %. Sabiedrību uzņēmumu procents atsevišķās nozarēs ir: lauksaim-

niecībā un zvejniecībā — zvejniecībā 8 %, dārzkopībā un speciāli augļ-
kopībā 4 %; rūpniecībā un amatniecībā — pārtikas un baudvielu rūp-
niecībā 27 %, mājsaimniecības priekšmetu produkcijā 3 %; pakalpo-

jumos — profesionālos pakalpojumos 16 %, satiksmē un tūrismā 6 %.

Vīra un sievas saimnieciskie uzņēmumi

Latviešu saimnieciskie uzņēmumi, kas izveidoti, sabiedrojoties
vīram ar sievu, šai apskatā iedalīti vienpersonas uzņēmumu grupā.
Tālāk minētie skaitļi rāda vīra un sievas uzņēmumu procentu šai

grupā.

Pakalpojumos un lauksaimniecībā vira un sievas uzņēmumi ir

katrā aptuveni 7,5 % no visiem vienpersonas uzņēmumiem, rūpniecībā
un amatniecībā 1,3 %. Apskatā pavisam ietilpst 63 vīra un sievas

uzņēmumi. No visiem vienpersonas uzņēmumiem tie ir 4,9 %. Pa

kontinentiem tie ir: Austrālijā un Jaunzēlandē 6,4 70, Eiropā 5,7 %,
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Ziemeļamerikā 4,2 %, Dienvidamerikā 1,8 % no visiem apzinātajiem

uzņēmumiem.
Pēc nozarēm un kontinentiem šie uzņēmumi ir šādi (procentos

no visiem saimnieciskajiem uzņēmumiem). Pakalpojumos: Eiropā

9,7 %, Austrālijā un Jaunzēlandē 7,7 70, Ziemeļamerikā 6,7 % un divi

uzņēmumi Dienvidamerikā. Visvairāk to ir tirdzniecībā (10 % no

visiem tirdzniecības uzņēmumiem — pirmā vietā pārtikas un baud-

vielu, puķu un elektrisko piederumu veikali un mākslas saloni) un

publiskos pakalpojumos (8,5 % no visiem publisko pakalpojumu uzņē-
mumiem — pirmā vietā viesnīcas, moteļi, restorāni, frizieru veikali un

pārstāvības).

Lauksaimniecībā: Austrālijā un Jaunzēlandē 21 %, viens uzņē-
mums Ziemeļamerikā, bet neviena Eiropā un Dienvidamerikā. To ir

vairāk putnkopības un dārzkopības nozarē.

Rūpniecībā un amatniecībā ir ziņas par septiņiem vīra un sie-

vas uzņēmumiem. Trīs no tiem ražo pārtiku un baudvielas.

Sieviete saimnieciskajos uzņēmumos
Latviešu dzīvē sievietei saimniecisko uzņēmumu vadībā ir

neliela, bet tomēr izteikta vieta. No vienpersonas uzņēmumiem sie-

vietes rokās ir 6,1 % — visvairāk pakalpojumos (ap 11 %), mazāk

rūpniecībā un amatniecībā (3 %) un lauksaimniecībā (1,5 %).

Procentuāli sieviete visvairāk piedalās saimnieciskajā dzīvē

Ziemeļamerikā (aptuveni 10 % no visiem vienpersonas uzņēmumiem),
mazāk Austrālijā un Jaunzēlandē un Eiropā (katrā ap 4 %), un Dien-

vidamerikā (2 %). Visur pirmā vietā ir pakalpojumu rakstura uzņē-
mumi. No šīs grupas uzņēmumiem sieviete vada Ziemeļamerikā 13%,

Austrālijā un Jaunzēlandē 10 %, Eiropā trīs un Dienvidamerikā divus

uzņēmumus. Gandrīz piektās daļas (19 %) profesionālo pakalpojumu

uzņēmumu (mūzikas, baleta un deju skolas) un 10 7o tirdzniecības

(grāmatu un daiļamatniecības izstrādājumu veikali, mākslas saloni,

tekstilpreču veikali, aptiekas) un publisko pakalpojumu uzņēmumu
(frizieru veikali,pārstāvības un aģentūras) vadītāja ir sieviete.

Kaut rūpniecībā un amatniecībā sieviešu uzņēmumu skaits ir

neliels, atsevišķās nozarēs to procents ir nozīmīgs. Piemēram, 25 %

mājsaimniecības priekšmetu produkcijas uzņēmumu, īpaši daiļamat-

niecībā, ir sievietes ziņā, tekstilpreču nozarē 20 % (austuves, tekstil-

izstrādājumu un apģērbu gatavošanas darbnīcas).
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LATVIEŠU SABIEDRISKIE UZŅĒMUMI

Edvīns Misa

Mums ir ne vien uzņēmumi, kas pieder privātām personām,

bet ari sabiedriski uzņēmumi. Raksta nolūks ir apskatīt šos ārpus

Latvijas esošos saimnieciska rakstura latviešu sabiedrības pasāku-

mus. Vairumam šo uzņēmumu dibināšanas un darbības pamatā nav

tikdaudz peļņas motīvi, kā vajadzība apmierināt kādu latviešu sabied-

rības prasību vai dalībnieku kopējas intereses, bet šo nodomu veik-

šanai bijis nepieciešams saimniecisks pasākums.

Vairākkārt izteiktās domas, ka sekmīgai sabiedriskai darbībai

ir nepieciešams saimniecisks pamats, gadu gājumā ir pierādījušās

par pareizām. Latviešu ieceļotājiem izveidojot lielākus latviešu cen-

trus apmetnes zemēs, lai sabiedriskā darbība būtu sekmīga, bija

nepieciešams iegādāties namus, kur šī darbība varētu notikt. Būtu

grūti iedomāties vairumu mūsu sestdienas skolu, bibliotēku, kultū-

rālo un citu sabiedrisko sarīkojumu bez latviešu namiem, kas parasti

ir saimnieciski uzņēmumi, dibināti uz kooperātīviem pamatiem.

Latviešu kreditkooperātīvi bez izdevīgu aizņēmumu un noguldī-

jumu iespēju sagādāšanas saviem biedriem ir atbalstījuši arī kultū-

rālo un citu sabiedrisko darbu gan ar aizdevumiem, gan ziedojumiem.

Sabiedrisko uzņēmumu ietvaros vēl darbojas atpūtas un veco ļaužu

nami, grāmatnīcas, spiestuves, ieguldījumu klubi, slēpotāju mītnes

uc. Visiem šiem uzņēmumiem blakus to izteiktajiem mērķiem ir arī

nozīme latviešu sabiedrības pulcēšanā un vienošanā, tā veicinot lat-

viskās kultūras saglabāšanu. Šie sabiedriskie uzņēmumi atrodas

Amerikas savienotajās valstīs, Kanādā, Austrālijā, Anglijā un Vācijā.

Apskatā nav ietverti fondi (sk. atsevišķu rakstu) un draudzes ar to

īpašumā esošām baznīcām, draudžu namiem un citiem pie draudzēm

piederīgiem pasākumiem.

Lai iegūtu materiālus šim rakstam, autors izsūtīja vēstules

visiem apzinātajiem sabiedriskajiem uzņēmumiem, aicinot tos sniegt

vajadzīgo informāciju. Saņemtas atbildes uz apmēram 60 % izsūtīto

vēstuļu. Tādēļ arī uzņēmumi, par kuriem ziņas saņemtas, apskatīti

plašāk nekā tie, par kuriem informācija bija trūcīgāka. lespēju ro-

bežās ziņas papildinātas pēc avīzēm. Jādomā, ka pastāv arī citi
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sabiedriski uzņēmumi, kas ietilptu raksta ietvaros, bet, ja par tiem

nebija iespējams iegūt informāciju, lūdzu nevainot autoru.

ARCHĪVA redakcija lūdz visus latviešu sabiedriskos uzņēmu-
mus sūtīt savus pavairotos gada pārskatus un bilances Melburnas

latviešu biedrības bibliotēkai, lai tos uzglabātu nākošām paaudzēm

(adrese: Latvian Librarv, 3 Dickens St., Elwood, Vic. 3184, Australia).

KREDITKOOPERĀTĪVI

Bilances un naudas apgrozījumu ziņā vislielākie latviešu uzņē-
mumi ir mūsu kreditkooperātlvi. Visā pasaulē darbojas 19 šī veida

latviešu uzņēmumi, no tiem 14 ASV, trīs Kanādā un divi Austrālijā.

Lielākiem kreditkooperātīviem ir patstāvīgi biroji, un tie nodarbina

algotus darbiniekus pilnu darba laiku. Dati par kreditkooperātīviem

mūsu tabulā ņemti no LATVIEŠU BANKU KALENDĀRA 1975.GADAM.

Kredītsabiedrību nosaukumi ir saīsināti. Pilni nosaukumi un tuvāks

apskats par kreditkooperātīvu darbību sniegts ARCHĪVA XII sējuma

195—202. lpp.
Salīdzinot ar tur publicētajiem datiem, redzams, ka kreditko-

operātlvi plaukst. Ja arī bilanču kopsummas pieaugums no 7,0 milj.
dolāru 1971. g. 1. janvārī līdz 12,7 milj. dolāru, 1973. gadu noslēdzot,

atspoguļo inflāciju un valūtas kursa maiņu, tadbiedru skaita pieau-

gums no 7998 uz 9301 liecinapar progresu.

Latviešu kreditkooperātlvi

Nosaukums pēc atrašanās Dibināšanas Biedru Bilance 1973 e-
vietas gads skaits

ASV 1000 ASV $
1. Klīvlendas 1960 460 801,2
2. Viskonsinas 1961 668 712,9

3. Bostonas 1962 350 310,9
4. Ilinojas 1963 535 765,6

5. Detroitas 1963 324 378,0

6. Grandrepidsas 1964 584 643,2
7. Dienvidkalifornijas 1964 226 217,8
8. Mineapolisas 1965 183 163,7
9. Sietlas 1965 189 95^8

10. Klīvlendas draudzes 1966 334 466,8
11. Ņujorkas 1967 346 298,4
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12. Ziemeļkalifornijas 1969 256 217,3

13. Filadelfijas 1969 132 104,0

14. Ņudžersijas 1971 64 88,8

Kopā 4651 5264,4

Kanādā 1000 Kanādas $

1. Toronto 1959 2639 5230,5

2. Londonas 1961 240 183,2

3. Montrealas 1962 246 156,0

4. Hamiltonas* 1962 248 171,0

Kopā 3373 5740,7

= 5764,8 ASV $

Austrālijā 1000 Austrālijas $

1. Melburnas 1960 632 804,2

2. Sidnejas 1964 645 292,2

Kopā 1277 1096,4

1639,2 ASV $

Pavisam kopā 9301 12.668,4 ASV $

*1974. gadā apvienojās ar Toronto latviešu kreditsabiedrlbu.

CITI KOOPERATĪVI

ASV

Čikāgas savstarpējo ieguldījumu klubs „Lats"

Valdē darbojas četri locekļi, un tās priekšnieks ir Hugo Lie-

piņš. Klubs dibināts 1964. gadā un darbojas saskaņā ar Ilinojas stātā

apstiprinātiem statūtiem. Kluba mērķis ir: kopīgi ieguldīt mazākas

naudas summas akcijās vai līdzīgos vērtspapīros, lai iegūtu peļņu un

paplašinātu zināšanas par naudas ieguldījumiem (ieguldīts ap $15.000).

Latu dibināja četri dalībnieki, bet tagad tam ir 14 biedri, kas

sanāk kopā biedru sapulcēs ik mēnesi. (Adr.: Mutual Investment Club

Lats of Chicago, 870 Heritage Dr., Addison, IL 60101, USA.)

Austrālijā

Latviešu lietiskās mākslas kooperatīvs Melburnā

Kooperatīvu vada valde piecu locekļu sastāvā. Valdes priekš-

sēdis ir Aivars Saulītis. Uzņēmums dibināts 1971. gadā ar mērķi:

sagādāt iespēju latviešu māksliniekiem un daiļamatniekiem pārdot
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savus izstrādājumus piemērotā veikalā. Kooperatīvam ir veikals, kur

pieņem izstrādājumus pārd"
*

naikomisijā un iepērk ari citaspreces,

lai apmierinātu pircēju prasība. Veikalā ir pārdošanā latviešu rotas-

lietas, kokgriezumi, keramika, gleznas, audumi un ādas izstrādājumi.

Pārdod arī latviešu grāmatas un skaņuplates. Veikals darbojas arī

kā biļešu pārstāvība. Nodarbina trīs algotas pārdevējas nepilnu darba

laiku. Biedru skaits 1975.gada martā bija 91, un veikala apgrozījums

darbības gadā $ 37.522. (Adr.: Latvian Arts and Crafts Cooperative

Ltd, 266 Flinders St., Mutual Arcade 37, Melbourne 3000, Australia.)

Daiļamatniecības veikals „Krāja" Pērtā

Vadītāja ir Emīlija Riekstiņa. Uzņēmums dibināts 1966.gadā

un pieder Latviešu daiļamatniecības apvienībai Austrālijā.

Brazīlijā

Lauksaimniecības ražošanas kooperatīvs

Kooperatīva vadītājs ir Emīls Krieviņš. (Adrese: Cooperativa

Agro-Pecuaria „Latvia" dc Vārpa Ltda, Vārpa, Tupa, S.P.Brasil.)

LATVIEŠU NAMI UN LAUKU ĪPAŠUMI

Latviešu nami architekta skatījumā ir plašāk aprakstīti ARCHĪ-

VA XIII sējumā (37—114. lpp.), un to vērtība aplēsta tā paša sējuma

115—128. lpp. (sk. arī labojumus un papildinājumus ARCHĪVA XIV

sējuma 374. lpp.). Dažas latviešu biedrības, namu īpašnieces, ap-

rakstītas ARCHĪVA XII sējumā (55—61. lpp.). Šie agrāk publicētie

dati šoreiz nav atkārtoti, tikai norādīts uz attiecīgo sējumu, bet,, ja

bija piesniedzama attiecīgā bilance, dots pārskats par namu kā saim-

niecisku uzņēmumu. Plašāk apskatīti latviešu nami, kas nākuši klāt

pēc XIII sējuma izdošanas. Pārskatā nav uzņemti draudžu nami.

Tāpat kā pārējo sabiedrisko uzņēmumu, arī latviešu namu

nolūks nav gūt peļņu, bet gan kalpot latviešu sabiedrībai, radot mītni

latviešu kulturālajai un cita veida sabiedriskai dzīvei. Dažkārt lat-

viešu namu uzturēšana prasa piemaksas no citiem līdzekļiem, jo
ienākumi nesedz izdevumus.Tomēr arī tādos gadījumos latviešu nami

ir un paliek sabiedriski uzņēmumi, kas jāapsaimnieko pēc iespējas
racionāli.
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ASV

Amerikas latviešu tautiskās savienības nams Bostonā

Savienības priekšnieks ir J. Raudseps. Sk.: ARCHĪVS XII, 56.

Ipp.,XIII, 52. un 127. lpp. (Adr.: 64 Sigourney St.,Jamaica Plain, MA

02130, USA)

Bostonas latviešu kultūras centrs

Valdes priekšsēdis ir A. Lambergs. Informāciju sk.: LAIKS

(1974. g. 14. sept., 1975. g. 22. janv. un 25. okt.). Centrs dibināts 1968.

gadā ar uzdevumu iegūt telpas Bostonas latviešu rosmei. Pēc ilgas

meklēšanas atrada piemērotu privātīpašumu ar 7 ēkām un 35 akriem

zemes. Pirkšanas līgumu par $ 283.000 parakstīja 1974. gada sep-

tembrī, bet, pašvaldības iestādēm neatļaujot sabiedriska centra ie-

rīkošanu, līgums vēlāk bija jāatsauc. No plānotajiem $ 320.000 cen-

tram vēl trūka tikai ap $ 35.000. Skaidrā naudā bija iemaksāts

$ 100.000, pārējās summas bija pieteiktas. lemaksāto summu —

$ 100.000 — centrs paredzēja izmaksāt atpakaļ ar banku procentiem,

bet, ja ziedotāji vēlas, viņi var iegādāties centra akcijas.

1975. gada oktobrī Bostonas priekšpilsētā Vestonā izdevās no-

pirkt 9,5 akru lielu īpašumu par $ 40.000. Līdz ar to ir izredzes, ka

Bostonas latvieši varēs reālizēt ieceri par Bostonas latviešu kultūras

centru.

Čikāgas latviešu biedrības nams

Biedrības priekšnieks ir Viktors Vīksniņš. Sk.: ARCHĪVS XII,

56. lpp. un XIII, 58. un 122. lpp. (Adr.: 4146 El'ston Ave, Chicago, IL

60618, USA.)

Aiovas latviešu nams Demoinā

Priekšnieks ir Žanis Dimza. Sk.: ARCHĪVS XII, 56. lpp.un XIII,

61. un 122. lpp. Biedrībai ir ap 150 biedru, kas maksā biedrunaudu

$ 3 gadā. Darbojas skola, jauktais koris, vīru dubultkvartets, biblio-

tēka, jauniešu apvienība „Beverīna". Nams pilnīgi izmaksāts. Tā augš-

stāvā ir divi dzīvokļi, kuru īre sedz nama uzturēšanu un remontus.

Bilance ir ap $ 6000. (Adr.: The Latvian Society m lowa, 1372 E.

12th Street, Des Moines, IA 50316, USA )

Daugavas vanagu Demoinas apvienības lauku īpašums „Saules kalni"

Sk. ARCHĪVA XIII sējuma 100. lpp.
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Brīvo latvju biedrības nams Filadelfijā

Priekšnieks ir Roberts Līdums. Sk.: ARCHĪVS XII, 56. lpp., XIII,

61. un 122. lpp. Biedrībā 242 biedri. Biedrības bilance 1974. gadā bija

$ 87.222 ar $ 72.836 kapitālu. Bilances aktīvā pēc diluma norakstījuma

ietilpst nama un zemes vērtība $ 60.200. leņēmumi 1974. gadā bijuši

$ 21.783, izdevumi $ 20.159. leņēmumos lielāko summu devusi bufete

(ieņemts $ 11.918, izdots $ 5961). Ar telpu īri saņemts $ 950, bet

nama ekspluatācijas izdevumi bijuši $ 9710, no tā ekonoma alga

$ 3600. Spriežot pēc pārskatiem, biedrības saimnieciskā darbība un

nama apsaimniekošana ir priekšzīmīga. (Adr.: The Philadelphia Soc-

iety of Free Letts - 531 N. 7th Street, Philadelphia, PA 19123, USA.)

Grandrepidsas
*

latviešubiedrības nams

Priekšnieks ir Aleksandrs Grlnbergs. Sk.: ARCHĪVS XIII,64. un

67. lpp. Nama apraksts labojams tā, ka namam ir divi stāvi; apakšējā

stāvā ir zāle ar 200, augšējā — ar 300 sēdvietām. Bufetes telpas ir

abos stāvos. Ir arī skatuve un citas telpas. Biedrībāap 280 biedru,
kas maksā biedrunaudu kopsummā ap $ 1800 gadā. Nama izīrēšana

latviešiem un amerikāņiem dod ap $ 6000 gadā, pārējos ienākumus

(ap $ 2000 gadā) dod sarīkojumi. Ekspluatācijas izdevumi ir ap $ 8000

gadā. Nama vērtība ir ap $ 80.000. (Adr.: Latvian Association of

Grand Rapids — 504 Grand Ave NE., Grand Rapids, MI 49503, USA.)

Indianapolisas latviešu sabiedriskā centra nams

Sk.: ARCHĪVS XIII, 64-66. un 122.lpp. (Adr.: 1008 VV. 64thSt,

Indianapolis, IN 46220, USA.)

Kalamazū un apkārtnes latviešu biedrības nams

Biedrības priekšnieks ir J.Cīrulis. Sk.: ARCHĪVS XII, 57. lpp.
un XIII, 68. un 122. lpp. Vienīgais algotais darbinieks ir nama apko-
pējs. (Adr.: 2319 Amherst Ave, Kalamazoo, MI 49001, USA.)

Latviešu centrs -Garezers"

Valdes priekšnieks ir Nikolajs Riekstiņš. Sk.: ARCHĪVS XIII,

68. un 122. lpp. un posmu „
Garezera vasaras vidusskolas stipendiju

•Biedrības darbinieki veļas, lai to sauc par
„

Grand Rapidu"
biedrību. ARCHĪVĀ amerikāņu vietvārdus rakstām visumā saskaņā ar

pagaidām vienīgo latviešu vietvārdu vārdnīcu (Latvijas zinātņu aka-

dēmijas izdevumu 1962.g.).



25

fonds uc. fondi" T. Silkalna rakstā
„

Mūsu fondi" šai sējumā. (Adr.:

Latvian Center Garezers Inc — Rt 3, Box 363, Three Rivers, MI 49093,

USA.)

Klīvlendas latviešu sabiedriskais nams

Sk. ARCHĪVA XIII sējuma 68. un 123. lappusē.

Losandželosas latviešu sabiedriskais centrs

Padomes priekšsēdis ir Aivars Vallis, administrators Helmuts

Braukis. Sk.: ARCHĪVS XIII, 69—70. lpp. Tur sniegtās ziņas tagad var

precizēt.

1962. gadā radās doma par latviešu sabiedrisko telpu iegādi.
Zemes iegādes komisija, ko vēlāk pārdēvēja par sabiedriskā centra

padomi, 1964. gadā lūdza latviešu organizācijas piedalīties pasākuma
īstenošanā un 1966. gadā par $ 76.000 nopirka apbūves gabalu dažu

jūdžu attālumā no pilsētas. Nama plānošanā piedalījās vairāki archi-

tekti. Pieņēma architekta J. Janava projektu un 1972.gadā nolīga par

nama celšanu. Būvdarbus nobeidza 1974. gadā. Neskaitot daudzās tal-

cinieku darba stundas, projekta realizēšana izmaksāja $ 111.366.

Vēlāk apbūves gabala smailē izbūvēja arī jaunu baznīcu ev.-lut. drau-

dzei. Sabiedriska centra projekta realizēšanu veicināja latviešu sa-

biedrības materiālais atbalsts, ieskaitot vienas ģimenes $ 20.000 bez-

augļu aizdevumu, kā arī iespēja aizņemties $ 100.000 no amerikāņu
bankas.

Sabiedriskā centra pārvaldē darbojas nama padome ar sešiem

draudzes un pieciem ziedotāju sapulces ievēlētiem locekļiem un nama

apsaimniekošanas komiteja ar 14 locekļiem. Darbojas latviešu klubs

ar 114 biedriem,kas maksā kopā $ 5650. 1974. gadu noslēdzot,bilance

bija $ 308.681. AktlVā nams uzņemts ar $ 191.197, auto novietne ar

$ 7648 summu. Pasīvā aizņēmumi ir $ 127.813 (no tiem $ 29.300 ir

aizņēmumi no biedriem). 1974. gadā ieņemts $ 31.831, izdots $ 22.185.

leņēmumos par telpu īri saņemts no latviešu organizācijām un privā-

tām personām $ 11.878, no amerikāņiem $ 1392. Nama ekspluatācijas

izdevumi bijuši $ 4433, bet bez tam par aizņēmumiem maksāti augļi

$ 10.994. Bufetes ienākumibijuši $ 9843, izdevumi $ 4508.

(Adrese: Latvian Communitv Center — 1955 Riverside Drive,

Los Angeles, C A 90039, USA )
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Milvoki latviešu nams

Nama īpašnieks ir sabiedrība „Latviešu nams Milvokos", valdes

priekšsēdis Andrejs Kreišmanis. Sk.: ARCHĪVS XIII, 70. un 123. lpp.

Sabiedrībā 552 biedri (to skaitā 31 organizācija), kas kopā samaksā-

juši dalības naudu $ 90.280. Līdz 1975.g. 1. jūlijam būve bija izmak-

sājusi $ 134.497 un vēl turpinājās. Bez tam talcinieku darba stundu

skaits pārsniedza 15.000. Vienīgais algotais darbinieks ir namzinis

(brīvs dzīvoklis ar apkurināšanu un $ 100 mēnesī).

Nama bilance 1975.g. 1. janvārī bija $ 160.291. Pasīvā bija hipo-

tēka $ 15.500. 1975. gada budžetā bija paredzēti ienākumi $ 11.266,

no kā pusi dotu telpu īre un atlikumu ieņēmumi ar sarīkojumiem un

ziedojumiem. Nams atbrīvots no pilsētas nekustamo īpašuma nodokļa.

Biedru informēšanai iznāk ZIŅOJUMI. (Adr.: Latvian House of Mil-

waukee Inc — 8845 W. Lynx Ave, Miiwaukee, WI 53225, USA.)

Daugavas vanagu apvienības Milvokī nams

Priekšnieks ir Voldemārs Aparjods. Sk.: ARCHĪVS XIII, 70. un

123.lpp. (Adr.: 3307 W. Galena St., Milwaukee, WI 53208, USA.)

Latviešu nams Mineapolisā

Priekšsēdis ir Henrijs Kiperts. Sk.: ARCHĪVS XIII, 72. un 123.

lpp. Tur minētie dati labojami tā, ka 1970. gadā pirkts īpašums par

$ 76.000. Nolietoto namu remontēja un izbūvēja talkās. Nama sa-

biedrībai ir 450 biedru ar 980 pajām; to kopvērtība 1974. g. 31. de-

cembra bilances pasīvā bija $ 50.498. Bilances kopsumma: $ 126.001.

Aktīvā bija zeme $ 7000, nams $ 69.000, kapitālremonts $42.141,

kopā $ 118.141 (atskaitot $ 26.862 nekustamā īpašuma dilumu). Pasīvā

bez jau minētajām pajām bija $ 61.939 hipotēkāro parādu.

1974. gada ienākumos saņemts $ 5367, pārdodot 1967. gadā pirkto

namu. No dzīvokļu īrniekiem saņemts $ 13.540, ar sabiedrisko telpu
īrēm S 5600. Nama ekspluatācija izmaksājusi $ 17.603. Lai samazi-

nātu nodokļus, sabiedrība maksā atlīdzību nama apkopējam (kas sa-

ņem arī brīvu divistabu dzīvokli), ceļanaudu valdes locekļiem, algu
nama pārvaldniekam, kasierim un grāmatvedim. Nama zāle ir viena

no labākajām, un to izīrē katrā nedēļas nogalē. Amerikāņi maksā

par katru sarīkojumu $ 160, latvieši $ 120, bet par kultūrālajiem
sarīkojumiem tikai tiešos izdevumus — $40. (Adr.: Latvian House,
Inc — 2337 Central Ave NE., Minneapolis, MN 55418, USA.)
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Ņudžersijas latviešu biedrības īpašums ..Priedaine"

Priekšnieks ir Indulis Gabliks. Sk.: ARCHĪVS XII, 57. lpp., XIII,

75—76. lpp. Biedrībā ap 300 biedru. Bilances kopsumma $ 95.000.

īpašuma vērtībā nav ieskaitīts talcinieku darbs. īpašuma pārraugs un

apkopējs saņem brīvu dzīvokli, bet valde darbojas bez atlīdzības.

(Adr.: RD 2, Highway 33, Freehold, NJ 01228, USA )

Daugavas vanagu nams Ņujorkā

Priekšnieks: K. Kitners. Sk.: ARCHĪVS XIII, 78. lpp. Tur minēto

namu pārdeva 1974. gadā par $ 27.000 un nopirka jaunu namu visu

Ņujorkas latviešu vajadzībām. Nams ir trīsstāvu ķieģeļu celtne (ne-

skaitot pagraba stāvu) ar 30 telpām un atrodas latviešu biezi apdzī-

votā rajonā — Bronksā. Pirkšanas cena bija 45.000 dolāru, bet pēc

pārbūvēm, ko lielāko tiesu veica talcinieki, nama vērtība pārsniedz

$ 100.000. Saskaņā ar DV apvienības Ņujorkā 1974. g. 31. decembra

bilanci zemes vērtība bija $ 30.000, nama vērtība $ 44.900. Nekustamā

īpašuma apsaimniekošanas izdevumi 1974. gadā bija ap $ 8000. Pār-

būvēto namu izmanto ne vien Daugavas vanagi paši, bet arī 1893.gadā

dibinātā Ņujorkas latviešu biedrība, tāpat akadēmiskās un jaunatnes

organizācijas, Latviešu kara invalidu apvienība uc. (Adrese: 155 W.

183rd Street, Bronx, NY 10468, USA.)

Latviešu kara invalidu apvienības atpūtas nams „Rota"

Priekšnieks: E. Līcis. Sk.: ARCHĪVS XIII, 79. lpp. (Adr.: Elka

Park, NY 12427, USA.)

Latviešu centrs Sietlā

Par centra līdzīpašnieku — Latviešu biedrību Vašingtonas stātā

— sk.: ARCHĪVS XII, 58. lpp., par īpašumu pašu sk.: ARCHĪVS XIII,

82. lpp. (Adr.: 11710 - 3rd Ave NE., Seattle, WA 98125,USA )

Lielbritānijā

DVF Boltonas nodaļas nams

Darbojas klubs un spēļu automāti. (Adr.: 340 Chorley Old Rd,

Bolton, Lancs BLI 4JU, England.)

DVF nams Bredfordā

Sk.: ARCHĪVS XIII, 46. lpp. Darbojas klubs un spēļu automāti.

(Adr.: 5 Clifton Villas, Manningham Lane, Bradford, Yorks, England.)
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Latviešu biedrības Lielbritānijā Bredfordas nodaļas, Latviešu katoļu

biedrības Lielbritānijā un sporta kopas ..Trimdas" nams

Sk.: ARCHĪVS XIII, 46. lappusē. Nams pārdots.

DVF nams Donkasterā

Sk.: ARCHĪVS XIII, 46. lpp. Darbojas klubs un spēļu automāti.

(Adr.: 88 Kings Rd, Wheetley, Doncaster, England.)

DVF HadersfTldas nodaļas nams
|

Sk.: ARCHĪVS XIII, 123. lpp. (minēta tikai vērtība). Darbojas

klubs un spēļu automāti. (Adr.: 1 Belmont St., Huddersfield, Yorks,

England.)
DVF nams Halifaksā

Sk.: ARCHĪVS XIII, 47. lpp. Darbojas klubs un spēļu automāti.

(Adr.: 8 Lord Street, Halifax,Yorks, England.)

Latviešu centrs Anglijā — Ketorpas muiža

Pārzinis: A. Sīlis. īpašums atrodas 4,5 jūdzes no Ragbi (Rugby)

un 90 jūdzes no Londonas. Pirkšanas cena bija £ 124.000, pārrakstī-

šanas uc. izdevumi £ 5000. Pirkšanai ziedotie līdzekļi 1975.g. jūnijā

sasniedza £ 126.000, bet pārbūvēm vēl vajadzēja £ 40.000. Galvenajā

trīsstāvu dzīvojamā ēkā ir zāle, ēdamzāles, bibliotēkas istaba, 40

citas istabas, 7 vannas istabas un priekštelpas. Bez tam ir vēl citas

mazākas apdzīvojamas ēkas, garāža, staļļi, tenisa laukums, peldba-
seins, labi kopts parks un dārzs. Zemes platība ir 26 akri, no tā 8

akri meža. (Adr.: Catthorpe Manor, Lutterworth, Leics LEI7 6DF,

England.)
DVF nams KoventrT

Sk.: ARCHĪVS XIII, 47. lpp. Darbojas klubs un spēļu automāti.

(Adr.: Priory Hill, Walston, near Coventry War., England.)

DVF nami Līdsā

Organizācijai ir divi nami. Par pirmo sk.: ARCHĪVS XIII, 50.

lpp. Otro namu DVF nodaļa iegādājās 1973.gadā, un tā vērtība bilancē

ir £ 11.000. Nama pārbūve pabeigta 1975. gadā. Nodaļā ir 224 biedri.

Tās bilances kopsumma 1973.g. 30. jūnijā bija £ 28.754. Darbojas
klubs (gada budžets £ 9200), kas maksā nama uzturēšanai £ 2000 īri.
Bez tam nodaļa (tāpat kā citur) gūst ienākumus no spēļu automātiem:

1972.gadā ieņemts £ 5834, no kā atskaitīts £467 nodokļiem un ap-



29

kalpošanai. (Adr.: 2 Mexborough Ave, Leeds, Yorks, England; 215

Chapeltown Rd, Leeds, Yorks, England.)

DVF nami Londonā

Fondam ir divi nami, ko apsaimnieko kopīgi. Sk.: ARCHĪVS XIII,

50. lpp. 1972.g. 31. decembrī bilances kopsumma bija £ 63.709. Pir-

mais nams uzrādīts aktīvā ar £ 13.997,0trais — £ 23.085. Kopsumma

£ 37.082 parādīta pasīvā kā nama fonds. Galvenie ienākumi 1972.gadā:
īres (£5621), pārnakšņošanas maksas (£2071) un klubs (£4350).

Kopā ieņemts £ 12.102, izdots £ 9083, atlikums £ 3019. Kluba ap-

grozījumi 1972.gadā bija £6984, kuros ietilpst bufetes bruto peļņa
£4873 un no spēļu automāta £ 2073. (Adr.: 72 Queensborough T-ce,

London W2 3SP, England; 108 Bayswater Rd, LondonW2 3SP, England.)

DVF Notingemas nodaļas nams

Sk.: ARCHĪVS XIII, 51. lpp. Darbojas klubs un spēļu automāti.

(Adr.: Ia StanhillRd, Nottingham, Notts NG4IJL, England.)

Aus trālijā

Adelaides latviešu biedrības nami

Biedrības priekšnieks: Bruno Krūmiņš. Sk.: ARCHĪVS XII, 59.

lpp., XIII, 102. lpp. Biedru skaits ir 297. Pirmajā namā iekārtotas

sabiedriskās telpas un pārvaldnieka dzīvoklis, otro namu izīrē. 1975.

gada 17. jūlija bilances kopsumma bija $ 26.623, nekustamo īpašumu
vērtība aktīvā $ 15.830. lenākumi 1974/75. gadā bijuši $ 1454, atlikums

$ 316. Par atlikumu, kas pārsniedz $ 400, būtu jāmaksā 55 % ienā-

kuma nodoklis. (Adr.: 24-36 Rose Terrace, Wayville, S. A 5034, Aus-

tralia; 5 Boyle St., Prospect, S. A. 5082, Australia.)

Adelaides latviešu nams
„
Tālava"

Nama kooperatīva valdes priekšsēdis: Ilmārs Lūsis. Sk.: AR-

CHĪVS XII, 59. lpp., XIII, 104.lpp.

1975. g. 30. jūnija bilances kopsumma bija $ 72.634. Aktīvā ir

zeme un ēkas ar $ 54.582, pasīvā — paju kapitāls $ 67.390. 1974/75.

darbības gadā ar telpu īri saņemts $ 12.157, bez tam vēl no organizā-

cijām saņemta īre $ 439. Atskaitot izdevumus un norakstot dilumu,

pelna bija $ 1275 (iepriekšējā darbības gadā zaudējumi $ 193). Koo-

peratīvam ir divi darbinieki, kas saņem atlīdzību par telpu aptīrīšanu.

Darbojas nama kooperatīva sabiedriskais klubs (priekšsēdis Jānis
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Meiers). Klubs dibināts 1970. g. 24. novembrī, bet atļauja alkoholisko

dzērienu pārdošanai piešķirta tikai 1972. gada decembrī. Valdības

iestādes noteikušas maksimālo biedru skaitu 400, un pašlaik klubam

ir 334 biedri. Katrs biedrs var ievest vienu viesi. Kluba apgrozījums

ik gadus pieaug — 1973/74. gadā tas bija $ 11.609, bet 1974/75. gadā

$ 18.486, dodot $ 3432 tīra atlikuma. Klubu vada ievēlēta valde astoņu

personu sastāvā.

(Nama kooperatīva adr.: 4 Clark Street,Wayville, S. A.5034, Aus-

tralia.)
Adelaides Daugavas vanagu nodaļas nams

Sk.: ARCHĪVS XIII, 102. lpp. Darbojas klubs. (Adr.: 23 Clark St.,

Wayville, S.A. 5034, Australia.)

Brisbenas latviešu nama sabiedrības „Saules" īpašumi

Nama sabiedrības (Saule Limited) priekšsēdis ar 1976. gadu ir

O. Rudzītis, vicepriekšsēdis H. Vaivariņš. Bez agrākā īpašuma 1976.

gadā iegādāts vēl otrs, par ko samaksāts $28.000. Pēc gruntsgabalā

esošo ēku noplēšanas tur paredzēts celt Brisbenas latviešu namu.

Pirms otra īpašuma iegādes 1974.gadā sabiedrībā bija 178 dalībnieki.

Bilances kopsumma bija $ 11.350, aktīvā zeme un ēkas par $ 9858.

lenākumi 1973/74.saimniecības gadā bija $ 539, izdevumi $ 468.

Jaunā īpašuma iegādi financēja ar aizņēmumiem un sarīkojumu

atlikumiem, iegūstot kopā $ 18.000,bet Daugavas vanagi deva $ 10.000.

(Agrākā nama adr.: 24 ChurchAve, Burunda,Qld. 4102, Australia, jaun-

iegūtā īpašuma: 17 Paragon St.,Yeronga,Qld. 4104, Australia.)

Melburnas latviešu nama kooperātīva īpašumi

Valdes priekšsēdis: Ziedonis Apsītis. Sk.: ARCHĪVS XIII, 105—

106.1pp. Nama kooperātīvam ir 2284 paju īpašnieki, un paju kopsumma

1975.g. 30.jūnija bilances pasīvā ierakstīta ar $ 65.105 no kopsummas

$ 153.006. Aktīvā nams (Dikensa ielā 3) ierakstīts ar $ 125.562. 1975.

gada otrā pusē nama kooperātīvs ieguva otru nekustamo īpašumu tu-

vos kaimiņos (51 Brighton Rd, Elwood) par $ 65.000, ko paredz iz-

maksāt ar savāktajiem ziedojumiem un pārdotām pajām.

1974/75. saimniecības gadā kooperātīvs ieņēmis $ 17.994 (no tā

par telpu lietošanu $ 6893), izdevis $ 14.222 (no tā izmaksāts algās

$ 2420). Namā atrodas
„
Rīgas" kafejnīca, ko vada dāmukopa (priekš-

niece Milda Krulla). Saimniecības gadā dāmu kopa ieņēmusi $ 10.829,
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izdevusi $ 3218 (ieņēmumi un izdevumi ietilpst iepriekš minētajos

nama apgrozījumos). Kooperātīva valde un dāmu kopas locekles dar-

bojas bez atlīdzības, bet algu saņem nama pārvaldnieks ar palīgu.

(Adr.: 3 Dickens St. ,Elwood 3184, Australia.)

Latviešu gaidu un skautu īpašums
„
Tērvete"

Gaidu un skautu nometņošanas vieta — 35 akru lielais zemes-

gabals atrodas pie Kilmoras pilsētas, apmēram 75 km no Melburnas,

īpašums pirkts 1973. gadā par $ 11.250. Ar talcinieku darbaspēku

īpašumā uzcelta 30 m gara un 9 m plata baraka, labierīcību ēka, vai-

rākas nojumes un materiālu noliktavas. Līdzekļus īpašuma iegādei

devuši gaidu un skautu vadītāji ($ 5500), vienību padomes locekļi
($ 2500) un gaidu un skautu vecāki kopā ar kādu labvēli ($ 4000).

DV Melburnas nodaļas lauku īpašums „Vanagi"

īpašuma pārzinis: Jēkabs Dzenis. Sk.: ARCHĪVS XIII, 106—107.

lpp. (Adr.: Emerald Road, Monbulk, Vic. 3793, Australia.)

„Zilo acu" slēpotāju kooperatīva mītne

Valdes priekšsēdis: Armands Ļauļa. Sk.: ARCHĪVS XIII, 108.

lpp. Kooperatīvā ir 31 biedrs. Valde darbojas bez atlīdzības. (Adr.:

Blue Eyes Ski Cooperative Ltd — 9 Goal Post Rd, Mt. Buller Alpine

Village, Vic. 3722; valdes priekšsēža adr.: 129 Dalton St., Eltham, Vic.

3095, Australia.)

Latviešu centrs Pērtā

Centra īpašnieks ir reģistrēta sabiedrība ar ierobežotu akciju

skaitu, kas pieder trim organizācijām: Latviešu ev.-lut. sv. Pāvila

draudzei, Daugavas vanagu Pērtas nodaļai un Latviešu biedrībai Rie-

tumaustrālijā (šīs trīs organizācijas pārstāv trīs uzticībnieki). Lai

izveidotu Latviešu centru, pārdots 1952. gadā iegādātais draudzes

īpašums. 1972. gadā Pērtas latviešu organizācijas nolēma iegādāties

kopēju latviešu sabiedrisko īpašumu. legādātajā vienu akru lielajā

apbūves gabalā 1973. gadā uzcēla namu, iekārtoja autonovietni un

arī nelielu sporta laukumu. Namā ir zāle ar 250 sēdvietām, 10 m

platu un tikpat dziļu skatuvi, četras klases telpas latviešu skolai, ko

izmanto arī sēžu vajadzībām,bibliotēka, kluba telpas un virtuve. Bib-

liotēkas telpa ir nodota pastāvīgā lietošanā Latviešu biedrībai Rie-

tumaustrālijā, kluba telpa — Daugavas vanagu nodaļai. Draudzes

dievkalpojumu vajadzībām zāles vienā galā iekārtots altāris ar aiz-
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bīdāmu sienu. Ar naudas ieguldījumiem īpašumā piedalījās: Latviešu

ev.-lut. sv. Pāvila draudze ($ 20.000), DV Pērtas nodaļa ($ 6500), Lat-

viešu biedrība Rietumaustrālijā ($ 3500) un Latviešu katoļu biedrība

Pērtā ($ 500). Šīm summām pievienoja tautiešu ziedojumus $ 16.000

apmērā, ev.-lut. draudzes aizdevumu ($ 12.000) un vēlāk bankas aiz-

devumu ($ 5000). Talcinieku darbaspēks aplēsts 5000 darba stundu

$ 14.000 vērtībā. Centra bilances kopsumma 1975. g. 30. jūnijā bija

$ 90.740, no tās nams $ 66.610, zeme $ 20.220. (Adr.: 60 Cleaver

Terrace, Belmont, W. A 6104, Australia.)

Sidnejas latviešu nams

Nams pierakstīts ar Sidnejas latviešu biedrības vārdu. Valdes

priekšsēdis: Vidvuds Koškins. Sk.: ARCHĪVS XII, 58—59. lpp., XIII,

110—112. lpp. Namabilances kopsumma 1975. g. 1. jūlijā bija $ 152.528.

Aktīvā bija parādīta ēka un zeme ar $ 86.915 un sarīkojumu zāle ar

$ 46.301. Dilumam pasīvā norakstīts $ 21.834. Bez tam bilances pa-

sīvā bija bankas aizdevums $ 23.854, iekšējais aizņēmums $ 17.074

un sabiedrības ieguldījums $ 7162.

Namā darbojas kafejnīca, ko bez atlīdzības vada dāmukomiteja

ar 70 loceklēm. 1974/1975.darbības gadā nams ieņēmis $ 25.552, iz-

devis $ 15.033. leņēmumos telpu īre devusi $ 11.713,kafejnīca $ 9776,

sarīkojumi $ 2021, ziedojumi $ 1907. Izdevumos lielākais postenis

bija aptīrīšana — $ 3427. Par aizdevuma augļiem samaksāts $ 2338.

(Adr.: 32-34 Parnell St., Strathfield, NSVV 2135* Australia.)

Sidnejas latviešu nometņošanas vieta „Straumēni"

Sidnejas latviešu biedrības īpašums „Straumēni" atrodas pie
Kolo (Colo) upes. Sk.: ARCHĪVS XIII, 112. lpp. 1974/75. darbības gadā

ieņemts $ 3265, izdots $ 2182. Bilances kopsumma bija $ 27.483.

Sidnejas latviešu katoļu „Saules nams

Sk.: ARCHĪVS XIII, 110.lpp. Namu pārvalda Latviešu katoļu
biedrības Austrālijā Sidnejas nodaļa. Valdes priekšsēdis: Eduards

Smugajs. Nama administrators darbojas bez atlīdzības, bet nama

pārvaldnieks saņem brīvu dzīvokli un 15 % no ienākumiem par telpu
īrēm. (Adr.: Latvian Catholic War Memorial Communitv Hall — 123

The Crescent, Flemington, NSW 2140, Australia.)
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Kanādā

Hamiltonas latviešu nams

Sk.: ARCHĪVS XIII, 85. un 125.lpp. (Adr.: 16 Queen Street N.,

Hamilton, Ont., Canada.)

Montrealas latviešu nams

Sk.: ARCHĪVS XIII, 86. un 125.lpp. (Adr.: 2372 Hampton Ave,

Montreal 261, Que, Canada.)

DV Montrealas nodaļas lauku īpašums „Dzintari"

īpašums ir daļa no „Ezerkalniem" (sk.: ARCHĪVS XIII, 125. lpp.).

Nama pārvaldes priekšnieks ir J. Bērziņš, DV nodaļas priekšnieks —

Jānis Gributs. Nodaļa 1964. gadā saņēma dāvinātu 3 akru lielu zemes-

gabalu. No 1969. līdz 1973. gadam ar talcinieku darbaspēku uzcēla

1700 kvadrātpēdu lielu namu. Sanāksmju telpa var uzņemt 100 per-

sonu, ir virtuve, bārs un divistabu dzīvoklis.

Toronto latviešu nams

Nams ir akciju sabiedrības Nams Ltd" īpašums. Val-

des priekšsēdis: E. Baumanis. Sk.: ARCHĪVS XIII, 86. un 125. lpp.

Bilances kopsumma uz 1974.gadu bija $ 245.671. Namaun bla-

kus esošā zemesgabala vērtība ieskaitīta ar $ 228.000, kas ir tikai

trešā daļa no tirgus vērtības. 1973. gadā ieņemts $ 34.201 un izdots

$ 28.720. Lielākie ieņēmumi bija ar telpu īri ($ 22.965), no auto no-

vietnes ($ 4066) un sarīkojumiem ($ 3513). Prāvākie izdevumi bija

algas un atalgojums ($ 7764) un nekustamā īpašuma nodoklis ($ 6641).

Pārdotas 1843 akcijas $ 184.300 vērtībā, bet daļēji aizpirktu akciju

un ziedojumu kopsumma ir $ 12.856. 1974.gadā nams saņēma Toronto

pilsētas pabalstu $ 4000, kas izlietots kāpņu un kāpņutelpas remon-

tam. (Adr.: 491 College Street, Toronto, Ont.,Canada.)

Daugavas vanagu nams Toronto

Nodaļas priekšnieks ir Varimants Plūdonis. Sk.: ARCHĪVS Xin,

86—87. un 125.lpp. Darbojas klubs „Jautrais ods". Namā ir arī telpas

laikraksta LATVIJA AMERIKĀ redakcijai un apgāda
„

Amber Print-

ers and Publishers Ltd" galvenā mītne.

Nodaļas bilances kopsumma 1974. g. 1. janvārī bija $ 109.402,

ieskaitot nama un zemes vērtību $ 69.807. Nodaļai pieder arī akcijas

sabiedrībā
„

Latvija Amerikā Publishing Ltd" par $ 4499 un Toronto
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latviešu nama akciju sabiedrībāpar $ 2100. Nama un kluba apgrozī-

jums 1973. gadā bija $ 94.162 (bāra apgrozījums bijis $ 80.291), no kā

pelnīts $ 48.312, bet, atskaitot $ 17.875 algām, $ 9100 nodokļiem un

pārējos izdevumus, tīrā peļņa bijusi $ 19.406. Pārskatā izdevumi

pārsniedz ieņēmumus par $ 18.797, tā ka nama un kluba kopējā ap-

grozījuma tīrais atlikums ir $ 609, un nama uzturēšana ir iespējama

tikai ar bāra peļņu. (Adr.: 125 Broadway Ave, Toronto, Ont.M4M 2E9,

Canada.)

Toronto latviešu sabiedriskais centrs

Centrs pagaidām vēl ir tikai projekts. Plānošanas komisijas

priekšsēdis ir Valdis Liepiņš, architekts Uldis Gustavs. Likvidējot

tagadējos Toronto latviešu sabiedriskos namus,paredzēts celt 1) īres

dzīvokļu namu ar 100 dzīvokļiem, 2) saimniecisku uzņēmumu un sa-

biedrisku centru, 3) pārdodamas mājas dzīvokļiem.

Projekta pirmo un trešo daļu paredz financēt ar aizņēmumiem
un valdības piemaksu, apsverot, ka pēc būvdarbubeigām tas atmak-

sāsies. Otro daļu paredz financēt ar sabiedrisko organizāciju maksā-

jumiem. Projektu plāno reālizēt līdz 1978. gadam.

Toronto latviešu mednieku un makšķernieku kluba lauku īpašums

«Bērzaine"

Valdes priekšsēdis ir P. Bārdiņš, viņa vietnieks J. Atmats. Sk.:

ARCHĪVS XIII, 91. un 125. lpp. Klubs dibināts 1952. gadā, bet 60 akru

lielais īpašums «Bērzaine" (ap 40 jūdžu no Toronto) pirkts 1957. gadā.

īpašumā ir kluba māja, peldbaseins un šautuve. Klubs rīko eksternas

un internas sacensības šaušanā un makšķerēšanā, sanāksmes un bal-

les. «Bērzaini" apsaimnieko kluba biedri savā brīvajā laikā, saņemot
par to atlīdzību. Kluba biedru skaits ir 135.

Vācijā

Daugavas vanagu invalidu nams «Bērzaine"

Sk.: ARCHĪVS X111,42.lpp. (Adr.: Versehrtenheim Daugavas Va-

nagi, Freiburg-Zaehringen, Gut Birkenhof, Leinhaldenweg 24, West

Germany.)
Latviešu kara invalidu apvienības nams

1974.gadā iegādātais nams atrodas Auā pie Ilertizenas — sk.

T. Silkalna rakstu 123. lpp.
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VECO ĻAUŽU MĪTŅU ORGANIZĀCIJAS UN PENSIONĀRU

APVIENĪBAS

ASV

n
Celsme"

Padomes priekšsēdis ir L.Bērziņš, valdes priekšsēdis — X.Ba-

lodis. Sabiedrība dibināta ar mērķi pētīt veco ļaužu mītnes jautāju-

mus, vākt līdzekļus un rūpēties par īpašumu iegūšanu. Apskatīti
vairāki atbilstoši īpašumi,bet dažādu iemeslu dēļ nav bijis iespējams

tos nopirkt. Valde interesējusies par astoņstāvu namu kaimiņos DV

namam Bronksā. Sabiedrības līdzekļi 1975.gadā bija $ 36.378, bet,
lai iegādātos piemērotu īpašumu, nepieciešams valdības financiālais

atbalsta. Sabiedrību vada padome un valde, darbojas revīzijas komi-

sija. (Adr.: c/o ALA, P.O. Box 432, Rockville, MD 20850, USA )

Latviešu pensionāru lēto dzīvokļu nama Dzintara komiteja

Sanfrancisko

Priekšsēdis: V. Švāns. (Adrese: 2430 Ardee Lane So.
,

San

Francisco, CA, USA.)

Austrālijā

Veco ļaužu mītnes „Sidrabenes" komiteja

Apsaimnieko īpašumu Elizabetē pie Adelaides. Sk.: ARCHĪVS

XIII, 104. lpp. (Adr.: 2 Shaftesbury Rd, Elizabeth Vale, S. A 5112, Aus-

tralia. )

Latviešu savstarpējās palīdzības sabiedrība Melburnā

Valdes priekšsēdis ir Arvīds Prods, padomes priekšsēdis —

Valentīns Rolavs. Sabiedrība dibināta 1974. gada 15. jūnijā ar mērķi

sagādāt piemērotus dzīvokļus un aprūpes namu latviešu vecajiem

ļaudīm. Apskatīti vairāki ap 20 akru lieli zemesgabali, kuros varētu

celt piemērotas mītnes. īpašuma iegādē un uzturēšanā paredzams

valsts atbalsts. Sabiedrības iegūto līdzekļu 1975. g. 30. jūnijā bija

$ 9195, biedru skaits 27. Sabiedrību vada 7 locekļu valde, darbojas

padome. (Adr.: Latvian Friendlv Societv, Room 801, 327 Bourke St.,

Melbourne3000, Australia.)
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Kanādā

Latviešu pensionāru apvienība Toronto

Sabiedrība
„
Metro-TorontoInc" dibināta 1972. g. 21. septem-

bri ar 91 dalībnieku. Valdes priekšsēdis ir Arturs Retigs. Tagadējais

biedru skaits ir 630. Sabiedrības uzdevums ir apvienot visus pensijas

gadus sasniegušos tautiešus, palīdzot viņiem iestādes un mēģinot

panākt valdības likumu grozījumos veco ļaužu stāvokļa uzlabošanu.

Sabiedrība savam darbam saņēmusi $ 19.900 valdības pabalsta un

tagad mēģina iegūt tiesības uzcelt un apsaimniekot dzīvokļu namu

pensionāriem. Tad arī no valdības varētu saņemt katru gadu ap

$ 12.000 kultūrālām vajadzībām. Tagadējais gada budžets ir ap $ 8500.

Valdē bez atlīdzības darbojas 11 locekļi. (Adrese: 30 Topham Road,

Toronto, Ont. M4B 3K2, Canada.)

Lielbritānijā

Latviešu mājas Almelijā komiteja

Mājas pārzinis: Jānis Skujevics. Sk.: ARCHĪVS XIII, 43. un sek.

lpp. īpašumu nomā Latviešu nacionālā padome Lielbritānijā. Tajā

iekārtota veco ļaužu mītne un telpas vasarnieku atpūtai. 1973. darbī-

bas gadā ieņemts £ 18.905, izdots £ 17.289. Pēc diluma norakstīša-

nas neto atlikums bija £ 316. (Adr.:
„Nieuport House", Almelev near

Hereford HR3 6LL, England.)

SABIEDRISKIE APGĀDI

Pasaules brīvo latviešu apvienības apgāds Vašingtonā

Pasaules brīvo latviešu apvienība kopā ar Kārļa Zariņa fondu

kopš 1973. gada ir pārņēmusi rakstu krājuma ARCHĪVA izdošanu, kas

iznāk Melburnā, Austrālijā (3 Dickens St., Elwood,Vic. 3184, Australia).

Ņujorkā, ASV iznāk PBLA izdevums LATVIETIS LATVIETIM (kopš

1974.gada iznākuši pieci numuri) un LATVIJA ŠODIEN (kopš 1972.

gada iznākuši trīs numuri). Adresi sk. tālāk.

Amerikas latviešu apvienības apgāds Vašingtonā

ALA jau kopš dibināšanas (1951. gadā) ir darbojusies, izdodot

dažādas publikācijas. Kopš 1970. gada iznāk ALA ŽURNĀLS (izdoti

15 numuri) un ALA VĒSTIS (izdoti 15 numuri). ALA apgāds izdod

mācībgrāmatas kopš 1971.gada sadarbībā ar Kanādas un Austrālijas
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centrālajam latviešu organizācijām. Māctbgrāmatu izdošana financēta

ar tautiešu un organizāciju bezprocentu aizdevumiem. PBLA un ALA

apgāda adrese: P.O. Box 432, Rockville, MD 20850, USA.

Latviešu apvienības Austrālijā un Jaunzēlandē kultūras fonda Mārtiņa

ZīVerta lugu apgāds Sidnejā, Austrālijā

Vadītājs: Aleksandrs Zariņš. Kopš 1959.gada izdotas 30 Mār-

tiņa ZīVerta lugas un rakstu krājums MĀRTIŅA ZĪVERTA PASAULĒ

(1974). Lugas iespiež Salas apgāds. Vēl paredzēts izdot 9 lugas.

Adrese: 16 Ferntree Rd, Engadine, NSW 2233, Australia.

Latviešu preses biedrības Austrālijas kopas daiļliteratūras apgāds

Kopš 1961. gada izdoti 12 Austrālijas latviešu autoru darbi.

Vadītājs: Aleksandrs Zariņš. Adresi sk. iepriekš.

Jaunatnes rakstu apgāds «Ceļinieks"

Apgāds izdod bērnu žurnālu MAZPUTNIŅU. Septiņpadsmit ga-

dus līdz 1976.gadam žurnālu vadīja Laimonis Streips un Līga Streipa.

Otrs periodiskais izdevums JAUNĀ GAITA no jaunatnes žurnāla kļu-
vis par vispārēju literāru žurnālu. Žurnāla redaktors ir Laimonis

Zandbergs, bet bez tam žurnālam ir vēl piecpadsmit redaktoru. Ap-

gāds izdod arī" grāmatas. Adrese: P. O. Box 144-A,Detroit, MI 48232,

USA

Latviešu nacionālās apvienības Kanādā mācības līdzekļu apgāds

Vadītājs: Vilis Rudzītis. 1974. gadā ieņemts $ 205. Izdevumi

klašu žurnāla izdošanai bijuši $ 172. Adrese: 16 Queen Street, North

Hamilton, Ont. LBR 2TB, Canada.

Daugavas vanagu centrālās valdes grāmatu apgāds

Vadītājs: Kārlis Bencons. Adrese: 223 High Park Ave,Toronto,

Ont. M6P 255, Canada.

Apgāds ~Amber Printers and Publishers Ltd"

Sabiedrības vadītājs un valdes priekšsēdis ir Egons Treilons.

Uzņēmums dibināts 1969. gadā. Ar 1970.gadu tajā ieskaitīja Daugavas

vanagu apgādu. Sabiedrība praktiski pārņēma apgāda
„

Daugavas va-

nags" un laikraksta LATVIJA AMERIKĀ spiestuvi. Apgāds iespiež šo

laikrakstu, DV MĒNEŠRAKSTU,KRISTĪGO BALSI, LATVIEŠU BANKU

KALENDĀRU, AUSEKLĪTI.dažādas grāmatas un veic citus iespiedum-
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darbus. LTdz 1974. gada beigām apgāds izdevis 19 autoru 26 grāma-

tas (sarakstu sk.: DV 25 GADI KANĀDĀ [1975), 91. lpp.). Sabiedrība

nodarbina četrus darbiniekus pilnu darba laiku un kopā ar laikrakstu

LATVIJA AMERIKĀ astoņus darbiniekus. Valde(3 personas) ir kopīga

un darbojas bez algas. Vairums sabiedrības akciju pieder Daugavas

vanagu Kanādas valdei. Adrese: 125 Broadview Ave, Toronto, Ont.

M4M 2E9, Canada; nodaļas adrese: 491 College Street, Toronto,Canada.

Citi apgādi

Pārējie sīkāki sabiedriska rakstura apgādi dokumentētiAR-

CHĪVA X sējumā (1970).

SABIEDRISKĀS GRĀMATNĪCAS

ASV

Daugavas vanagu grāmatnīca Bostonā

Vadītājs: E. Aņgis. (Adr.: 11 Newbern St., Jamaica Plain, MA

02130, USA.)

Mineapolisas latviešu nama dāmu komitejas grāmatu galds

Dibināts 1973. gadā. Pirmajā darbības gadā līdz 1974. gada

martam apgrozīts $ 2405 un pelnīts $ 517.

Lielbritānijā

DVF grāmatnīca Londonā

Grāmatnīca dibināta 1948. gadā. Vadītāja: Terēze Lazdiņa.
Bilances kopsumma 1972.gadā bija £ 6997. Bruto peļņa bijusi £1680,
tirdzniecības izdevumi £1060, neto peļņa £ 620. 1972.g. 31.decembrī

bija preces krājumā par £ 4012. (Adr.: 72 Queensborough Terrace,

London W2 3SP, England.)

DVF grāmatnīca Bredfordā

(Adrese: 5 Clifton Villas, Manningham Lane, Bradford, Yorks,

England.)
DVF grāmatnīca Notingemā

(Adrese: 23 Marston Rd, Nottingbam, Notts, England.)

Austrālijā

Latviešu biedrības Rietumaustrālijā grāmatnīca

Vadītājs: J.Kļaviņš (privātadrese: 58 Alma Rd, Mt. Lawley,W. A,

Australia). Grāmatnīca atrodas Pērtas latviešu sabiedriskajā centrā.
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Beļģijā

Beļģijas latviešu nacionālās komitejas grāmatu galds

Vadītājs: St. Panders. (Adr.: 63 rue Paul Lanters, Bruxelles 5,

Belgium.)

Kanādā

Daugavas vanagu grāmatnīca

Vadītājs kopš 1952. gada: Pēteris Ratnieks. Kad 1951. gadā DV

Toronto nodaļa iepirka savu pirmo namu, DV Kanādas valde tur ie-

kārtoja biroju un grāmatnīcu. Pēdējā tagad ir plašākā latviešu grā-

matnīca Kanādā. Tās darbība sevišķi paplašinājās 1964. gadā, pārejot

uz Toronto latviešu namu.

Darbības laikā līdz 1974. gadam (ieskaitot) apgrozījumu kop-

summa bijusi $ 751.000. Par grāmatām ieņemts $ 450.000, par rotas-

lietām $ 150.000, un kopējā peļņa bijusi ap $ 119.000. Grāmatnīca ar

savu peļņu palīdzējusi financēt DV Kanādā laikrakstu LATVIJA AME-

RIKA, līdz tā apgāds pārveidojās par sabiedrību. (Adr.: 491 College

Street, Toronto, Ont. M6G IAS, Canada.)

Montrealas latviešu grāmatnīca

Grāmatnīcas īpašniece ir Montrealas latviešu biedrība.

DV Norendas nodaļas grāmatnīca

Grāmatnīcas adrese: 30 B. Ave, Noranda,Que, Canada.

Hamiltonas latviešu biedrības grāmatnīca

Vadītājs: Vilis Rudzītis. Adrese: 16 Queen St., N. Hamilton,

Ont. LBR 2TB, Canada.

Vācijā

Apgāda
n Latvija" grāmatnīca

1974. gadā par pārdotām grāmatām ieņemts DM 8053. (Adr.:

2420 Eutin, Holst., Albert-Mahlstedt Str. 53, West Germany.)

Zviedrijā

Latviešu palīdzības komitejas grāmatnīca

Grāmatnīcas adrese: Gravgatan 18, S - 11453 Stockholm,

Sweden.
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LAIKRAKSTI

LONDONAS AVĪZE

Laikrakstu izdod «Londonas avīzes" apgāds (Latviešu biedrība

Lielbritānijā, Daugavas vanagu fonds, Latviešu ev.-lut. baznīcas pār-

valde, Latvijas sūtniecības darbiniekiun privātas personas). Redak-

tors ir Jānis Andrups. (Adr.: 72 Queensborough Terrace, London W2

3SP, England.)

LATVUA AMERIKĀ

Laikrakstu izdod apgāds
„ Latvija Amerikā Publishing Ltd".

Valdes priekšsēdis ir Egons Treilons,redaktors K.Sidars, korrektrise

E. Ezera. 1951. gadā Daugavas vanagi atpirka laikrakstu no Latviešu

centrālās komitejas Vācijā. Salikšanas un iespiešanas darbus veica

privātuzņēmējs, kas saimnieciski nebija izdevīgi. 1954. gadā Dauga-

vas vanagi iegādājās saliekamo mašīnu un iekārtoja darbnīcu, bet

avīzi sāka iespiest pašu spiestuvē ar 1963. gadu. Ar 1970. gadu spies-
tuvi ieskaitīja akciju sabiedrībā„Amber Printers and Publishers Ltd",

kas tagad veic visus iespiedumdarbus. 1971.gadā laikrakstu LATVUA

AMERIKĀ pārveido apdarē un juridiski atdala no DV organizācijas
Kanādā kā patstāvīgu akciju sabiedrību, kuras akciju vairums pieder
DV Kanādas valdei un Toronto nodaļai. (Adrese: 125 Broadview Ave,
Toronto, Ont. M4M 2E9, Canada.)

LATVIJA

Laikrakstu izdod Latviešu centrālā komiteja Vācijā. Redak-

tors: Oskars Kalējs (sk.: ARCHĪVS X, 118. lpp.), bet ar 1976. gada
1. maiju Ervīns Grīns (Richards Rīdzinieks).

1974. gadā, ieskaitot grāmatnīcas ieņēmumus (DM 8053), ie-

ņēmumu un izdevumu bilance bija DM 160.210. Par laikrakstu vien

ieņemts (ieskaitot sludinājumus) DM 132.101.

(Adr.: 2420 Eutin Holstein, Postfach 107,VVest Germanv.)
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LATVIEŠU SAIMNIECISKO UZŅĒMUMU NESEKMĪBAS CĒLOŅI
Jānis Bogens

Būt neatkarīgam — ir daudzu mērķis, un, sekojot šim mērķim,
daudzi latvieši ir izšķīrušies uzsākt peļņas rakstura uzņēmumus
patvēruma zemēs. Šie tautieši plāno savu latvisko centību, darbaspē-

jas, iniciātīvu un zināšanas izmantot personiskās labklājības celšanai,

nevis citu ļaužu panākumu vairošanai. Daži no viņiem kļuvuši bagāti,

citi guvuši apmierinājumu, būdami paši lēmēji, bet nedaudziem šai

eksperimentā nav veicies, un viņi zaudējuši savus grūti pelnītos sā-

kuma līdzekļus.
Statistika Amerikas savienotajās valstīs rāda, ka jauniem pa-

sākumiem ir apmēram 50 procentu iespējas pastāvēt konkurencē. Tā

nav pievilcīga proporcija tādam, kas riskē ar savu nākotni. Lasers

savā grāmatā par mazajiem uzņēmumiem (J.K.Lasser, HOW TO RUN

A SMALL BUSINESS, New York 1963) saka, ka 20—25 % uzņēmumu
nepastāv ilgāk par pirmo gadu, ap 20 % iznīkst pēc otrā gada, 10 %
izbeidz darbību pēc trešā gada un mazāk nekā 20 % pastāv vēl pēc
desmitā gada. ASV mazo uzņēmumu galvenie nesekmības cēloņi bi-

juši: 1) nezināšana un nespēja uzņēmumu pienācīgi labi vadīt, 2) pie-
redzes trūkums, 3) pārāk liels naudas ieguldījums materiālos un

mašīnās un nepareiza uzņēmuma vietas izvēle, 4) attiecīgās nozares

tirgus nepārzināšana, 5) slimība, ģimenes apstākļi uc.

Austrālijā salīdzināmi dati nav pieejami, bet praksē vērojams

nedaudz labāks stāvoklis. Runājot par latviešu uzņēmumu dzīves

spējām ārpus Latvijas, jāsaka, ka tiem nav tik augsts iznīkušo pro-

cents, kā iepriekš minēts, bet vairums šādu uzņēmumu pietiekami

strauji neprogresē. Tie vai nu paliek sākuma apjomā, vai arī pieaug
tikai ļoti lēnām. Jājautā, kāds tam iemesls. Tā kā plašāka mēroga

aptaujas par nesekmības cēloņiem nav izdarītas, atbildi nevar dot,

pamatojoties uz statistikas datiem, bet tikai, spriežot pēc praksē

novērotā.

Ja paraugāmies atpakaļ uz brīvās Latvijas laikiem, tad re-

dzam, ka bagātības saraušana tirdzniecībāvai rūpniecībā nebija lat-

viešu dabā. Latviešu tautai nebija tirdzniecisku un rūpniecisku tra-

diciju un veikalnieku gara. Tā vēsturiski veidojusies kā zemnieku
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tauta un pat skatījusies uz veikalniekiem kā citu ļaužu izmantotā-

jiem. Lielajā tirdzniecībā un rūpniecībā tāpēc iespiedās žīdi un vā-

cieši, un latviešiem palika amatniecība un sīktirdzniecība.

Latviešiem tātad veikalniecība nav bijusi pirmajā vietā; viņi

ir vairāk akadēmiski noskaņoti, centušies pēc izglītības, pratuši

analizēt un teorētiski apsvērt saimnieciskus jautājumus, bet nav

guvuši pieredzi uzņēmumu praktiskajā vadībā. Viņi nereti varējuši

dot labus padomus citiem, bet paši nav spējuši uzņemties risku pri-

vātās iniciatīvas laukā. Riskēt ar uzkrātajiem līdzekļiem un savu

nākotni nav bijis daudzu latviešu dabā; viņi labāk apmierinājušies ar

drošiem ienākumiem, strādājot kā algoti darbinieki.

Šis pats veikalnieka dabas trūkums ir bijis viens no iemes-

liem, kas ierobežojis latviešu uzņēmumu augšanu svešās zemēs.

Darbu plānošana, izejmateriālu piegāde un to racionāla izmantošana,

vietas izvēle, darbaspēka organizēšana, darbu praktiskā veikšana, to

kontrolēšana, kapitāla sagāde un visu ražošanas līdzekļu sasaistī-

šana organiskā vienībā ir māksla, kas retiem iedzimusi, bet vairu-

mam jāmācās; un pat tad var nebūt panākumi, ja trūkst uzņēmības

un spēju riskēt un domāšanā nav veikalnieciskas dzirksts.

Latviešu vairums emigrācijas zemēs tika iesviests saimnie-

ciskajā darbā techniski nesagatavoti. Nereti inteliģenti ļaudis — ju-

risti, mežkopji, agronomi.virsnieki un citu nozaru darbinieki nevarēja

dabūt darbu savā profesijā un tādēļ pievērsās privātai uzņēmībai,

sevišķi dažādām būvniecības nozarēm. Viņi prata darbus organizēt,
bet techniskais reālizējums bija jāatstāj citiem. Šī atkarība no citiem

bija svarīgs faktors panākumu gūšanā, tādēļ ieguvumi vai zaudējumi

bija lielā mērā atkarīgi no tā, kādas kvalitātes techniskos darbinie-

kus uzņēmējs spēja algot vai kādus viņam laimējās iesaistīt darbu

praktiskā izpildīšanā. Daudziem uzņēmējiem nebija pat iespējas algot

speciālistus un pašiem bija jāmēģina veikt techniskos darbus, māco-

ties no kļūdām.
Technisko zināšanu papildināšana ārpusskolas kursos nebija

viegla, jo latviešu uzņēmējiem trūka laika šādu zināšanu iegūšanai.

Bija jāiegūst cieņa tai vidē, kurā ieceļotāji tika iesviesti. Tā kā ne-

bija materiālo vērtību, ar kurām lepoties, latvieši sūtīja savus bēr-

nus skolās, jo izglītība ir svarīgākais cilvēka cieņas pacelšanas
līdzeklis. Tā vecākiem bija jāstrādā ilgas stundas savā pasākumā,



43

lai sagādātu līdzekļus iztikai un bērnu izglītošanai. Ari technisko

literatūru nelasīja, un tā netika sekots jaunākiem sasniegumiem

attiecīgajā nozarē.

Lielas grūtības radīja tas, ka latviešiem, ar nedaudz izņē-
mumiem, trūka labas angļu valodas vai citas attiecīgās svešvalodas,

ko runā patvēruma zemē. Traucēja jau tas, ka nevarēja brīvi lasīt

un saprast technisko literātūru, bet vēl vairāk grūtību radās, darbu

saņemot un veicot un pabeigto darbu nododot. Latviešu uzņēmēji bija

kautrīgi valodas trūkuma dēļ un neveikli, aizstāvot savas intereses

valstsiestādēs un attieksmē pret citu firmu vadītājiem. Latvieši

kautrējās pārliecināt publiku par savu ražojumu vai pakalpojumu vēr-

tīgumu. Ari protot patvēruma zemes valodu, runātāja izruna skaidri

norādīja, ka viņš ir ieceļotājs, nevis iezemietis. Vismaz pirmos

desmit gadus uz ieceļotājiem patvēruma zemēs publika skatījās ar

neuzticību un aizspriedumiem par ieceļotāju zināšanām un spējām.

Vairums latviešu, sākot uzņēmumus svešās zemēs, neizstrā-

dāja plānus uzņēmumu ilgstošai darbībai, neapsvēra tirgus iespējas

un visus apstākļus, kādi var rasties uzņēmuma vadībā, neformulēja

mērķus uzņēmuma pakāpeniskas izveidošanas procesam un nereģist-

rēja datus, kas varētu apgaismot panākumu vai trūkumu iemeslus,

lai no tiem mācītos tālākā darbā. Viņi sāka strādāt, paļāvās uz sa-

vām darbaspējām, godīgumu un savu laimi, bet ar to vien nepietiek,

lai uzņēmums progresētu.

Ja kāds brauc atvaļinājumā uz ārzemēm, viņš pamatīgi un

uzmanīgi apsver visas iespējas, kā izdevīgāk un lētāk nokļūt atvaļi-

nājuma pavadīšanas vietā, aizrunā viesnīcas, kur apmesties, sagādā

pietiekamā vairumā attiecīgās zemes valūtu un sastāda sarakstu,

kādas vietas apmeklēt un ko redzēt. Ar vārdu sakot, viņš apsver

visus apstākļus, kas var ietekmēt atvaļinājuma labu izdošanos. Jo

tālāk brauc, jo vairāk ceļojums izmaksā un jo pamatīgāk viss jāiz-

plāno, bet individs tad arī vairāk iegūst savam priekam. Tāpat un

vēl vairāk ir jāplāno, ja sāk savu uzņēmumu. Jāapsver, vai ražotām

precēm būs tirgus, jāsastāda sīks pasākuma plāns, sadalot to loģis-

kās pakāpēs, jāzina, kādas mašīnas, kādas telpas, kapitāls un darba-

spēks nepieciešams, jākontrolē progress utt. Šādu pamatīgu plāno-

šanu bieži neizdarīja, un tā radās neveiksmes. Latviešu uzņēmēji

nereti koncentrējās uz pārāk vienveidīgu preču ražošanu vai speciā-
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lizējās ļoti specifisku pakalpojumu veikšanā. Uzņēmumu darbību tad

nelabvēlīgi ietekmēja vai nu pastiprināta konkurence, saimniecisko

apstākļu pasliktināšanās, valdības ekonomiskās politikas maiņa, kre-

ditu ierobežojumi, būvniecības sašaurināšanās un citi neparedzēti

apstākļi. Daži uzņēmēji nonāca viena darbadevēja vai materiālupie-

gādātāja rokās, kas varēja pārslēgties uz citu darba veicēju, atstājot

jauno uzņēmēju bez darba vai arī nospiežot cenas nesaimnieciskā

līmenī.

Latviešu uzņēmējiem nebija labas grāmatvedības, bieži tās

pat pilnīgi trūka, un izmaksas aplēšana bija nepietiekama. Mazie

uzņēmēji grāmatvedību parasti uzskata kā ļaunumu, no kā der izvai-

rīties, un tā nezina, kura prece dod peļņu, kura zaudējumus, vai

materiālu un preču iepirkšana nav pavirša, vai pārdošanas cenas ir

pietiekamas vai varbūt pārspīlēti augstas, vai darbaspēku lietderīgi

un pilnīgi izmanto, vai preču krājumi nav par lieliem, nevajadzīgi

iesaldējot līdzekļus, vai kreditpolītika ir pareiza utt. Statistika un

financiālo ziņojumu sniegšana nebija pietiekama, mēģinot visu infor-

māciju paturēt galvā un grāmatvedību aizstājot ar čeku pasakņiem un

bankas konta izvilkumu.

Par vienu no galveniem kavēkļiem latviešu uzņēmumu sekmī-

gā augšanā jāuzskata kapitāla trūkums. Modernā saimniecība ir ie-

virzīta uz lielu kapitāla ieguldījumu, un liela apmēra produkcijas

technika prasa augstus investējumus mašīnās un izejvielu krājumā.

Tas pats sakāms par tirdzniecību, kur attīstība iet lielu veikalu vir-

zienā. Saprotams, eksistē nozares, kur mazāki uzņēmumi var labi

pastāvēt. Latviešiem ierodoties tagadējās mītnes zemēs, gandrīz bez

izņēmuma nevienam nebija kapitāla. Uzsākot uzņēmumu, tātad bija

jāizmanto kredits un no nopelnītās naudas bija jādzīvo un jāatmaksā

aizņemtais kapitāls. Bet jaunie uzņēmēji sākumā nopelnīja tikai tik-

daudz, cik bija vajadzīgs, lai uzturētu sevi un ģimeni. Daudzi tā

zaudēja vērtīgas dienas un nedēļas, rūpējoties, kā sagādāt līdzekļus
steidzīgām vajadzībām. Šīs neproduktīvās dienas viņi būtu varējuši
izmantotproduktīvā darbā. Saka jau, ka tai dienā, kad uzņēmējs beidz

rūpēties par naudas sagādi, viņš patiesībā sāk naudu pelnīt.

Sākot bez naudas, bija jāizmanto preču piegādātāju uzticība,
tiem gaidot uz naudu ilgāk par parasto samaksas laiku. Daudzi lat-

vieši sāka strādāt būvniecības nozarēs kā mazāki uzņēmēji, kur
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valstsiestādes vai lielāki uzņēmēji rēgulāri izmaksāja avansus uz

veicamo darbu bāzes, un, šos avansus saņemot, varēja savukārt no-

kārtot parādus par izlietotiem materiāliemvai sniegtajiem pakalpo-

jumiem. Banku kredits sākumā bija grūti pieejams, jo trūka vajadzīgā

nodrošinājuma. Mazie uzņēmēji nereti izmantoja nepareizu kredita

avotu un bija spiesti financēt mašīnu iegādi ar īslaicīgu kreditu vai

arī ar finanču sabiedrību sevišķi dārgu kreditu.

Mūsu uzņēmējiem nebija arī budžeta un plānota kases maksā-

jumu pārskata, kas rēgulētu finanču jautājumu nokārtošanu laikus.

Neuzkrāja līdzekļus rezervēm, uzņēmumu paplašināšanai un nelab-

vēlīgu ekonomisku apstākļu pārvarēšanai. Ja arī plānoja, pietrūka
izturības sprausto mērķu sasniegšanai, trūka stiprāku ambiciju un

lielākas uzņēmības un riskēšanas spējas. Daudzi apmierinājās ar

sasniegtajiem panākumiem un nemēģināja uzņēmumu paplašināt, bai-

doties pazaudēt iegūto.

Ļoti daudzos gadījumos uzņēmēji aizrāvās ar pirmajiem pa-

nākumiem un izlietoja brīvos līdzekļus nevis uzņēmuma paplašinā-

šanai vai uzlabošanai, bet gan dzīves ērtību un labklājības pavairo-
šanai un personiskai ekstravagancei. Ir saprotams, ka ļaudis, kas

ilgus gadus pavadījuši bēgļu nometnēs bez jebkāda luksa, grib sākt

baudīt dzīvi, iepirkt un iekārtot mājas, rīkot viesības, pavadīt nedēļas

nogales makšķerējot un piekopjot ūdenssportu. Viņiem negribējās

sadurties ar problēmām par uzņēmumu, kas aizņemtu brīvo laiku un

atrautu viņus no dzīves baudīšanas. Daži pat sāka rēgulāri apmeklēt

zirgu skriešanās sacīkstes vai pastiprinātos apmēros lietot alkoholu,

kas paņēma šo latviešu laiku, naudu un enerģiju. Ir arī gadījumi, kad

tautieši sāka pārlieku interesēties par savu tuvāko ciešanām un viņu

atbalstīšanu. Šāds ideālisms pats par sevi ir ļoti apsveicams, bet ne

tā no uzņēmuma augšanas viedokļa.
Latviešu ieceļotājiem trūka nepieciešamo draudzīgo sakaru

ar citu uzņēmumu vadītājiem, ar izejvielu piegādātājiem un valsts-

iestāžu oficiālajām personām, jo latviešiem nebija lokālo augstāko

skolu «kaklasaites" un viņi nebija spēlējuši nevienā no turienes fut-

bola, bēzbola vai kriketa vienībām, kas tik ļoti svarīgi un pat nepie-

ciešami, sevišķi anglosakšu zemēs. Ļoti palīdz, ja valsts vai privātu

pasākumu atbildīgajos posteņos ir personas, ar kurām sēdēts uz viena

sola vai nu pamatskolā, vai kolledžā, vai arī pavadīti kopīgi studiju



46

gadi universitātē. Latvieši nebija biedri arT nevienā no lokālajiem

klubiem, kas tiem būtu devis saprotamu priekšrocību uzņēmumu iz-

veidošanā. Varam iedomāties, cik privilēģētā stāvokli latviešu uzņē-

mēji būtu Rīgā starp saviem draugiem un paziņām, salīdzinot ar

svešnieku — iebraucēju, jaunas dzīves sācēju. Lai iegūtu sakarus un

draugus lokālā sabiedrībā, jābūt kopējām interesēm,kopējiem pārru-

nu tematiem, labām valodas zināšanām, kurā varētu dziļi un pilnīgi

izteikties, vajaga līdzīga dzīves veidaun līdzīgu laika kavēkļu atpūtas

dienās. Gandrīz visos šais jautājumos latviešu ieceļotāji nevarēja

atrast kopējas intereses ar mītnes zemes iedzīvotājiem, un gados

vecāki latvieši dziļāku draudzību ar viņiem nevarēja izveidot.

Jau minēju, ka latviešu vairums sāka darboties būvniecībā un

tās palīgnozarēs, kur pārāk lielas konkurences dēļ uzņēmumu izple-

šanās bija stipri problēmatiska. Pilsētā, par kuru esmu sakopojis

statistiskos datus par latviešu uzņēmumiem, no 188 latviešu uzņēmu-
miem 60 % darbojas būvniecībā un tās palīgnozarēs — pamatu liešanā,

galdniecībā, mūrniecībā, krāsošanā, elektriskā installācijā, kanalizā-

cijā, jumtu klāšanā un sētu taisīšanā. Lielāks skaits iesaistījies auto

labošanā, transporta nozarē,dārzniecībā un lauksaimniecībā, kā arī ir

dažāduveikalu (puķu, grāmatu, tepiķu, pārtikas preču,dzelzpreču,elek-

trisko piederumu un drēbju) īpašnieki, pulksteņu labotāji, frizieri, ne-

kustamu īpašumu aģenti, apavu labošanas, šūšanas un adīšanas darb-

nīcu īpašnieki, fotogrāfi, ādas piederumu izstrādātāji, keramiķi, aptī-

rīšanas sabiedrību īpašnieki un citu nozaru pārstāvji, kur apgrozījumi

parasti samērā zemi un augšanas iespējas ierobežotas.

Taipašā laikā nedaudzi gan guva ļoti labas sekmesbūvniecībā,
krāsu ražošanā, plastikas rūpniecībā, restorānu nozarē, dārgakmeņu
un rotaslietu pārdošanā, daiļamatniecības izstrādājumu tirdzniecībā

un dzelzs konstrukciju būvēs. Latvieši sekmes guva pat zvejniecībā,
kur uzņēmumu skaits gan nav liels, bet tie labi noorganizēti, profesio-
nāli vadīti, un tiem ir noteikta tendence pieaugt.

Nebūtu pareizi apgalvot, ka latviešu uzņēmumu vairums bijis

nesekmīgs. Daudz uzņēmumu, kaut apgrozījumu ziņā mazi, tagad ir

labi izveidoti, financiāli stabili.dod īpašniekam pietiekamus ienākumus

un apmierinājumu uzņēmumu vadības darbā. Tie visi jāatzīst par sek-

mīgiem, un tiem ir labs vārds lokālā sabiedrībā. Jāpriecājas par lat-

viešu privāto uzņēmību un jācer, ka jaunā paaudze sākto turpinās un

vēl uzlabos.
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LATVIEŠU APRIŅĶIS KANĀDĀ

Žanis Bukovskis

Divi latvieši apmēram 60 jūdzes uz ziemeļiem no Toronto pil-

sētas 1949.gadā iepirka saimniecības. No šī sākuma apmēram desmit

gadu laikā izveidojās latviešu lauksaimnieku centrs, t.s., latviešu

apriņķis ar pāri par 60 saimniecībām. Saimniecību lielums bija 50—

500 akru, un lauksaimnieku vairums bija ģimenes cilvēki ar vienu

līdz pieciem bērniem. Sākumā saimniecības nodarbojās ar linkopību

un putnkopību, audzējot dējējvistas un gaļasputnus. Vēlākos gados

latviešu apriņķa lauksaimnieki specializējās citos virzienos — pien-

saimniecībā, gaļaslopu (liellopu), cūku, aitu un tītaru audzēšanā, dār-

zeņu un sēklu ražošanā un graudkopībā.
Gadu tecējumā vairums saimniecību likvidētas. Daļa lauk-

saimnieku pārgājusi uz citu nozari, pensionējusies vai mirusi. Tomēr

daļa no viņiem vēl dzīvo, t.s., latviešu apriņķa robežās, tādēļ kulturāli

sabiedriskais darbs vēl turpinās. Darbojas Latviešu lauksaimniecības

biedrība un DV nodala _Druva".

Farmas pārdevuši un tagad darbojas citā nozarē šādi bijušie

īpašnieki (minot apmēram farmu iegūšanas secībā): J.Jakovics.N.Feo-

dorovs, A.Ticmanis, X.Piegāze, H.Ozoliņš, J.Ozoliņš, V.Alders, V.Zva-

nītājs, J.Statkus,B.Bruņenieks, K.Boriss, M.Kalniņš, E.Kalniņš, J.Mai-

zītis, L Bechmanis, J.Lāma,V.Jēgers, J.Vanags, E. Rupners, V.Zaļups,

J. Veidemanis, M. Beņķītis.J. Zvaigzne, V. Zdanovskis un R. Geislers.

Farmas pārdevuši un pensionējušies:N.Goba, N.Boriss, R.Lie-

piņš, P.Ziemanis, A.Vaivads, E.Smiltnieks un K.Purmalis.

No bijušiem īpašniekiem miruši: A,Apse, A,Viļumsons, J.Skri-

bis,B. Lūsis, K. Šulcs, J. Brežgis, M. Bērziņš un K. Zomers.

Pārējie lauksaimnieki joprojām saimnieko savās farmās, iz-

ņemot Dr. A.Šteinu un U.Kiršteinu, kas savas saimniecības iznomā-

juši. Ar graudkopību nodarbojas K.Pavlovičs un M.Kalniņš, ar graud-

kopību un cūkkopību J.Semjanovs, ar graudkopību un gaļaslopu audzē-

šanu E. Lanka. Jaukta rakstura saimniecība ir arī Ž. Kursim.

Gaļaslopu audzēšanā specializējušies: R. Bite, Z. Bukovskis,

G. Lanka, J. Rekis, J. Strautnieks, E. Berkis, A. Mauslis un O. Perro.



Ar gaļaslopu audzēšanu un cūkkopību nodarbojas K. Spalviņš, bet

J. Dumpis pievērsies tieši cūkkopibai. Blakus gaļaslopu audzēšanai

V. Barševskis kultivē arī dārzeņus.

Ar piensaimniecību nodarbojas A. Kalniņš un J. Eglītis, ar

tītaru audzēšanu P. Geistauts un ar aitkopību J. Plūdums.

Pēdējo sešu gadu laikā zemes cenas stipri kāpušas, un lauk-

saimnieki, kas šai laikā savas farmas pārdevuši, ir materiāli no-

drošināti. Dārgās pašizmaksas un mazās peļņas dēļ latvieši šai

«latviešu apriņķī vairs jaunas farmas neiegādājas un saimniekošanu

neuzsāk.

JELGAVAS LAUKSAIMNIECĪBAS AKADĒMIJA
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SLUDINĀJUMI AVĪZĒS

Arvīds Plukšs

Starp latviešu uzņēmumiem ļoti ievērojama vieta ir brīvas

pasaules avīzēm. Avīzēm ir divējādi ienākumu avoti — abonēšanas

maksa un ieņēmumi par sludinājumiem. Izdevumi ir: avīzes produk-

cijas izdevumi, pasta izdevumi, honorāri līdzstrādniekiem (ko siste-

mātiski maksā tikai viens laikraksts) un nodokļi. No mūsu piecām

lielajām avīzēm sabiedriski uzņēmumi ir divi — Anglijā izdotā LON-

DONAS AVĪZE un Vācijā izdotā LATVUA. Par sabiedrisku uzņēmumu
var skaitīt arī Kanādā izdoto LATVIJU AMERIKA, kaut gan laikrakstu

izdod sevišķa akciju sabiedrība. Pārējās divas avīzes — LAIKS un

AUSTRĀLIJAS LATVIETIS ir privāti uzņēmumi.

Starp sabiedrisku un privātu uzņēmumu principiālā starpība

ir tā, ka privātiem uzņēmumiem komerciāli jādarbojas ar sekmēm.

Sabiedriskie uzņēmumi kādu laiku var pastāvēt arī tad, ja to saim-

niecība nav racionāla un tie nedod peļņu. Kādas ir komerciālās sek-

mes mūsu divām privātajām avīzēm, to zina tikai šo avīžu īpašnieki

un nodokļu departaments. Publika par šīm sekmēm var spriest tikai

pēc tā, ka avīzes turpina iznākt.

Par visu avīžu financiālo stāvokli daļēji var spriest pēc avī-

zēs ievietotajiem sludinājumiem. īzmērījot sludinājumiem izlietoto

platību un pareizinot ar attiecīgo tarifu, kas iespiests avīzē, var ap-

lēst par sludinājumiem saņemto summu. Ir gan iespējams, ka to

firmu sludinājumi, kas savus sludinājumus ievieto avīzē rēgulāri, ir

nocenoti ar atlaidi. Tomēr, no otras puses, sludinājumus aplēšot,

avīzes izlietoto platību parasti noapaļo uz augšu. Nav arī zināms, cik

daudz avīzēm jānoraksta zaudējumos par neiekasētām sludinājumu

maksām. Aplēstās summas tāpēc nav visai drošas un dod tikai aptu-

venu jēgu par avīzes ienākumiem no sludinājumiem. Spriežot pēc

avīzes metiena un abonēšanas maksas, tām avīzēm, kam ienākumi

no sludinājumiem ir lielāki, tie dod apmēram 33 % ienākumu, bet

avīzēm ar mazu metienu ienākumu no sludinājumiem ir relātīvi

mazāk.

Sekojošā pārskatā ir parādīti arī avīzes izdevēja paša sludi-

nājumi. Tie, saprotams, izdevējam tiešus ienākumus nedod. Tomēr
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ar šiem sludinājumiem avīze gūst netiešu ienākumu. No otras puses,

šo sludinājumu dēļ lasītāji saņem mazāk parastās informācijas.

Aplēsums par summām, ko mūsu avīzes varēja saņemt par

sludinājumiem, attiecas uz laiku no 1974. g. 1. jūlija līdz 1975.g. 30.

jūnijam. Ar sludinājumiem aizņemtā kopējā telpa šai periodā bija:

LAIKAM 229 lpp., LATVUAI AMERIKĀ 244 lpp., AUSTRĀLIJAS LAT-

VIETIM 106,5 lpp., LONDONAS AVĪZEI 21 lpp. un LATVIJAI 14 lpp.

Pārlēšot eventuāli saņemto sludinājumu maksu ASV dolāros, kārtība,

kādā avīzes sarindojas, ir mazliet citāda. Pārlēsums izdarīts pēc

kursa, kāds bija 1974. g. 25. septembrī, jo tad pārvērtēja Austrālijas

dolāru. LAIKAM aplēstā sludinājumu maksas kopsumma par minēto

gadu iznāk $ 122.536, LATVIJAI AMERIKĀ $ 71.158, AUSTRĀLUAS

LATVIETIM $ 33.606, LATVIJAI $ 10.163 un LONDONAS AVĪZEI

$ 2708.

Visvairāk ienākumu avīzes, izņemot tikai LATVUU AMERIKĀ,

ieguva no bēru sludinājumiem. Kamēr mītnes zemju avīzēs bēru

sludinājumi ir tikai dažas sīkas rindiņas, latviešu paraža prasa, lai

bēru sludinājumi būtu lieli, ar krustazīmi vai citu simbolu un ar

kādām dzejas rindām. Visu sludinājumu parasti ievieto melnā ielogā,

un to pašu aizgājēju godina ar vairākiem sludinājumiem.

Arī latviešu organizāciju sludinājumi laikrakstiem ir relātīvi

svarīgs ienākumu avots, sevišķi LONDONAS AVĪZEI un LATVIJAI

(ja vien tie ir samaksāti sludinājumi). Varētu domāt, ka LATVIJĀ

ievietotie sludinājumi par Minsteres ģimnāziju, Latviešu centrālās

komitejas vēlēšanām uc. ir bezmaksas sludinājumi. Laikraksta LAT-

VIJAS 1974. gada pārskatā, piemēram, minēts, ka sludinājumi devuši

ienākumus DM 16.884, bet pēc mūsu aplēsuma (atskaitot pašas avīzes

sludinājumus) dabūjam DM 21.312. Kaut arī periods ir atšķirīgs

(mūsu aplēsums attiecas uz laiku no 1974. g. 1. jūlija līdz 1975. g. 30.

jūnijam, kas nozīmē divus laikraksta numurus vairāk nekā 1974. ka-

lendāra gadā), starpība starp aplēsto un faktiski saņemto summu ir

ļoti liela. Tādēļ iespējams, ka bijuši bezmaksas sludinājumi un ka

no publicētā tarifa dota atlaide. Aplēstā telpa sludinājumiem tomēr

ir izlietota, attiecīgi samazinot pārējo informāciju.

LATVUA AMERIKĀ ir vienīgā avīze, kas iekasē sludinājumu
maksu par sarīkojumu kalendārā ievietotiem aizrādījumiem par or-

ganizāciju sarīkojumiem (kopējā summa $ 2868), un tas relātīvi pa-
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lielina summu, ko šis laikraksts ieņēmis ar latviešu organizāciju

sludinājumiem. No otras puses, iespējams, ka šī iemesla dēļ Kanā-

das latviešu organizāciju sarīkojumi avīzē atspoguļojas nepilnīgāk.

Pēc jaunākā pasta tarifa paaugstinājuma arī AUSTRĀLIJAS LATVIE-

TIS ņem maksu par atkārtotiem aizrādījumiem attieksmē uz sarīko-

jumiem, bet divi reizes šos aizrādījumus ievieto bez maksas.

No saimnieciskajiem uzņēmumiem sveštautiešu uzņēmumi
LAIKĀ unAUSTRĀLIJAS LATVIETĪ sludinavairāk nekā latviešu pašu
uzņēmumi. LATVUĀ AMERIKĀ ievietoto latviešu uzņēmumu sludi-

nājumos ieskaitīti laikraksta paša spiestuves sludinājumi, ko varbūt

varēja skaitīt par laikraksta paša sludinājumiem. Kanādāun Austrā-

lijā pēdējos gados valdība pasākusi ievietot sludinājumus svešvalodu

laikrakstos, lai ieceļotājus noskaņotu sev labvēlīgi. Līdz ar to šie

valdības sludinājumi kļuvuši par ievērojamu avīžu ienākumu posteni.

Kopējos ienākumos mazāk nozīmes ir dažādu personu sludinājumiem.

Dabiski rodas jautājums, vai sludinājumi panāk savu mērķi,

un, pirmkārt, vai tos vispār lasa. Izdarot aptauju, kuras rezultāti

publicēti ARCHĪVA X sējumā (sk. 72. lpp.), seši procenti abonentu

atbildēja, ka sludinājumus nemaz nelasot. Lielais procents (94%),
kas sludinājumus lasa, būs izskaidrojams ar to, ka vecākie abonenti

ar interesi meklē bēru sludinājumos, vai nav nomiris kāds paziņa.
Jādomā, ka pārējo sludinājumu nelasītāju skaits ir lielāks. Nākošais

jautājums ir, vai šiem pārējiem sludinājumiem ir kādi panākumi.

Katrā ziņā, pieredze rāda, ka uz avīzēs ievietoto Latviešu inženieru

apvienības sludinājumu — lai inženieri iesūta ARCHĪVAM savas īs-

biografijās, tikpat kā nekādas atsaucības nebija. Tomērpēc šī viena

gadījuma nevar spriest par sludinājumu efektu, un par to būtu jāiz-
dara atsevišķs pētījums. Ņemot vērā latviešu skeptisko dabu, varētu

domāt, ka sludinājumi maz ko panāk, izņemot vienīgi sludinājumus

ar informatīvu raksturu, ko lasītāji pieņem zināšanai. Vai kādu pie-

dāvāto mantu sludinājuma dēļ pērk vairāk nekā bez sludinājuma, tas

vēl būtu jānoskaidro.

Sekojošā lappusē ievietots aplēsums par sludinājumiem mūsu

piecās lielajās avīzēs (no 1974.g. 1. jūlija līdz 1975. g. 30. jūnijam).

Pēc izmērītās ar sludinājumiem aizņemtās platības un laikrakstā

minētā tarifa aplēsta sludinājumu maksas kopsumma naudā un pro-

centuālais samērs, grupējot pēc sludinājumu devējiem.
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MŪSU FONDI

Teodors Silkalns

lEVADS

Šis raksts ir materiālu kopojums par latviešu dažādajiem

fondiem, kas darbojas brīvajā pasaulē kā patstāvīgas vienības vai

arī pastāv pie centrālām un lokālām organizācijām un draudzēm.

Kas ir fonds? Prof. Dr. E. Dunsdorfa rediģētās TAUTSAIM-

NIECĪBAS VĀRDNĪCAS 4. burtnīcā (vārdnīca kara apstākļu dēļ netika

nobeigta) definēts fonds. Definīcijas trešajā rindkopā teikts, ka praksē

par fondiem sauc arī mantu kopuma vai sevišķiem mērķiem novēlētu

ieņēmumu un izdevumu pārvaldīšanai dibinātas valsts, pašvaldību vai

labdarības iestādes vai organizācijas, piemēram, pensiju fondu, sti-

pendiju fondu, Kristapa Morberga novēlējuma fondu utt. Pēc Oksfor-

das vārdnīcas, fonds ir uzkrājums, kas izlietojams noteiktiem mēr-

ķiem.
I

Mūsu trimdas fondu darbība izpaužas 1) līdzekļu savākšanā,

sevišķi, vācot ziedojumus; 2) līdzekļu sadalē fonda mērķos paredzē-

tām vajadzībām; 3) atsevišķos gadījumos fonds ir līdzekļu vācējs un

arī aktīvs fonda mērķu veicējs (LNF uc.).

Līdzekļu vākšana ir fonda vadības lielākais un grūtākais

darbs, un tas tāpat kā citos sabiedriskos pasākumos lielā mērā at-

karīgs no atsevišķu personu iniciatīvas un rosības. Ja šādu personu

nav, tad nav arī panākumu. Svarīgi ir arī fonda mērķi. Ir gadījumi,

kad līdzekļi ieplūst spontāni (piemēram, Zentas Mauriņas fondā). Sa-

mērā maz fondos ieplūduši vai fondus veidojuši lielāki testamentāri

novēlējumi.

Pēdējos gados fondos sākts vākt līdzekļus ne kārtējām vaja-

dzībām, bet gan, lai uzkrātu lielāku kapitālu, no kura ik gadus var

izlietot noguldījumu augļus, kapitālu neaizkarot. Tāds ir Latvijas
brīvības fonds un Latviešu fonds ASV, un Nākotnes fonds Kanādā.

Savā rakstā sniedzu ziņas par pasākumiem, kas paši sevi

uzskata, resp. apzīmējuši par „fondū" (izņēmums ir DV fonds Anglijā,
kuru neapskatīju, jo tas ir aprūpes biedrības Daugavas vanagu nodaļa
ar savu zemes valdi). Būtībā fondiem līdzīgu darbu veic arī citi pa-
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sākumi ar apzīmējumiem: „
balva",

n
komiteja",

„
stipendija" „ārmi-

sija", „māsu pulciņi" uc, kuru savāktie līdzekļi un darbība veltīta

speciāliem mērķiem. Vēl tālāk ejot, var teikt, ka fondiem līdzīgu

darbuveic vai ikviena latviešu organizācija, dodot līdzekļus no saviem

ienākumiem. Daudzām organizācijām un draudzēm ir fondi, kamēr

citas savā grāmatvedībā to pašu apzīmē par kontu. Loti līdzīgi savos

mērķos ir divi pasākumi, no kuriem viens apzīmēts par fondu —

„
LNAK nākotnes fonds", bet otrs par institūtu —

„
ALA mūža biedru

institūts". Tātad robežas novilkt ir grūti, un šis darbs raksturo tikai

vienu daļu no trimdas sabiedriskās rosības. Tomēr tas sniedz ieskatu

šai rosībā un rrērķos un rāda skaitļos šo mērķu piepildīšanu.

Ir dzirdēti ieskati, ka fondu ir par daudz, mazos fondus vaja-

dzētu likvidēt, resp. apvienot un visu darbību koncentrēt ap nedau-

dziem lielajiem fondiem. Šis ieskats ir diskutējams, bet šķiet, ka,

mazos fondus likvidējot, mēs samazināsim pašdarbību mazākos cen-

tros. Tāpat bieži fondu līdzekļu sagādē un darbībā piedalās personas,

kas ieinteresētas fondu speciālos mērķos, bet citādi sabiedrībā ne-

darbojas. Fondi ir dibināti, ir apvienoti, ir likvidēti — fondu pastāvē-
šanu nosaka dabiskais process, un nav domājams, ka, mazos fondus

likvidējot, ziedojumi lielajiem fondiem ievērojami pieaugtu un to

darbība labāk sekmētos.

Materiālukopojumā un apstrādājumā nekādā ziņā nepretendēju

uz pilnību, nedz arī precizitāti. Visi fondi nav apzināti, jo nebija

ziņu par to pastāvēšanu. Bez tam fondi atrodas pastāvīgā kustībā.

Bieži vien tie savus mērķus piepildījuši un likvidēti (vairums namu

un baznīcu celšanas fondu). Citos gadījumos fonds iecerēts,pat no-

dibināts, bet faktiski nav darbojies. Ziņas sakopotas tikai par paš-

reiz (1975. gadā) pastāvošiem fondiem. Rakstā nebija iespējama vien-

veidība, jo uz lūgumu pēc ziņām atbildes bija dažādas, bieži vien

vispārēja rakstura. Tas pats sakāms par iegūtām ziņām no periodi-

kas.

lespēju robežās ziņas sniegtas šādā kārtībā: a) fonda dibinā-

šanas gads, b) pārvalde, c) mērķi, d) līdzekļu iegūšana, c) to izlie-

tošana, f) uzkrātie līdzekļi. Tikai nedaudzos gadījumos esmu izteicis

kādas piezīmes par fondu darbību.

Fondu grupējums: 1) Globālie fondi (turpmākajās nodaļās ir

vēl arī citi globāli fondi). 2) Atsevišķu kontinentu fondi ar speciāliem
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mērķiem. 3) Literārie un pieminas fondi. 4) Stipendiju un jaunatnes

izglītības fondi. 5) Bēru un palīdzības fondi. 6) Dažādi fondi.

Ļoti aptuveni lēšot, fondos ir iekrāts (neskaitot būvniecības

un tamlīdzīga rakstura fondus) ap 2,6 miljoni dolāru.

ARCHĪVA redakcija lūdz visus fondus sūtīt savus pavairotos

gadapārskatus un ziņojumus Melburnas latviešu biedrības bibliotēkai

uzglabāšanai nākotnei. (Adrese: Latvian Librarv, 3 Dickens St. ,El-

-wood, Vic. 3184, Australia.)

Saīsinājumi

ALA = Amerikas latviešu apvienība; ALAKF = Amerikas lat-

viešu apvienības kultūras fonds; ALJA = Amerikas latviešu jaunatnes

apvienība; DV (Lielbritānijā DVF) = Daugavas vanagi; ELJA = Eiro-

pas latviešu jaunatnes apvienība; KF = Kultūras fonds; LAA = Lat-

viešu apvienība Austrālijā; LAAJ = Latviešu apvienība Austrālijā un

Jaunzēlandē; LAAJKF = Latviešu apvienības Austrālijā un Jaunzēlan-

dē kultūras fonds; LAAKF = Latviešu apvienības Austrālijā kultūras

fonds; LAKEC = Latvijas atjaunošanas komitejas Eiropas centrs;

LAZA = Latviešu ārstu un zobārstu apvienība; LCK = Latviešu cen-

trālā komiteja; LCP= Latviešu centrālā padome; LELDAA = Latviešu

evaņģēliski luterisko draudžu apvienība Amerikā(tagad LELBA= Lat-

viešu evaņģēliski luteriskā baznīca Amerikā); LJAAJ = Latviešu jau-

natnes apvienība Austrālijā un Jaunzēlandē; LNAK = Latviešu nacio-

nālā apvienība Kanādā; LNF = Latviešu nacionālais fonds; LNJAK =

Latviešu nacionālā jaunatnes apvienība Kanādā; LNPL = Latviešu

nacionālā padome Lielbritānijā; LSCS = Latviešu studentu centrālā

savienība; PBLA = Pasaules brīvo latviešu apvienība; ZLKF = Zie-

meļamerikas latviešu kultūras fonds.

Kur minētas naudas summas, tās noapaļotas pilnas attiecīgās
naudasvienības apmērā.

GLOBĀLIE FONDI AR SPECIĀLIEM MĒRĶIEM

ASV

Latvijas brīvības fonds (Rokvilā)

Dibināts 1973.gada augustā un tā paša gada oktobrī inkorpo-

rēts Amerikas iestādēs. Tā mērķis ir radīt līdzekļu rezervi, ar kuras

augļiem nodrošināt rēgulāru atbalstu kārtējam nacionālpolītiskajam
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darbam. Fonda biedri var būt atsevišķas personas un organizācijas,

kas fondā iemaksā $ 500 vienā reizē vai pa daļām. Fonds pieņem arī

testamentārus novēlējumus un ziedojumus par mazākām summām

nekā $ 500. lecerēts savākt vismaz vienu miljonu dolāru. Fonda dibi-

nātāji ir četras organizācijas — Amerikas latviešu apvienība,Latviešu

apvienība Austrālijā un Jaunzēlandē, Latvijas atjaunošanas komitejas

Eiropas centrs un Latviešu nacionālā apvienība Kanādā. Sīs organi-

zācijas, resp. Pasaules brīvo latviešu apvienība izrauga fonda direk-

torus un amatpersonas — fonda valdi ar 14 valdes locekļiem no visas

brīvās pasaules.

Valde iz"dara gadskārtējus piešķīrumus no fonda noguldījumu

augļiem un ziedotām summām, kas mazākas par $ 500 un kuru zie-

dotāji nav saistīti ar iestāšanos fondā. Kapitālu var izlietot tikai

ārkārtējos gadījumos, un izlietošanai nepieciešams vienpadsmit val-

des locekļu atbalsts. Fonda iniciātori izteikuši vēlēšanos, ka sakrā-

tais kapitāls jānodod atbrīvotai un neatkarīgai Latvijai.

1974. gadā fonds saņēmis augļus $ 3500, un ziedojumu (zem

$ 500) bijis $ 4100. Visa šī summa pieskaitīta neaizkaramamkapi-

tālam. Kopā ar apsolītajiem maksājumiem 1974. gadā fondā bija uz-

krāts $ 161.300. 1975.g. 1. septembrī fondā bija 296 dalībnieki, un

fonda kapitāls bija $ 147.717, bet kopā ar apsolītajām summām pāri

par $ 300.000.

1975. gadā bija paredzēts saņemt augļos un citos ienākumos

$ 12.000. Sai apmērā sastādīts fonda izdevumu budžets, paredzot

$ 5000 darbībai Eiropas drošības konferencē, $ 2500 PBLA informā-

cijas birojam, $ 1500 biļetena LATVIETIS LATVIETIM izdošanai,

$ 1500 fonda techniskajiem izdevumiem, $ 500 LAAJ, $300 Komitejai

Latvijas brīvībai un $ 200 DV apvienībai Vācijā (okupētās Latvijas

periodikas apskatam). Fonds materiāli ir guvis lielu atbalstu ASV,

Venecuēlā, arī Kanādā un Austrālijā, mazāk Vācijā. Fonds radies

atsevišķu personu ierosmē. ALA prezidija un kongresa nostāja fonda

dibināšanas sākuma posmā bija atturīga.

Fonds dod ievērojamus līdzekļus mūsu nacionāli polītiskajam
darbam. Negātīvā puse ir, ka inflācijas dēļ fonda neaizkaramā kapi-
tāla vērtība mazinās (līdzīgi tas ir ar Latviešu fonda un arī Baznīcas

rītdienas fonda uc. kapitālu).
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Latviešu fonds (Kalamazū)

Priekšdarbi Latviešu fonda dibināšanai veikti 1969.gadā, un

1970. gadā fonds inkorporets Mičiganas stātā, ASV kā bezpeļņas orga-

nizācija. Fonda darbības pirmā posma mērķis ir sagādāt vienu mil-

jonu dolāru, lai ar šī kapitāla peļņu un augļiem ik gadus nodrošinātu

iespējas nozīmīgākajiem veikumiem latviešu kultūras veidošanā, iz-

platīšanā un nodošanā nākamām paaudzēm. Tā būs likts drošs mate-

riālais pamats darbam latviskās kultūras, tautas pastāvēšanas un

brīvības labā.

Par fonda dalībniekiem varbūt atsevišķas personas, ģimenes

un organizācijas. Dalībnieka iestājmaksa ir $ 50. Pilna dalībnieka

maksa ir $ 1000 aizdevums vai ziedojums. To var iemaksāt arī pa-

kāpeniski. Fondu vada un līdzekļus apsaimnieko deviņu locekļu pado-

me. Padomi ievēlē dalībnieki, katru gadu pārvēlējot trīs locekļus.

Līdzekļu ieguldījumus pēc padomes norādījuma veic īpaša lietpratēju

komisija.

Piešķīrumiem fonds lieto tikai ieguldīto līdzekļu peļņu un

vērtības pieaugumu. Fonda kapitāls paliek neaizkārts, Līdzekļus

piešķir fonda dalībnieki, rakstveidā nobalsojot par iesniegtajiem pro-

jektiem (pieprasījumiem). 1973. gadā fondā bija 367, bet 1975. gada

sākumā 560 dalībnieki, no kuriem 120 iemaksājuši (vai aizdevuši)

pilnu maksājumu $ 1000, bet pārējie turpina daļējas iemaksas. Fonda

kapitāls 1971. gadā bija $ 29.000, 1972. gadā $*82.000, 1973. gadā —

$ 131.000, bet 1975. gada pirmajā pusē sasniedza $ 216.677. Fonda

padome cer, ka, fondam augot līdzšinējā tempā, līdz 1978.gadam būs

1000 dalībnieku, bet 1982.gadā pamatkapitāls būs viens miljons dolāru.

1972. gadā fonds piešķīris $ 2500; no tā $ 1500 piešķirts prof.

Jāzepam Lēlim, kas kopā ar Dzidru Liepiņu kārto LATVIEŠU VALO-

DAS MĀCĪBAS PAMATKURSA izdošanu, $ 1000 piešķirts latviešu

idiomu vārdnīcai Dr. Veltas Rūķes-Draviņas virsredakcijā.

1973. gadā piešķīra $ 6000: no tā $ 1000 Dr. Trevora Fenela

darba A GRAMMAR OF MODERN LATVIAN un $ 1000 Līgas Streipas

bērnugrāmatas MANAM PRIEKAM izdošanai, $ 1000 Dr. Benjamiņam
Jēgeram LATVIEŠU TRIMDAS IZDEVUMU BIBLIOGRĀFIJAS* un

$ 2000 Baibai VTtoliņai bērnu bilžu vārdnīcas izdošanai. $ 1000, ko

Latviešu fondam bija ziedojis Ivars Hiršs, piešķīra JAUNĀS GAITAS

100. numura izdošanai.
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1974.gadā piešķīra kopsummā $ 7500, no tā $ 1000 prof. Jānim

Šiliņammākslas vēstures, $ 1000 žurnālam MAZPUTNIŅAM 200. nu-

mūra, $ 1500 ALA izglītības birojam māclbgrāmatu izdošanai, $ 2000

LATVIEŠU TECHNISKĀS TERMINOLOĢIJAS VĀRDNĪCAS turpināša-

nai, $ 1000 Baltijas studiju veicināšanas apvienībai (Rolfa Ekmana

grāmatas LITERATURE AND POLITICS izdošanai) un $1000 Valentī-

nam Bērzkalnam latviešu mūzikas vārdnīcas manuskripta sagatavo-

šanai.

1975. gadā piešķīra $ 14.500. No tiem Latviešu institūta pro-

jektiem paredzēti $ 9000 (LATVIEŠU PAREIZRAKSTĪBAS VĀRDNĪ-

CAS un LATVJU ENCIKLOPĒDIJAS papildsējuma izdošanai); $4500

piešķīra prof*. Edgaram Andersonam par vēsturisku pētījumu
„

The

Baltie area m world affairs" un $ 1000 Solveigai Miezītei pētījumam

par latviskās audzināšanas ietekmi uz latviešu jauniešu individuālo

un sabiedrisko attīstību. Piešķīrumu vēl saņēma Valentīns Lambergs

un Staņislavs Duļevskis skaņulenšu sagatavošanai radioraidījumiem,

ko varētu izmantot citu latviešu centru raidījumos.

LTdz ar to Latviešu fonds savos piešķīrumos sāk pārsniegt

Pasaules brīvo latviešu apvienības kultūras fondu. Latviešu fonda

piešķīrumi, salīdzinot ar citu fondu piešķīrumiem, nav sadrumstaloti,

bet piešķirti nedaudziem projektiem lielākās devās. Fonds savu dar-

bību pilnām attaisnojis un nākotnē solās izvērsties par vienu no gal-
veniem latviešu kultūras atbalstītājiem.

Daļa darbu, kam līdzekļi piešķirti, ir izdoti. Nav zināms, ko

fonds darīs, ja darbi, kam līdzekļi piešķirti, paliks neizdoti.

Pasaules brīvo latviešu apvienības kultūras fonds (Rokvilā)

Dibināts 1972. g. 16. novembrī. Fonds stājās Ziemeļamerikas
latviešu KF vietā, daļēji pārņemot tā funkcijas. Lokālie KF (ALAKF,

LAAJKF) turpina darbību. Fonda mērķis: latviešu kultūras jaunrades
veicināšana un kultūras vērtību saglabāšana. Fonda līdzekļi izlieto-

jami: a) latviešu kultūras pasākumu organizēšanai, sekmēšanai un

izveidošanai; b) latviešu kultūras jaunrades veicināšanai; c) godal-

gām un prēmijām par sasniegumiem latviešu kultūras laukā; d) kul-

tūras darbiniekuun jaunatnes izglītības atbalstam.

Fonda darbību vada valde, kurā ir valdes priekšsēdis, kas

pārstāv ALA, un trīs viņa vietnieki, kas pārstāv LAAJ, LNAK un
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LAKEC, kā art minēto organizāciju izglītības un kultūras nozaru

vai biroju vadītāji; bez tam valdes locekļi un pieci referenti sekojo-

šās deviņās nozarēs: 1) humānitārās un sociālās zinātnēs; 2) tech-

niskās un dabas zinātnēs; 3) rakstniecībā; 4) presē; 5) tēlotājās māk-

slās; 6) mūzikā; 7) daiļamatniecībā; 8) teātra mākslā; 9) paidagoģijā

un jaunatnes audzināšanā. Amatpersonu pilnvaru laiks ir viens vai

divi gadi. Valdes sēdes sasauc pēc vajadzības vismaz reizi gadā. Kā

redzams, pārvalde ir smaga un līdzīga ZLKF pārvaldei.

Par to, kādos apmēros atsevišķas zemes piedalās fondā ar

līdzekļiem, lemj šo zemju centrālās organizācijas. 1973. gadā ASV

deva $ 7500 (pusi no ALA kultūras fonda savāktajiem ziedojumiem),

Kanāda $ 2000, Austrālija 350 Austrālijas dolāru un Eiropa $ 500.

1973. gadā fonds piešķīris $ 9075 (bija iesniegti pieprasījumi pēc

$ 22.195). Godabalvām, ieskaitot Krišjāņa Barona prēmiju, piešķīra
$ 2600 (ap 28 %), citām vajadzībām $ 6475 (72 %). 1973. gadā goda-

balvas (katru $ 400) piešķīra: tēlotājā mākslā Laimonim Eglītim par

gleznu „Māsas"; žurnālistikā redaktoram Emīlam Dēliņam par ievad-

rakstiem AUSTRĀLIJAS LATVIETĪ; daiļamatniecībā dalīti (katram

$ 200) Jānim Ridusam par sudrabā kaltu šķīvi un Milijai Aboliņai par

keramikas svečturi; bibliogrāfijā Dr. Benjamiņam Jēgeram par LAT-

VIEŠU TRIMDAS IZDEVUMU BIBLIOGRĀFIJU un paidagoģijā Mir-

dzai Paudrupei par latviešu gramatikas mācīšanas metodes izveido-

šanu. Godadiplomu techniskās un dabas zinātnēs par nopelniem lat-

viešu architektūrā piešķīra prof. Dr. Paulam Kundziņam un paidago-
ģijā Lilijai Blūmai par lasāmgrāmatu 3. klasei. Godarakstus piešķīra
gleznotājam Alfrēdam Krūkliņam par darbu

„
Vidzeme", Lilijai Duns-

dorfai un Magdalēnei Rozentāleipar pienesumu LATVIEŠU TRIMDAS

IZDEVUMU BIBLIOGRĀFIJAS sagatavošanā un daiļamatniekam Kriš-

jānim Alleram par pūra lādi.

Krišjāņa Barona prēmiju ($ 200) piešķīra rakstniekam Alfrē-

dam Dziļumam par darbu LAI NEAIZMIRSTAM, komponistam An-

drim Vītoliņam par darbību ar jauniešiem mūzikas paidagoģijā un

mācītājam G. Knesam-Kņezinskim par sasniegumiem, iesaistot jau-

natni latviskās izglītības gaitās.

Citām vajadzībām fonda valde piešķīra: Pasaules brīvo lat-

viešu apvienībai Dr.T.Fenela darba A GRAMMAR OF MODERN LAT-

VIAN izdošanai $ 1000 (jāatzīmē, ka 1973. gadā šim pašam mērķim
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arī Latviešu fonds piešķīris $ 1000), LNAK jaunatnes stāstu sacensī-

bām $ 900, ALA izglītības birojam sacensību balvām $ 200 un mācīb-

līdzekļu sagatavošanai $ 200, ALA apgādam skolas grāmatu izdošanai

$ 1000, ALA valodas komisijai latviešu valodas vārdnīcas sagatavo-

šanai $ 300,biedrībaiRamavei rakstu krājuma CEĻU izdošanai $ 200,

Dr, B.Jēgeram LATVIEŠU TRIMDAS IZDEVUMU'BIBLIOGRĀFIJAS

izdošanai $ 500 (Latviešu fonds 1973.gadā šim pašam mērķim pie-

šķīris $ 1000 un ALAKF $ 150), prof. E. Andersonam Latvijas diplo-

mātijas vēstures izdošanai $ 400, Baltijas studiju veicināšanas ap-

vienībai $ 200, žurnāla MAZPUTNIŅA atbalstam $ 300, rakstu krā-

juma ARCHĪVA abonēšanai $ 125, prof. J. Šiliņam mākslas vēstures

izdošanai $ 350, Latviešu skautu organizācijai skautu filmas sagata-

vošanai $ 200, prof. J. Lēlim latviešu valodas mācības pamatkursa

sagatavošanai $ 100 (šīs grāmatas izdošanai Latviešu fonds 1973.gadā

piešķīris $ 1500), Austrālijas latviešu daiļamatnieku apvienībai iz-

stādes sagatavošanai ASV $ 200.

1974. gadā fonds saņēma no ALAKF $ 10.000 (vairāk nekā pusi

no savāktās summas $ 17.627), Kanāda deva $ 2000, Austrālija 350

Austrālijas dolāru un Eiropa $ 500. Fonds sācis uzkrāt rezerves

kapitālu. 1974. gadā tas bijis $ 2500, un uzkrāšanu paredzēts turpināt.

1974. gadā fonds sadalīja $ 13.020 (pieprasījumi bija iesniegti par

$ 40.290). Godabalvām, ieskaitot Krišjāņa Barona prēmiju, piešķīra
$ 3400 (26 %), citām vajadzībām $ 9620 (74 %).

Godabalvas (katru $ 400) piešķīra: humānitārās zinātnēs prof.

Paulam Jurevičam par eseju krājumu PRETSTATU PASAULE; lite-

ratūrā dzejniecei Astrīdai Ivaskai par krājumu SOLIS SILOS; žurnā-

listikā Maksim Čulītim Kanādā par vispusīgu Kanādas latviešu dzīves

atainošanu ar faktiem bagātos ziņojumos laikrakstā LAIKS; mūzikā

komponistam Jānim Kalniņam par Trešo simfoniju; skatuves mākslā

dalīti Ziemeļamerikas latviešu teātra apvienībai un Sidnejas latviešu

teātra ansamblim Austrālijā. Johannai Rinkai godabalvu piešķīra par

latviešu tautasdeju apzināšanu, uzrakstīšanu un sakārtošanu un Dr.

Valdim Muižniekam par izcilu daudzu gadu darbu latviskās izglītības
veicināšanā un latviešu valodas un literatūras kursu organizēšanā

latviešu jaunatnei. Fonda godadiplomu piešķīra ķīmijas doktoram

prof. Bruno Jirgensonam par izciliem pētījumiem ķīmijā. Krišjāņa
Barona prēmiju (katru $ 200) piešķīra skolotājai Lidijai Ziemelei par



62

rosīgu darbību latviešu skolas 50 gadus, rakstniekam Nikolajam Kal-

niņam par kultūrvēsturisko romānu TIKAI SAULEI NAV ĒNU, Vilmai

Goldmaneipar latviešu tēlotājas mākslas darbu diapozitīvu savākšanu

un krātuves iekārtošanu.

Citām vajadzībām 1974.gadā piešķīra: ALA apgādam skolas -

grāmatu izdošanai $ 1000, jaunu mācībgrāmatu sagatavošanai $ 300,

skolotāju kursiem un konferencēm $ 100, vārdnīcai skolu vajadzībām

$ 100. Pavisam skolu darbam piešķirts $ 2500. Mūzikas sektorā

piešķīra $ 500 (skaņuplašu iegādei $ 200, stabulēšanas mācībai bēr-

niem $ 100 un koklēšanas mācibgrāmatas 2. daļas izdošanai $ 200).

Daiļamatniecībā sadalīja $ 600 (daiļamatnieku ceļojošās izstādes

sarīkošanai $ 200, godalgoto darbu fotografēšanai $ 100, daiļamat-

nieku kursiem $ 250 un daiļamatniecības darbukrātuvei $ 50). Lugu

sacensībai piešķīra $ 300, mākslas žurnāla izdošanai $ 800, māksli-

nieku saieta rīkošanai $ 200.Tātad teātrim un mākslai kopā piešķirts

$ 1300. Rakstu krājuma ARCHĪVA abonēšanai piešķirts $ 250 (1976.

gada maijā piešķīrums vēl nebija saņemts), žurnālam CEĻA ZĪMĒM

$100, MAZPUTNIŅAM $ 300, prof. E. Andersona vēstures grāmatas

izdošanai $ 500, informācijas izdevumu publicēšanai ķīniešu valodā

$ 100. Latviešu institūta ietvaros iecerētiem pasākumiem piešķīra

$ 3400 (no tā pareizrakstības vārdnīcas izdošanai $ 800, latviešu

centrālās bibliotēkas un archīva vajadzībām $ 600 un institūta atbal-

stam vispār $ 2000). Pa $ 100 piešķīra Eiropas latviešu jaunatnes

apvienībai publikācijām un videolenšu iegādei.

1975. gadā fonda godabalvas apmērs bija $ 400 un Krišjāņa
Barona prēmijas $ 200. Kopā balvām un prēmijām piešķirts $ 3600.

Godabalvas piešķirtas: humānitārās un sociālās zinātnēs profesoram

Dr. Edgaram Dunsdorfam par grāmatu LATVIJAS VĒSTURE 1710—

1800; rakstniecībā dalīti Ainai Kraujietei par dzejoļu krājumu NE

BUNGAS, NE TROMPETES un Zentai Liepai par dzejoļu krājumu

ATSPULGU NAMS; žurnālistikā redaktoram Arturam Strautmanim

par izciliem nacionāli politiskiem rakstiem laikrakstā LAIKS; mūzikā

komponistam Arnoldam Šturmam par sonātu klavierēm; tēlotājās
mākslās Jānim Mintikam par skulptūru grupu „ Jumja raksts, līklocis

un ugunskrusts"; paidagoģijā mācītājam Albertam Ozolam par aktīvu

darbību latviešu skolās un vasaras nometnē Katskilos un par skolu

mācībgTāmatu sagatavošanu; daiļamatniecībā Aleksandrai Dzērvītei
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par grāmatu LATVJU RAKSTI. Godadiplomi piešķirti: technisko un

dabas zinātņu nozarē prof. Staņislavam Vasiļevskim par publikācijām

astronomijā un izcilu zinātnisku darbību un Dr.Andrejam Dravniekam

kā ožvielu zinātnes nodibinātājam un izveidotājam; mākslā gleznotā-

jam Ēvaldam Dajevskim par vizuāliem efektiem Annas Brigaderes

lugas PRINCESE GUNDEGA UN KARALIS BRUSUBĀRDA uzvedumam

un tautasdeju nozarē Arnoldam Bāliņam par grāmatas 88 LATVIEŠU

TAUTAS DEJAS UN APDARES sakārtojumu un nenogurstošu darbību

(pēcnāves apbalvojums).

Krišjāņa Barona prēmija piešķirta: Jānim Samtam par darbu

„
Origins of Latvian Diplomacv 1917—1925; Albertam Jērumampar

latviešu mūzikas dzīves aktīvu organizēšanu Rietumeiropā; Latviešu

ģimnāzijas Toronto, Kanādā drāmas pulciņam par izcilo darbību un

vērtīgiem uzvedumiem; Kazimiram Deksnim Montrealā, Kanādā par

ilggadīgu un aktīvu darbību latviešu skolā.

Atzinības raksti piešķirti: Nikolajam Riškem par eļļasgleznu

„
Studija"; Dainai Dagnijai par gleznu

„
Latviešu bērni" Astrai Klein-

hofai-Strobelai par skulptūrām tekstiliju veidojumu „Pārvērtība";

diriģentamRobertam Zuikam par izcilām sekmēm koru organizēšanā,

vadīšanā, koristu apmācīšanā un koru koncertu rīkošanā; Ērikam

Biezaitim Austrālijā par ļoti sekmīgu darbu LAAJ mūzikas krātuves

veidošanā; audzinātājam Kārlim Baltiņam par ilggadēju nenogurstošu

darbu latviešu skolās un vasaras nometnēs; Dr. Zigfrīdam Vitenam

par nopelniem Minsteres latviešu ģimnāzijas vadīšanā un skolēnu

audzināšanā; Andrejam Bankovičam par ilggadēju un ļoti sekmīgu

darbu latviešu skolās. Mākslinieka Ugas Alberta piemiņai saziedotie

$ 243 sadalīti divās daļās un piešķirti: Jānim Kalmītem par eļļas-

gleznu
„
Lauks" un Oliveram Rodumampar eļļasgleznu „Quasi blue".

Apsveicami ir prāvie piešķīrumi Latviešu institūta darbam.

Vērtējot fonda darbību, redzam, ka 1973. un 1974. gadā fonds mate-

riāli balstās uz Amerikas latviešiem — Austrālija un arī" Eiropa

godabalvas uc. piešķīrumos ir saņēmušas daudz vairāk nekā tās fondā

iemaksājušas. Fonds meklē ceļus ienākumu palielināšanai. Adminis-

tratīvas grūtības rodas tāpēc, ka fonda referenti ievēlēti tikai uz

ierobežotu laiku. īsajā laikā viņi nespēj savā darbā pietiekami iedzi-

ļināties. Raksturīgi, ka fonda valdes locekļi un daudzie referenti

nevar pretendēt uz balvām, lai gan viņu vidū ir daudz tādu, kam šīs
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balvas pienāktos. PBLA kultūras fonda darbība ir identiska ar agrākā

ZLKF darbību. Kopā ar ALAKF, Latviešu fondu uc. mazākiem kultū-

ras fondiem šim fondam ir ļoti nozīmīga vieta mūsu kultūras pasāku-

mu veicināšanā un kultūras jaunradē. Tāpat kā par Latviešu fonda

iecerēm tomēr jāsaka, ka problēmas radīsies, ko darīt, ja iecerēto

nereālizēs.

Tēvijas fonds (Ņujorkā)

Tēvijas fondu 1969. g. 13. jūnijā nodibināja Latviešu korporā-

ciju apvienība un Studenšu prezidiju konvents. Fonda mērķis ir at-

balstīt morāli un financiāli latviešu nacionālās dzīves vajadzības un

veicināt nacionālpolītiskos mērķus, sevišķi latviskuma uzturēšanu un

latviešu jaunatnes izglītību.

Fonds gūst līdzekļus no korporāciju saimes locekļu labprātī-

giem gadskārtējiem ziedojumiem. Tos pārvalda Latviešu korporāciju

apvienības konventa Tēvijas fonda komisija, ik gadus tos sadalot pēc

saviem ieskatiem un ievērojot ziedotāju un saņēmēju izteikto vēlēša-

nos. 1973/74. akadēmiskajā gadā ziedojumos ienācis $3144. Lielāki

ziedojumi nodoti: Garezera vasaras vidusskolai $ 400, Minsteres lat-

viešu ģimnāzijai $ 500, Beverīnas un Kursas vasaras vidusskolai

katrai pa $ 600, Insulas ev.-lut. latviešu draudzei$ 150 uc.

No pirmajos piecos fonda pastāvēšanas gados saņemtiem zie-

dojumiem (kopā $ 14.133) nodots: latviešu valodas kursiem pie Rie-

tummičiganas universitātes $ 1526, Garezera vasaras vidusskolai

$ 3046, Minsteres latviešu ģimnāzijai $ 2742, austrumkrasta vasaras

vidusskolai Beverīnai $ 1525, rietumkrastavasaras vidusskolai Kur-

sai $ 600, jaunatnes Divreizdivi nometnei$ 665, Baltijas studiju vei-

cināšanas apvienībai (AABS) $ 434, senātora A. Rumpētera grāmatas

izdošanai $ 575, latviešu pareizrakstības vārdnīcas izdošanai $ 608,

māclblīdzekļu sagādei $ 1031, veco ļaužu mītnei $ 488 un citiem

mērķiem $ 806.

Eiropā

Pulkveža Viļa Januma fonds (Londonā, Anglijā)

Nodibināts 1973. gadā jaunatnes audzināšanas un izglītības

veicināšanai, atzīmējot pulkv. V. Januma 80 mūža gadus 1974. gada

7. janvārī. Fonda balva paredzēta ik gadus $ 1000, un līdzekļus tai

sagādā DV valde atsevišķās zemēs atkarā no katras zemes biedru
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skaita. Fonda pirmā balva 1974. gadā piešķirta Minsteres ģimnāzijai.

1975. gadā piešķīra $ 750 Garezera vasaras vidusskolai ASVun $ 250

deju kopai Saktai Bredfordā, Anglijā. Par 1976. gadu $ 500 piešķirti

Minsteres latviešu ģimnāzijai, $ 250 Rietummičiganas universitātes

latviešu valodas kursiem un $ 250 tautasdeju kopai Sprigulltim Kan-

berā, Austrālijā.

Latviešu nacionālais fonds (Stokholmā, Zviedrijā)

LNF dibināts 1947. gadā Stokholmā. Līdz 1951. gadam fondu

pārvaldīja padome, kurā bija 30 Zviedrijas latviešu ievēlētie locekļi.

Ar 1951. gadu padomē nāca klāt pa vienam vēlētam loceklim no Dāni-

jas un Norvēģijas. Vēlēšanas notiek rakstveidā pa pastu ar atsevišķu

nogrupējumu sarakstiem, kopš 1962. gada ik pa četriem gadiem (1958.

gadā bijuši 5 saraksti, 1962.gadā divi un 1974. gadā ari divi, kad

kandidātu skaits bijis 35 un balsojuši 380 fonda atbalstītāji). Padome

ievēlē valdi, ģenerālsekretāru un revīzijas komisiju.

Fonda dalībnieki ir fiziskas personas. Skandināvijā atbalstī-

tāju (resp. ziedotāju) saime ir ap 600, bet visā pasaulē ap 3000 (fonds

varot operēt ar 10.000 personu lielu atbalstītāju kartotēku.'). Fondu

atbalsta arī daudz sabiedrisko organizāciju. Sākumā tas bija lokāls

Skandināvijas fonds, bet 1961.gadā, grozot statūtus, sevi deklarējis

par globālu fondu. Fondam ir pārstāvji Eiropā, ASV, Austrālijā,Dien-

vidamerikā un Kanādā.

Fonda pirmajā deklarācijā pagaidu valde uzsvēra, ka tā ne-

domā uzsākt kādu darbu tais nozarēs, kur jau darbojas pastāvošās

latviešu organizācijas. Pēdējos gados fondam ir asas pretišķības ar

PBLA sakarā ar tās informācijas biroja nodibināšanu un darbību

Stokholmā. Fonds uzskata, ka birojs ir lieks, jo attiecīgo informā-

cijas darbu turpat jau 30 gadus veicot fonds.

Fonda statūtos izteikti tā mērķi un uzdevumi:
„
Cīnīties par

latviešu tautas un Latvijas neatkarīgās republikas interesēm, pama-

tojoties uz AN un Atlantijas chartas principiem; izplatīt pareizu in-

formāciju par Latviju — zemi, tautu un kultūru; darīt iespējamo tau-

tās dzīvā spēka un latviskās kultūras saglabāšanā un panākt visu lat-

viešu grupu un organizāciju sadarbību šo mērķu un uzdevumu reali-

zēšanā, Visu latviešu grupu un organizāciju sadarbību fonds gan nav

panācis, tomēr veicis ievērojamu darbu, kas izpaudies 1) sistēma-

tiskā informācijas iegūšanā no okupētās Latvijas un, sniedzot tur
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savukārt objektīvu informāciju ar laikraksta BRIVLBAI (1975. gadā

iznācis 13. numurs) uc. informācijas materiāla ievešanu tēvzemē;

2) informācijas izplatīšana dažādās valodās brīvajā pasaulē par Lat-

viju un latviešiem, sevišķi norādot uz komunistiskā režīma cenšanos

iznīcināt latviešu tautu.

Mazākā mērā fonds atbalstījis trimdas kultūrālos pasākumus

ar pabalstiem māksliniekiem, jaunatnes un vairāku citu grāmatu iz-

došanai, V. Baluša un M. Strovalda izstādei uc. pasākumiem. Tāpat

materiāli atbalstīta sabiedrisko un polītisko darbinieku piedalīšanās

starptautiskās sanāksmēs.

Fonds izdevis daudz grāmatu un propagandas izdevumu angļu,
vācu un spāņu valodā, kā arī skandināvu valodās. Par ievērojamāko

no tiem jāuzskata THESE NAMES ACCUSE (aizvesto saraksts), kas

bijis viens no iespaidīgākiem un pārliecinošākiem lieciniekiem par

mūsu tautas traģiku. No pārējiem lielākiem fonda izdevumiem atzī-

mējami: J. Rutka rediģētais LATVIA - COUNTRY AND PEOPLE,

A. Šildes THE PROFĪTS OF SLAVERY, A. Dziļuma DOMSONDAGEN,

lirikas antoloģija LETTISCHE LYRIK E. Ekartes-Skalbergas (Eck-

hardt-Skalberg) tulkojumā uc. Izdots arī daudz skrejlapu, propagan-

das pastkaršu un marku.

Kopīgi ar igauņiem izdoti rēgulāri informācijas biļeteni: angļu
valodā NEVVSLETTER FROM BEHIND THE IRON CURTAIN, vācu va-

lodā NACHRICHTEN AUS DEM BALTIKUM, spāņu valodā NOTICIERO

DE LOS PAISES BALTICOS, kas tagad izveidots par kopīgu baltiešu

izdevumu (daļu šo publikāciju uzglabā nākotnei Melburnas latviešu

biedrības bibliotēka). Fonds sniedzis arī materiālus Kerstena izmek-

lēšanas komisijai par komunistu noziegumiem Baltijas valstīs, in-

formāciju angļu, zviedru uc. laikrakstiem, Apvienoto nāciju cilvēku

tiesību komitejai, starptautiskiem kongresiem, sūtniecībām, politis-
kām partijām uc. Informācija izplatīta arī Japānā, Ķīnā un Taizemē.

Fonds bijis rosīgs 1975. gadā un agrāk Eiropas drošības un sadarbī-

bas konferencēs Ženēvā un Helsinkos, izplatot propagandas literatūru

un materiālus. Attieksmē uz šīm konferencēm fonds mēģinājis sa-

censties (bet nav sadarbojies) ar PBLA.

Fonds uzkrājis informācijas archīvu, ieguvis daudz fotoattēlu

no Rīgas un Latvijas laukiem. No tiem daudzi iespiesti latviešu laik-

rakstos, un tos paredz sakopot un izdot latviešu un angļu valodā.
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Fonds izgatavojis filmupar savu darbību25 gados, kas izrādīta brī-

vajā pasaulē, tāpat uzkrājis filmu un diapozitīvu archīvu. Fonda dar-

bība plaši atspoguļojusies latviešu laikrakstos.

Fonda budžeta kopsumma pieaugusi no 36.000 zviedru kronām

1965. gadā līdz 100.000 zviedru kronām 1975. gadā. Apgrozījumu bi-

lance 1974. gadā pārsniegusi 250.000 zviedru kronu. Fonda 1974. gada

budžetā no kopsummas 90.000 zviedru kronu kultūras darba un jau-

natnes atbalstam bija paredzēts tikai 7000 zviedru kronu — tas rāda,

ka fonda darbība sevišķi norit informācijas laukā un devumi kultūrai

un jaunatnei ir mazi.

Fonda darbība uzskatāma par ļoti sekmīgu. Darbā vēlama

iecietība, saprašanās un sadarbība ar citām latviešu organizācijām

informācijas un kultūras pasākumos.

Pasaules latviešu jaunatnes fonds (Minsterē, Vācijā)

Fonds radies 1968. gadā ar kāda labvēļa 50.000 vācu marku

ziedojumu, kad Padomju savienība protestēja pret Pirmā pasaules

latviešu jaunatnes kongresa rīkošanu Berlīnē, un kongresu nācās

pārcelt uz Hanoveru. Eiropas latviešu jaunatnes apvienība bijusi ie-

skatos, ka fonda līdzekļi jāsadala starp Eiropas, ASV un Kanādas

jaunatnes apvienību. Fonda rašanās laikā Austrālijas latviešu jau-
natnei savas apvienības vēl nebija. 1975. gadā Pasaules latviešu jau-

natnes trešā kongresa Florefā, Beļģijā pilnsapulce nolēma sadalīt

fonda līdzekļus četrās līdzīgās daļās starp Eiropas, ASV, Kanādas un

Austrālijas jaunatnes apvienību (ELJA, ALTA, LNJAK un JUAAJ). Sa-

pulces laikā gan jau bija zināms, ka nodibinājusies arī Venecuēlas

latviešu jaunatnes apvienība, bet tai neko neparedzēja.

Kanādā

Baznīcas rītdienas fonds (Toronto)

Fonds dibināts 1972. gadā saskaņā ar ev.-lut. baznīcas plēnār-

sēdes lēmumu. Fonds pastāv pie Baznīcas virsvaldes, un tā līdzekļi
paredzēti: jaunu mācītāju sagatavošanai latviešu draudzēm, labu ticī-

bas mācības grāmatu sagādei latviešu skolām un pārējās kristīgās

literātūras sagādei, grūtībās nonākušo mazāko draudžu atbalstīšanai,

iespējamai palīdzībai ticības brāļiem Latvijā, veco mācītāju atbalstī-

šanai, svarīgu starptautisku iesniegumu atbalstīšanai un citiem mēr-

ķiem.
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Minimāli fondam būtu jāsasniedz $ 200.000 ziedojumu kop-

summa, un ikviens draudzes loceklis aicināts ziedot summu, kas

atbilst vismaz viņa vienas dienas algas izpeļņai. Līdzekļu vākšanu

paredzēja nobeigt līdz 1973. gada maijam. 1973. gadā ienāca prāvi

līdzekļi, bet vēlāk tie apsika.

1975. gada sākumā fondā bija saņemts $ 66.000. Pabalstos

teoloģijas studijām, mācītājiem tālo un mazo draudžu aprūpei un

trim vasaras vidusskolām ASV izdots $ 4000.

ATSEVIŠĶU KONTINENTU FONDI

ASV

Amerikas latviešu apvienības kultūras fonds (Rokvilā)

Fonds pastāv kopš 1951. gada. Ar 1957. darbības gadu tam

piebiedrojās Kanāda un fonds saucās Ziemeļamerikas latviešu kul-

tūras fonds. Pēc PBLA kultūras fonda nodibināšanas 1972. gadā, kas

pārņēma daļu no ZLKF funkcijām, fonds atkal saucas par Amerikas

latviešu apvienības kultūras fondu. Šai rakstā, runājot par ALAKF,

ietverts ZLKF darba posms no 1957. līdz 1972.gadam neatkarīgi no

fonda nosaukuma.

KF darbība ievērojami saistīta ar ALA kultūras biroja, izglī-

tības biroja un apgāda darbību. KF mērķis ir latviešu kultūras vēr-

tību jaunrades veicināšana un šo vērtību saglabāšana. KF līdzekļi

izlietojami: 1) latviešu kultūras pasākumu organizēšanai, sekmēšanai

un izveidošanai, 2) latviešu kultūras darbinieku jaunrades darba vei-

cināšanai, 3) latviešu kultūras vērtību saglabāšanai, 4) godalgām par

sasniegumiem kultūras laukā, 5) kultūras darbinieku un jaunatnes

izglītības atbalstīšanai.

Fondu pārvalda valde. Līdz 1972. gadam ALA valdes priekš-

sēdis bija arī KF priekšsēdis. Ar 1972. gadu KF priekšsēdi ievēlē

ALA gadskārtējais kongress. Bez valdes locekļiem atsevišķās noza-

rēs darbojas pa trim referentiem. Nozares ir šādas: 1) humanitāro

un sociālo zinātņu, 2) technisko un dabas zinātņu, 3) rakstniecības,

4) preses, 5) tēlotājas mākslas, 6) mūzikas, 7) daiļamatniecības,

8) teātra mākslas, 9) paidagogijas un jaunatnes audzināšanas. ZLKF

darbaposmā kā valdes locekļi, tā referenti nāca no ASV un Kanādas.
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KF līdzekļi rodas no: a) ALA un LNAK budžetā piešķirtām
summām, b) ziedojumiem, c) novēlējumiem, d) sarīkojumu atliku-

miem, c) dažādiem ienākumiem. Vairumu līdzekļu gan devušas gads-

kārtēji rīkotās ziedojumu vākšanas akcijas. Sākuma gados ziedojumu

bijis caurmērā $ 5000 gadā, vēlāk tie ievērojami palielinājušies.

Noapaļotos skaitļos ieņēmumi bijuši: no 1952. līdz 1960. gadam kopā

$ 51.000, no 1961. līdz 1969. gadam kopā $ 108.000, 1970. gadā tie bija

$ 11.800, 1971. gadā — $ 14.000, 1972. gadā — $ 17.200, 1973. gadā —

$ 15.100, 1974. gadā — $ 17.600 un 1975.gadā — $ 14.300 (skaitļi par

1970—1975. g. var arī atšķirties no iegrāmatojumiem). Fonda pastā-

vēšanas laikā ienākuši ziedojumi kopsummā par $ 240.000. Kanādas

latvieši līdzdalībā ziedojumos bijuši atturīgi — saņemts ap 1000—

2000 dolāru gadā.

Pēc PBLA nodibināšanas, sākot ar 1973. gadu, puse no KF

savāktiem ziedojumiem nododami PBLA fondam.

Par fonda un Krišjāņa Barona prēmijām rakstījis Dr. Kārlis

Ābele ARCHĪVA X sējumā (196—214. lpp.). Viņš atzīmējis godabalvu

un prēmiju piešķiršanas noteikumus un minējis piešķirtās balvas,

prēmijas uc. apbalvojumus līdz 1968. gadam, resp. aprakstījis arī

1969. gada piešķīrumus, jo godalgas piešķir par iepriekšējā gada

labākajiem veikumiem. Par KF un kultūras biroja darbību sk. arī Dr.

P. Norviļa rakstu
„
Latvietība nezudīs" ALA ŽURNĀLA 1. numurā

(1970).

Bez K. Ābeles rakstā minētajām godalgām par 1968. gadu KF

1969.gadā jaunatnes un latviešu skolu darba veicināšanai piešķīris
Divreizdivi nometnei$ 1000, žurnālam MAZPUTNIŅAM $ 600, MAZ-

PUTNIŅA redakcijai nošu iespiešanai bērniem $ 200, latviešu skolu

skolēnu stipendijām ģimnāziju grupā $ 1000, pamatskolu grupā $ 500,

skolotāju semināram $ 300, skautu un gaidu nometnei$ 500, Garezera

vasaras vidusskolas mācvblīdzekļu iegādei $ 100, latviešu chresto-

matijas izdošanai skolām $ 500, latviešu valodas mācības bērnudār-

zos un pamatskolās darbagrāmatas izdošanai $ 500, Latvijas ģeogrā-

fijas darbagrāmatas izdošanai $ 300 un Latvijas vēstures un ģeogrā-

fijas grāmatas izdošanai $ 500. Zinātnes un mākslas veicināšanai

piešķirts: uzvedumam „Koklētājs un velns" (ar B.Skultes mūziku)

$ 500, koklēšanas māclbgrāmatas izdošanai $ 500, rakstu krājuma
ARCHĪVA iegādei $50, Raiņa unAspazijas pieminekļa komitejai $100;
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līdzekļi paredzēti arī kultūras dienu un tēlotājas mākslas izstādes

rīkošanai, kopā $ 800. ALA kultūras daļas darbībai piešķirts $ 600,

kultūras birojam $ 1000, izglītības birojam $ 1000, sporta birojam

$ 600, un $ 500 rezervēts Tautas balvai.

1970.gadā piešķīra godabalvas (pa $ 400): paidagoģijā Eduar-

dam Avotam par izcilu ilggadīgu jaunatnes audzināšanas darbu; mū-

zikā Helmeram Pavasaram par kantāti
„
Atzīšana" korim, solistam

un ērģelēm; literātūrāHugo Vītolam par eseju krājumu ATMODINĀ-

TĀS ATBALSIS (1969); tēlotājā mākslā Arnoldam Nulītimpar gleznu

„
Tālās atminas" daiļamatniecībā dalīti (katram $ 200) Hugo Mērcam

par svečturi un Veltai Vilsoneipar mākslas audumu
„

Saules segu".

Krišjāņa Baronaprēmiju ($ 200) piešķīra presē un literātūrā

tulkotājai, žurnālistei un radiodarbinieceiMartai Rasupei; paidagoģijā
Eduardam Šmugajam par skolas darba sekmēšanu, KF godadiplomu

piešķīra daiļamatniecei Aleksandrai Dzērvītei, bet KF godarakstu

tēlotājā mākslā Visvaldim Reinholdam par gleznu
„
Pirmatne", Zig-

frīdam Jurševskim par figūru glazētā mālā
„
Balodis" un Kārlim

Kronbergam par litogrāfiju „Pirmsākumi". KF godadiploms piešķirts
arī Ādolfam KHVem par grāmatu BRĪVĀ LATVUA (1969) un prof. Dr.

Alfrēdam Jumiķim par 1969. gadā Ratgersa universitātes apgādā pub-
licētiem trim zinātniskiem darbiem: EXPERIMENTAL STUDIES ON

MOISTURE TRANSFER..., THEORETICAL SOIL MECHANICS un

STRESS DISTRIBUTION TABLES FOR 501L...

KF atzinības balva ($ 200) piešķirta Toronto latviešu tautas

augstskolas sestdienas ģimnāzijas dramatiskajam pulciņam parBlau-

maņa komēdijas NO SALDENĀS PUDELES izrādi. Krišjāņa Barona

prēmija ($ 200) vēl piešķirta: Birutai Senkēvičai par darbu JĀŅI —

VASARAS SAULGRIEŽI (Stokholmā 1969), Dr. Jēkabam Ozolam par

darbu DIE BALTISCHESTEINKISTENGRABERKULTUR(Berlin 1969)
un Elzai Zantei par publicētajiem atzinumiem latviešu valodas mā-

cībā. Aktiera Jēkaba Dukāta piemiņas balvu (ko ziedoja nelaiķa meita

Jordisa Dukāta labākam teātra ansamblim) $ 300 piešķīra Sanfran-

cisko mazajam teātrim par Gunāra Griezes komēdijas TE RUNĀ

STARIŅŠ izrādi (šo pašu balvu teātris ieguva arī 1971. gadā par An-

šlava Eglīša „
Jolantas Durbes" iestudējumu).

Citu pasākumu atbalstīšanai 1970. gadā piešķīra: Divreizdivi

nometnei $ 1000, žurnālam MAZPUTNIŅAM $ 600,* rakstu krājuma
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ARCHĪVA abonēšanai $ 50, Latvijas brīvības strūklakas uzstādīšanai

Kolorādospringsā $ 50, koklēšanas mācībgrāmatas jaunizdevumam

$ 200, skautu organizācijai bibliogrāfijas datu vākšanas techniskiem

izdevumiem $ 100, ALA kultūras birojam $ 500, izglītības birojam

$ 500, kultūras daļai $ 100, sporta birojam $ 250, latviešu skolu

audzēkņu nopelnu stipendijām $ 1200 un skolasgrāmatu izdošanai

$ 1450.*
1971. gadā godabalva ($ 400) literātūrā piešķirta Ilzei Šķipsnai

par romānu NEAPSOLĪTĀS ZEMES (1970); humānitārās zinātnēs

prof. Edgaram Andersonam par grāmatām TUR PLĪVOJA KURZEMES

KAROGI (1970) un SENIE KURZEMNIEKI AMERIKĀ UN TOBAGO KO-

LONIZĀCIJA (1970); tēlotājā mākslā Jānim Annum par gleznu
„

Klu-

sums pirms negaisa". Atzinības raksts tēlotājā mākslā piešķirts
Gundegai Cennei par gleznu

„
Draugi", Gvido Brūverim par n

Studiju"

un Jānim Ķinēnam par akvareli
„

Mežs". Daiļamatniecībā piešķīra
divas godabalvas ($ 200): Lidijai Beklešovaipar sienas paneli „Sprēs-

lTca" un Emmai Kestnerei par grīdsegu Atzinības raksts

daiļamatniecībā piešķirts Ilmāram Graudiņam par keramikas veido-

jumu „
Zilā vāze", Jānim Laduzānam par svečturi kokā un Jānim Ri-

dusam par metallā kaltu šķīvi. Paidagoģijā kopīga godabalva pie-

šķirta Līgai Streipai un Laimonim Streipam, atzīmējot nopelnus žur-

nāla MAZPUTNIŅA izveidošanā par izcilu bērnu žurnālu. Presē

godadiploms piešķirts Pēterim Aigaram, atzinības raksts un $ 50

balva piešķirta ZIEMEĻKALIFORNUAS APSKATAM.Krišjāņa Barona

prēmiju ($ 200) piešķīra Dr. Andrejam Johansonampar grāmatu VISI

RĪGAS NAMI SKAN (1970).

Kultūras darba atbalstam piešķirts: mācībgrāmatu izdošanai

$ 3000, Divreizdivi nometnei $ 600, skautiem un gaidām $ 400, ALA

izglītības birojam (nopelnu stipendiju pārbaudei, tautasdeju kursiem

un skolotāju sagatavošanas kursiem) kopā $ 2400, ALA informācijas

birojam $ 1000 pētījumiem par demogrāfiskām pārmaiņām Latvijā,

Latviešu valodas komisijai $ 200, Dr. B. Jēgeram bibliogrāfijas tur-

pināšanai $ 100, J. Bičoļa latviešu valodas semināram Ņujorkā $ 200,

REPORTIERA ROKASGRĀMATAS izdošanai $ 200, žurnālam MAZ-

PUTNIŅAM $ 500, žurnālam ŠACHA PASAULEI $ 50, rakstu krāju-

mam CEĻI $ 100, Atvases apgādam bērnugrāmatām $ 100, rakstu

krājuma ARCHĪVA abonēšanai $ 100, ALA bibliotēkai $ 100, koklē-
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šanas māclbgrāmatas jauniespiedumam $ 300 un latviešu solo dzies-

mu krājuma izdošanai $ 300. 1971.gadā dažādiem jaunatnes pasāku-

miem piešķirts kopā $ 7500, zinātniskiem pētījumiem un dažādiem

pasākumiem $ 2150 un balvām $ 2250.

1972.gadā godabalvu ($ 400) paidagoģijā piešķīra Ludvigam

Vlkam, skatuves mākslā — Amerikas latviešu teātra Vašingtonas

ansamblimpar Anšlava Eglīša BEZKAUNĪGO VEČU iestudējumu Os-

valda Uršteina režijā, publicistikā laikraksta LATVUAS redaktoram

Oskaram Kalējam par rakstu
„
Pirms 25 gadiem*'. Godadiploms pie-

šķirts Dr. JānimKļaviņām par pētījumu
„

Human carcinoma antigens

cross reacting with anti-embrionic antibodies" un godadiploms nelai-

ķim literatūrzinātniekam Jānim Rudzītim par grāmatu STARP PRO-

VINCI UN EIROPU (1971). Krišjāņa Barona prēmija ($ 200) piešķirta
rakstu krājuma ACTA BALTICA redaktoram Andrievam Namsonam,

paidagoģijā skolas vadītājam TālivaldimDukātam un rakstniecei Li-

dijai Auzānei-Tīcmanei par jaunatnes lugu MĒS PRASĀM BRĪVĪBU

(Klīvlendā 1971).
Citu pasākumu atbalstīšanai piešķirts: skolasgrāmatu izdoša-

nai $ 2000, Dr.T.Fenela latviešu valodas gramatikas izdošanai $ 1000,

Rietummičiganas universitātes latviešu valodas kursiem $ 300, prof.

J. Leļa latviešu valodas māclbgrāmatas sagatavošanai $ 200, žurnāla

MAZPUTNIŅA atbalstam $ 750, Latviešu valodas komisijai pareiz-
rakstības vārdnīcas sagatavošanai $ 300. Kopā šīm vajadzībām pie-

šķirts $ 4550. Jaunatnes rosmju atbalstīšanai piešķirts $ 3500, no tā

latviešu skolu nopelnu stipendijām $ 1000, ALA valdes vasaras darba

stipendijai $ 1000, Divreizdivi nometnes atbalstam $ 500, skautu un

gaidu nometnes ~Rīga dimd" atbalstam $ 600 un Otrā latviešu jaunat-

nes pasaules kongresa financēšanai $ 400. Dažādu kultūras pasākumu
atbalstīšanai piešķirts $ 3700, no tā ALA izglītības birojam $ 1100,

kultūras birojam $ 1000, sporta birojam $ 650, rakstu krājuma AR-

CHĪVA abonēšanai $ 100, ALAbibliotēkai $ 100, PBLA valdes sēdes

financēšanai $ 500, Latviešu pasaules sporta padomei $ 150 un Aus-

trālijas latviešu daiļamatnieku darbu izstādes sarīkošanai Amerikā

$ 100. 1972. gadā bija iesniegti lūgumi pēc atbalsta par $ 78.600,

piešķirts $ 14.550.

Ar 1973. gadu godalgu (godabalvu, Krišjāņa Barona prēmiju,

godadiplomu un atzinības rakstu) piešķiršanu veic PBLA kultūras
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fonds, tāpat tas ievērojami atbalsta vispārējo kulturālo darbību, ko

turpina arī ALA kultūras fonds. 1973. gadā pēdējais piešķīris izglītī-

bas pasākumiem $ 2300, jaunatnes darbam $ 1700 un kultūras veici-

nāšanai $ 2200, kopā sadalot $ 6200 (pieprasījumi bija par $ 22.100).

Izglītības laukā piešķirts skolas grāmatu izdošanai $ 1000, Rietum-

mičiganas universitātes latviešu valodas kursiem $ 300, Latviešu

valodas komisijas darbam $ 200, Latvijas skatu diapozitīvu izgata-
vošanai $ 100 un jaunatnes daiļamatniecības kursu darbarīku iegādei

$ 100. Piešķīrums jaunatnes darbam tuvāk sadalās: izglītības birojam

skolēnu nopelnu stipendijām $ 400, kultūras birojam mūziķu stipen-

dijām $ 200, ALA jaunatnes darbinieka stipendijai $ 900, žurnāla

MAZPUTNIŅA atbalstam $ 100 un Divreizdivi nometnei $ 100. No

kultūras veicināšanai atvēlētās summas ALA kultūras birojam dots

$ 600, izglītības birojam $ 600, sporta birojam $ 300, ALA biblio-

tēkai $ 100, Dr. B.Jēgeram bibliogrāfijas darbam $ 150 un prof. J. Ši-

liņam latviešu mākslas vēstures darbam $ 250. Fonds godalgoja daiļ-
amatniekus, kas ar saviem darbiem piedalījās centrālokultūras dienu

izstādē. $ 50 godalgu saņēma Rita Alksne keramikā, Alfons Eimanis

par kalumiem, E. Jansone par audumiem un A. Sodums par sienas-

segu.

1974. gadā fonds pavisam sadalīja $ 6150: izglītības birojam

operātīviem izdevumiem piešķīra $ 1150, grāmatām un mācību palīg-

līdzekļiem $ 200, skolotāju konferencēm un kursiem $ 300; kultūras

birojam piešķīra $ 1150, skaņuplašu iegādei $ 100, daiļamatniecības
kursiem $ 200, videolentēm $ 100, ALA sporta birojam $ 300, ALA

apgādam skolu mācībgrāmatu izdošanai $ 1000, ALA birojam stipen-

dijai studentu iesaistīšanai kāda uzdevuma veikšanā $ 500, Latviešu

tautasdeju apvienībai deju vadītāju kursiem $100, Latviešu rakstnieku

apvienībai 1975. gada rakstnieku dienām $ 200, Latviešu valodas ko-

misijai $ 200, skautiem un gaidām $ 200, A. Ozoliņa apgādam Vācijā

LATVJU RAKSTU izdošanai $ 150 un Latviešu institūtam dibināšanas

priekšdarbiem $ 300.

1975. gadā fonda kasē vēl bijis atlikums $ 1277 no iepriekšējā

gada, tā ka kopā ar saziedotām summām fonda valde dažādām kultū-

ras dzīves vajadzībām piešķīra $ 6600. Izglītības laukā piešķīra: ALA

apgādam skolu mācībgrāmatu izdošanai $ 2000, izglītības birojam

skolotāju kursu rīkošanai $ 400, skolasgrāmatu un darbaburtnīcu
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autoru honorāriem $ 600, uzskates līdzekļu iegādei skolām $ 300,

paidagogisko rakstu krājuma izdošanai $ 100 un skolu aptauju apstrā-

dāšanai $ 100. Kopā izglītības laukā piešķirts $ 3500. Kultūras un

jaunatnes darbam kopā piešķira $ 3100: ALAkultūras birojam lietis-

kās mākslas kursu rīkošanai $ 300, teātra darbiniekukursiem $ 300,
latviešu enciklopēdijas sagatavošanai $ 500, latviešu dainu ierakstī-

šanai datora lentē, lietojot optisku metodi, $ 200, kultūras darbinieku

konferencei $ 200, ALA sporta biroja projektiem $ 200, Divreizdivi

nometnei$ 500, rakstu krājuma MŪSU VALODA 4. burtnīcas izdošanai

$ 200, ceļojošai balvai labākajam latviešu šachistam $ 100. Bez tam

noteica fonda balvas Latviešu institūta pētījumam: „Kā vislabāk pa-

turēt jaunatni un bērnus latviešu kultūras lokā" $ 600 apmērā.
Visiem fonda godalgu saņēmējiem ir nopelni mūsu kultūras

jaunradē brīvajā pasaulē. Tāpat ievērojamie piešķīrumi izglītībai,

jaunatnes darbam un kultūras veicināšanai deva impulsu daudziem

pasākumiem nostiprināties un veidoties tālāk. Vēlreiz jāpasvītro, ka

ZLKF nebija lokāla, bet gan globāla rakstura — fonds aptvēra arī

citos kontinentos dzīvojošos latviešus, neprasot, lai tie fondu mate-

riāli atbalstītu.

Pārmetums fondam, ka piešķīrumi ir mazi, tos sadalot dau-

dziem pieprasītājiem, tagad daļēji noraidāms, jo lielos piešķīrumus
turpmāk solās veikt Latviešu fonds. Fonda darbība tomēr tikai daļēji
raksturo Amerikas un Kanādas latviešu devumus un kultūrālo darbību.

Daudz dara ALA kultūras un izglītības birojs. Tāpat ievērojamā mērā

kultūras un jaunatnes darbu sekmē lokālās organizācijas un draudzes,

paredzot līdzekļus budžeta kārtībā vai vācot ziedojumus. ALA kultū-

ras fonda darbība kopš tā dibināšanas bijusi ļoti nozīmīga un ir tāda

vēl tagad, jo bez ievērojamiem lokāliem piešķīrumiem fonds tagad

pusi no ienākušiem ziedojumiem nodod PBLA kultūras fondam, kas

tātad materiāli lielāmērā balstās uz ALA kultūras fonda.

Eiropā

Eiropas latviešu kultūras fonds (Londonā, Anglijā)

Dibināts 1962.gadā, fonds pastāv pie LAKEC Eiropas latviešu

kultūras padomes, kuras priekšsēdis ir LAKEC kultūras daļas vadī-

tājs, bet valdes locekļi zemju pārstāvību kultūras daļu vadītāji un

citi. Fonda mērķis ir nacionālās kultūras sekmēšana un godalgu pie-
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šķiršana par sasniegumiem zinātnē, literātūrā un mākslā. Izplatot,

t.s., kultūras darba talcinieku kartes, fonds Hdz 1975. gada vidum

bija savācis DM 15.000. Šī summa izlietota, piešķirot sešas kultūras

darbabalvas (katru DM 1000). Tās piešķirtas esejistei Zentai Mauri-

ņai, komponistam Albertam Jērumam, gleznotājam Kārlim Neilim,

filoloģei Martai Rasupei, publicistam Ādolfam Šildem un skolotājai

PaulTnei Asmanei. Tāpat līdzekļi izlietoti piecu kultūras darbinieku

kongresu rīkošanai (Minchenē, Hanoverā un Stokholmā). Atbalstīts

Vācijas latviešu kultūrālais darbs.

LAKEC, resp. Eiropas kultūras fonds piedalās PBLAkultūras

fondā. 1973., tāpat 1974. gadā iemaksāts $ 500 (no Vācijas $ 200, An-

glijas $ 200 un Zviedrijas $ 100). Arī turpmāk fonds paredz rīkot

kultūras darbinieku kongresus un veikt cita veida kultūrālu darbu,

piemēram, izdot no jaunaJurjānu Andreja LATVIEŠU MŪZIKAS MA-

TERIĀLUS ar komentāriemangļu valodā.

Latviešu kultūras fonds Vācijā (Manheimā)

Dibināts 1952. gadā, kad LCP pieņēma fonda darbības notei-

kumus. Fonda uzdevums ir latviešu kultūras veicināšanaVācijā. Tā

mērķos ietilpst: a) atbalstīt kultūras pasākumus un veicināt latvisko

izglītību, b) veicināt latviešu kultūras vērtību apzināšanu un sagla-

bāšanu, c) atbalstīt latviešu kultūras darbiniekuradošo darbību.

Fonds darbojas pie LCK. To pārvalda LCK priekšsēdis vai

vicepriekšsēdis. Fonda vicepriekšsēdis ir LCK izglītības nozares

vadītājs, un LCP valde ievēlē trīs fonda valdes locekļus. Fonds gūst

līdzekļus ar ziedojumiem, LCP iemaksām un dažādiem ienākumiem.

Pirmajos desmit pastāvēšanas gados fonda darbība bijusi ro-

sīga (1958. gadā fonds ieņēmis DM 3357). lenākumus guva lielāko

tiesu ar ziedojumu sarakstiem. Rosīgākie ziedotāji bija darba un

sardžu vienību vīri. Fonds atbalstīja latviešu papildskolas, dažādus

kultūrālos pasākumus — koncertus, teātra izrādes utt. un piešķīra
pabalstus mazāk nodrošinātiem gara darbiniekiem. Vēlāk fonda dar-

bība apsika, jo ar laiku mainījās vajadzības un latviešu mentalitāte.

Papildskolas, studentus un arī kultūrālos pasākumus sāka atbalstīt

Vācijas valdība. Fonda darbībaaprobežojās ar visvairāk nepiecieša-

mo atbalstu kultūras darbā un līdzekļu sagādi Eiropas latviešu kul-

tūras fondam. Vācijas maksājamā daļa paredzēta $ 200. Fonds tagad

līdzekļus iegūst, izplatot kultūras darba talcinieku kartes.
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Latvijas brīvības fonds Lielbritānijā (Londonā)

Dibināts 1967.gadā, kad bija nepieciešami līdzekļi, lai novēr-

stu, ka atsavina Anglijas bankā (Bank of England) esošo Baltijas val-

stu zeltu. Fonda mērķis — rast un izlietot līdzekļus Latvijas valsts

un latviešu tautas aizstāvēšanai un ārējās informācijas darbam. To

pārvalda LNPL un Daugavas vanagu pārstāvji. Lai šo fondu nesajauktu

ar [PBLA] Brīvības fondu Amerikā, LNPL 1975. gada sesijā ierosi-

nāts Brīvības fondu Lielbritānijā pārdēvēt par Nacionālo uzdevumu

fondu un līdzekļus izlietot lokālām vajadzībām. Fonda pastāvēšanas

sākumā kopīgi ar lietuviešu un igauņu devumu saziedots pāri par

£ 1000, kas gandrīz viss izlietots cīņai par zelta saglābšanu. 1975.

gada oktēbrī fondā bija ap £ 200.

Kanādā

Daugavas vanagu nacionālās darbības fonds (Toronto)

Dibināts 1971. gadā. Tā mērķis ir līdzekļu uzkrāšana nacio-

nālai darbībai, resp. Latvijas brīvībai. Fonda līdzekļus nevar izlietot

bez delegātu sapulces lēmuma. Fonda pamatlīdzekļus deva daļa no

DV otro globālo dienu atlikuma ($ 500). Tālāk dzejniece I. Krauze

(Guna Ikona) ziedoja fondam godalgu $ 250 par savu dzejoļu grāmatu.

Fonda līdzekļus papildina ar 10 % iemaksām no sarīkojumu atliku-

miem. Tajā ieskaitīti arī ieņēmumi no 1973. gadā rīkotās loterijas uc.

Latviešu nacionālās apvienības Kanādā nākotnes fonds (Toronto)

Dibināts 1970. gadā. Fonda līdzekļus veido LNAK mūža dalīb-

nieku iemaksas $ 100 apmērā. Fonds dibināts, lai nodrošinātu līdzek-

ļus latviešu nacionālo centienu īstenošanai nākamajos gados saskaņā
ar LNAK mērķiem. Šos līdzekļus var izlietot tikai lielu nacionālpolī-

tisku uzdevumu veikšanai, par ko lemj LNAK padome. Fonda augļi
ieskaitāmi LNAK ieņēmumos un izlietojami operātīviem izdevumiem.

1975.gada augustā fondā bija $ 22.500.

PBLA kultūras fonda Kanādas konts

Līdzekļus, saņem ar ziedojumiem. LNAK piedalās PBLA kul-

tūras fondā ar $ 2000 gadā. Ja kādu gadu šī summa neienāk, tad star-

pību piemaksā no citiem avotiem. 1975. gada decembrī šai kontā bija

$ 2213.
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Austrālijā

Austrālijas latviešu kultūras fonds

Dibināts 1952. gada janvārī Melburnā, kad arī pieņemti fonda

darbības noteikumi, kas vairākkārt grozīti. Fonds pastāv pie LAAJ,

un tā mērķi ir latviešu jaunatnes izglītības un kultūras darbinieku

radošās darbības veicināšana. Fonda darbības lauks ir Austrālija,

bet tas var atbalstīt latviešu kultūras pasākumus vai personas arī

citās zemēs. Fonds sadarbojas ar līdzīgiem latviešu fondiem citur.

Fonda valdē ir priekšsēdis un pieci valdes locekļi. Priekšsēdi

ievēlē LAAJ delegātu kopsanāksmē, bet pārējos valdes locekļus iz-

raugapriekšsēdis.

Līdzekļus fonds iegūst: a) ar īpašām piemaksām, resp. atskai-

tījumiem no LAAJ apvienoto organizāciju sarīkojumu biļetēm; 2) no

kultūras dienu sarīkojumu atlikuma; 3) no ziedojumiem uc. ienāku-

miem. Sarīkojumu biļešu piemaksas ar 1970. gadu bija 5 centi, iz-

ņemot balles, kam biļešu piemaksas bija 10 centi. Ar 1975. gadu pie-
maksas palielinātas — citiem sarīkojumiem 10 centi,ballēm 20 centi.

No 1966. līdz 1975.gadam šīs piemaksas devušas fondam ap $ 13.000.

Jāatzīmē, ka ne visas organizācijas un draudzes šīs piemaksas kār-

tīgi izdara.

Lielus ienākumus fondam dod gadskārtējās kultūras dienas,

par kuru rīkotāju fondu nēmināli skaita (faktiski rīkotāja ir organi-

zāciju izraudzītā rīcības komiteja tai pilsētā, kur kultūras dienas

notiek). Lielākus ienākumus dod lielās pilsētas — Melburna, Sidneja

un Adelaide. No 1966. līdz 1975. gadam kultūras dienu atlikums devis

$ 17.000. Atlikums ir atkarīgs no rīkotāju saimniekošanas vēriena —

tas var būt prāvs vai arī pieticīgs, bet pārlieka cenšanās palielināt

atlikumu negātīvi ietekmē svētku nopietnāku un spožāku izdošanos.

LAAJ un DV kopējā līdzekļu vākšanas akcija fondam pēdējos

desmit gados devusi $ 13.300. Kaut arī līdzekļu vākšanas sludināju-

mos un prospektos pasvītrota kultūras un jaunatnes audzināšanas

darba priēritāte, publicējot KF izdotos līdzekļus, no 1974.gadā sa-

vāktās kopsummas ($ 13.800) fonds saņēmis tikai $ 1880. Ap $ 2100

fondam devušas latviešu mākslinieku gleznu izlozes (mākslinieki paši

par gleznām saņēmuši $ 2500).

KF budžets 1973—1975. gadam bija paredzēts $ 16.600, bet

reālizējās $ 25.500 apmērā. 1976—1978. gadam paredzētais budžets
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ir $ 29.400. Fonda darbību raksturo budžetā paredzētie izdevumi:

1) ārpusskolas izglītības nozarei $ 5600 (jaunatnes kursiem, Minste-

res ģimnāzijai, radioraidījumiem, vasaras vidusskolai — $ 3000, uc.);

2) skolu nozarei $ 3000 (absolventu balvām, skolu atbalstam, stipen-

dijām jaunu skolotāju sagatavošanai uc); 3) literātūras nozarei $ 700;

4) lietiskās mākslas nozarei $ 450; 5) skaņumākslas nozarei $ 300;

6) Mūzikas krātuvei $ 1200; 7) teātru nozarei $ 900; 8) tēlotājas māk-

slas nozarei $ 200; 9) zinātnes nozarei $ 700; 10) jaunatnes daļai
$ 4850 (LJAAJ atbalstam, tautasdeju kopām, sportam un jaunatnes

organizācijām); 11) centrālajam archīvam $ 800; 12) Adelaides lat-

viešubiedrības mūzejam $450; 13) Melburnas latviešu biedrības bib-

liotēkai (pirmo reizi tās pastāvēšanas 25 gadu laikā) $450; 14) PBLA.

Tautas balvai $ 750; 15) PBLA kultūras fondam $ 6000.

Austrālijas KF 1973. un 1974. gadā piedalījies PBLA kultūras

fondā ik gadus ar $ 350, bet, sākot ar 1975. gadu, ar $ 2000 (apmēram

$ 2500 ASV valūtā).

No kultūras fonda pasākumiem atzīmējams 1955. gadā dibinā-

tais Austrālijas latviešu centrālais archīvs. Tā mērķis ir vākt, uz-

krāt un apstrādāt datus par latviešu dzīvi Austrālijā, kas raksturo

centrālo iestāžu un daudzo organizāciju darbību (statūti, protokoli,

sarakste.fotoattēli, izstāžu katalogi, laikrakstu un žurnālu izgriezumi,
austrāliešu publikācijas un taml.). Tāpat tas vāc materiālus vispār

par latviešu dzīvi gan brīvajā Latvijā, gan tagad trimdā. Centrāla-

jam archīvam kopsummā izdots $ 2500.

1963.gadā fonds atbalstīja gleznotāju kopas„Zilās otas" repro-

dukciju mapes izdošanu, 1968. gadā kopā ar H. Sila pieminas komiteju
izdevis H.Sila grāmatu TĒLOTĀJA MĀKSLA UN VĀRDS un 1971.gadā

kopā ar LAA grāmatu apgādu V. Dulmana grāmatu LATVIEŠU KUL-

TŪRAS DIENAS AUSTRĀLIJĀ. Fonds izdevis arī Mārtiņa Zīverta
I

lugas (28 latviešu un divas angļu valodā). Fonda atbalstā Latviešu

preses biedrība Austrālijā izdevusi Austrālijas latviešu autoru daiļ-
darbu sērijas 11 grāmatas. Fonds ievērojamus līdzekļus ($ 2300) ie-

guldījis grāmatu apgādā, kas izdevis lasāmgrāmatu RUNĀSIM LAT-

VISKI.' (divos izdevumos), L. Ziemeles PAREIZRAKSTĪBA DIKTĀTU

VEIDĀ... uc. Apgādu paredz likvidēt.

Fonda ierosmē un ar fonda līdzekļiem 1961.gadā Adelaidē no-

dibināta Mūzikas krātuve. Tās mērķis ir uzkrāt visus latviešu autoru
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skaņdarbus un nodot tos tālāk māksliniekiem. 1974. gadā izdots šīs

krātuves skaņdarbu katalogs. Krātuvē ir arr daudz grāmatu, program-

mu, recenziju, skaņuplašu un skaņulenšu uc. materiālu par latviešu

mūziku. Savākto darbu skaits pārsniedz desmit tūkstošus.

Fonds atbalstījis dziedoņu — E. Zebranskas, P. Brlvkalnes,

L. Sepes-Ešes un V. Salnas koncertturneju, tāpat prof. E. Andersona,

pulkv. A. Plensnera un red. J. Andrupa referātu ciklu, Baltijas studiju
veicināšanas apvienību ASV, Raiņa un Aspazijas pieminekļa komiteju.

Atbalstīti rakstu krājuma ARCHĪVA pirmie trīs sējumi un žurnāls

LATVIEŠU LIETISKĀ MĀKSLA.

Agrākos gados fonds piešķīris balvas. 1955. gadā piešķīra $ 50

prof. E. Dunsdorfam par vēstures materiālu kopojumu SENIE STĀSTI,

$ 50 Dr. P. Jurevičam par grāmatu DZĪVE UN LIKTENIS. Godarakstu

piešķīra diriģentei M. Krišjānei-Vīgnerei. 1956. gadā $100 piešķīra

gleznotājam G. Jurjānam un koktēlniekam T. Pūcēm. Turpmākajos

gados tēlotājā mākslā balvas piešķirtas Dž. Krīvam, K. Trumpim,

R.Zusteram, G.Ērglim, X.Mednim, U.Āboliņam, V.Spoģei, G.Saliņam,
L. Meilertei un E. Karabanovam. 1959.gadā piešķīra $ 100 J. Sarmām

par romānu MĪĻĀ PILSĒTA un $ 100 T.Tomsonampar poēmu DRĀ-

MATISKĀ SEPTIMA. 1961. gadā J. Sarma saņēma $ 200 par romānu

KALNAKŪĻU VIKTA.

Fonds atbalstījis viencēliena lugu konkursu (sk.:ARCHĪVS X,

204. lpp.), devis iespējas jauniešiem mācīties Minsteres latviešu

ģimnāzijā, atbalstījis ar stipendijām jaunos mūziķus Gunāru un Mai-

ritu Larsenu un Jāni Lauri, tāpat daudzus kultūras un jaunatnes pa-

sākumus. Tā kā piešķīrumi doti daudziem pasākumiem, piešķirtās
summas ir samērā mazas. Fonda ienākumi laika gaitā pieauguši.

Pārkārtojot kopējo ziedojumu vākšanu, resp. sadalīšanu, šie ienākumi

varētubūt daudz lielāki, un tad, ņemot vērā Austrālijā dzīvojošo lat-

viešu skaitu, mēs godam sacenstos ar citu lielo fondu darbību.

Par Austrālijas latviešu kultūras fondu rakstījis V. Dulmanis

ALA ŽURNĀLA 4. numurā (1971), par kultūras dienām viņš publicē-

jis grāmatu LATVIEŠU KULTŪRAS DIENAS AUSTRĀLIJĀ*(MeIburnā
1971).

Latvijas atbrīvošanas fonds Austrālijā

Fonds dibināts pie LAA (tagad: LAAJ) reizē ar Latvijas dibi-

nāšanas 50 gadu atceres fondu 1967.gadā, bet darbību neuzsāka. 1970.
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gadā, likvidējot 50 gadu atceres fondu, $ 1000 pārskaitīja atbrīvoša-

nas fondā, kas tagad pieaudzis līdz apmēram $ 1500. Fonda darbības

noteikumi nav izstrādāti, un fonds praktiski nav darbojies, bet tā

līdzekļus skaita par neaizkaramiem. Apsver jautājumu par šī fonda

pievienošanu PBLA Latvijas brīvības fondam.

DV Austrālijas valdes nacionālās darbības fonds (Sidnejā)

Fonds dibināts 1972. gadā. Tā mērķis ir uzkrāt līdzekļus na-

cionālā darba atsevišķiem pasākumiem, kas kalpo mūsu tautas dzīvā

spēka saglabāšanai un Latvijas brīvības centieniem. Līdzekļus gūst

no ziedojumiem, novēlējumiem, DV sarīkojumu atlikumiem (ko 1976.

gadam noteica 2 % apmērā), kā arī DV valdes pārskaitījumiem no

vispārējiem līdzekļiem. Līdzekļus izlieto, ja DV Austrālijas valdei

nav iespējams segt izdevumus mērķos minētajiem pasākumiem. Par

ierosinājumiem līdzekļu izlietošanai balso visas DV Austrālijas no-

daļas. 1975. gada novembrī fonda kasē bija $ 800.

LITERĀRIE UN PIEMIŅAS FONDI

Daži no šiem fondiem (ģenerāļa Kārļa Gopera, Zinaīdas Laz-

das, Zentas Maurinas, Raiņa un Aspazijas, bīskapa Jāzepa Rancāna

uc.) līdzekļus vāc visā pasaulē, un to līdzekļu izlietošanai fonda

mērķu realizēšanā ir globāls raksturs.

ASV

Profesora Ādolfa Ābeles pieminas fonds (Kalamazū)

1967. gadā mirušā komponista un diriģenta prof. Ādolfa Ābeles

piemiņai Kalamazū sabiedrisko darbinieku un studentu biedrības

Dziesmuvaras ierosmē 1968. gadā dibināts fonds ar augšējo nosauku-

mu. Fonda mērķis ir rūpēties par piemiņas zīmes uzcelšanu nelaiķa
atdusas vietā Kalamazū, gādāt par viņa piemiņas rakstu krājuma

sagatavošanu un turpināt viņa skaņdarbu izdošanu. Līdzekļus fonds

iegūst ar ziedojumiem.

1970. gadā Riversaidas kapsētā, Kalamazū atklāja A Ābeles

pieminekli, kas darināts melnā Somijas granītā pēc mākslinieka Au-

gusta Kopmaņa meta. Piemineklis izmaksājis ap $ 850. A Ābeles

monogrāfiju bija sācis kārtot nelaiķis literāts Jānis Rudzītis, tagad
darbu uzņēmusies literāte Ofēlija Jansone-Sproģere.
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Ādolfa Ābeles skan-

darbu izdošanu paredz

reālizēt atkarā no fondā

esošiem līdzekļiem.

Baltiešu teātru fonds (Karbondēlā)

Dr.Alfrēda Straumaņa vadītā Baltijas jaunatnes teātra un drā-

mas studija pie Dienvidilinojas universitātes Karbondēlā saņēmusi no

ASV tautiskā mantojuma studiju financēšanas(Ethnic Heritage Studies

ProgramAct) summām $ 19.000. Studijas programmā paredzēts pār-

tulkot50 baltiešu lugu angļu valodā un daļu no tām izrādīt un publicēt.

Pirmajā darbības gadā (1974) sarakstīta īsa latviešu, lietu-

viešu un igauņu drāmas vēsture augstāko mācībiestāžu vajadzībām

un pārtulkotas sešas baltiešu lugas par tematiem: došanās trimdā,

vēlēšanās atgūt brīvību uc. Pirmais nobeigtais projekts ir lugas un

apceres par sadursmi ar tiranniju. Lugu tulkošana turpinās. 1976.

gadā paredz izdot pirmo lugu sējumu. Spriežot pēc ziņām avīzēs, tajā
būs divas latviešu autoru — Mārtiņa Zīverta un okupētās Latvijas

rakstnieka Gunāra Priedes — lugas.
Lai programmu aktivizētu, pie Dienvidilinojas universitātes

nodibināts Baltiešu teātru fonds, un atsevišķas personas un organi-

zācijas aicinātas to atbalstīt ar ierosinājumiem un ziedojumiem. Ir

izredzes saņemt valsts atbalstu arī turpmāk.

Diriģenta Arvīda Berķa fonds (Portlendā)

Mirušā diriģenta brīvmākslinieka Arvīda Berķa piemiņai 1974.

gada jūlijā nodibināts fonds tautasdziesmu popularizēšanai. Vainagu

vietā ziedota nauda, savācot apmēram $ 600, kas nodota Portlendas

latviešu kora uzglabāšanā.

Mācītāja Osvalda Blūmīša fonds (Bostonā)

Fonds dibināts 1972. gadā un pastāv pie Daugavas vanagu ap-

vienības. Tā mērķis — dokumentēt O. Blūmīša pretkomūnistisko

darbību un izdot par to grāmatu.
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Ēvalda Freivalda piemiņas fonds (Ņujorkā)

Dibināts 1970.gadā mirušā žurnālista Ēvalda Freivalda pie-

miņai. Fonda mērķis ir latviešu žurnālistu profesionālās izglītības

veicināšana un izcilāko žurnālistikas sniegumu atzīmēšana, dodot

gandarījumu to autoriem. 1974.gadā fondā bija 55 dalībnieki. Līdzek-

ļus dod fonda dalībnieku gadskārtējās iemaksas ($ 5). 1974. gada no-

vembrī fonda kasē bija $ 867 (1972. gadā $ 520). Sākot ar 1972. gadu,

fonds atbalsta žurnālistisko ievirzi Divreizdivi nometnē un kopš tā

paša gada atbalstījis trīs jauniešus ar $ 135 stipendijām, lai viņi
varētu piedalīties nometnē.

Latviešu ev.-lut. Kristus draudzes garīgu rakstu izdošanas fonds

(Mineapolisā)

Fonds dibināts 1974. gadā un līdzekļus iegūst ar ziedojumiem.

Izdota draudzes mācītāja Modra Gulbja grāmata LASĪSIM BĪBELI

(1000 eksemplāru iespiešana izmaksājusi $ 2757). 1975. gada augustā

fonda kasē bija $ 1090.

Latvijas skautu prezidenta ģenerāļa Kārļa Gopera fonds (Ņujorkā)

Dibināts 1947. gadā Vācijā. Par fonda mērķiem, darbību un

piešķirtām balvām sk. Kārļa Ābeles rakstu
„

Balvas latviešu kultūras

darbiniekiememigrācijā" ARCHĪVA X sējumā. Turpmāko gadu dar-

bība un balvas ir apmēram šādas:

Par 1968.gadu piešķirta balva ($ 500 apmērā) Dr. Nikolajam

Vīksniņam (par grāmatu LATVIJAS VĒSTURE JAUNĀ GAISMĀ), Iman-

tam Bitēm par ilggadīgu darbību, ilustrējot žurnālu MAZPUTNIŅU
uc. jaunatnes izdevumus un grāmatas. $ 150 piešķīra Bruno Skultes

baleta nošu pavairošanai un pasūtināja katrai skautu vienībai grāmatu

RES BALTICA, lai tā to nodotu kādai tuvākai bibliotēkai.

Par 1969.gadu piešķirta balva literātūrā Dzidrai Zeberiņai
(par grāmatu KAD ES MAZA BIJU), komponistam Bruno Skultem (par

baletu «Koklētājs un velns") un gleznotājam Ēvaldam Dajevskim (par

dekorācijām un kostīmu metiembaletam
„

Koklētājs un velns"). At-

zinības rakstus piešķīra komponistam Eduardam Šēnfeldam, dekora-

toram Ardim Vinkleram, etnografei Birutai Senkēvičai un tautasdeju

kopējai Verai Rulliņai.
Par 1970. gadu balva piešķirta komponistam Eduardam Šēn-

feldam (par darbu 20 LATVIEŠU*TAUTASDZIESMAS KLAVIERĒM,
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1975), par 1971. gadu rakstniekam Jānim Širmanim (par grāmatu

LIELMEŽA PASAKAS), dzejniekam Ojāram Jēgenam un gleznotājai

Silvijai Šteinerei (par bilžugrāmatu EŽMALĒ) un gleznotājam Gvido

Brūverim (par triptichu
«

Nemierīgi laiki"). legādāti 25 eksemplāri

J. Masulāna grāmatas BURVĪGI ROTĀJUMI un nodoti latviešu gaidu

vienībām.

Par 1972. gadu apbalvots komponists Andrejs Jansons (par

dziesmuspēli „Meža teika") un piešķirts atzinības raksts mūziķei
Gunai Kalmītei-Skujiņai, rakstniekam K. Ķezberam, tēlotājā mākslā

V. Dreimanei-Reinbergai un Z. Slokai. Par $ 500 iepirkta tēlviju grā-

mata ZEMES ATJAUNOTĀJI; $ 700 piešķirts skautu un gaidu filmas

„
Pasaules tālēs" uzņemšanai. Plūdoņa dzejoļu grāmatas izdošanai

piešķīra $ 300.

Par 1973. gadu balvu saņēma rakstnieks Gunārs Janovskis

(par romānu UZ NEATGRIEŠANOS) un gleznotāja Daina Dagnija (par

gleznām no cikla «Latvieši trimdā"). Atzinības rakstu piešķīra deko-

ratoram Ardim Vinkleram un par grāmatu 88 LATVIEŠU TAUTAS

DEJAS UN APDARES ABāliņam, M.Ezerkalnei, AJansonam, E.Kal-

viņam, G.Kūlim, Z.Miezītim, L.Morusai, I.Saksam un V.Zuntakai.

Par 1974.gadu balva piešķirta rakstniekam Jānim Širmanim

(par pasaku krājumu ROZE UN DADZĪŠI, izdots 1975), gleznotājam
Oskaram Skušķim (par 20 gleznu ciklu «Kurzemes cietoksnī"), kom-

ponistam Eduardam Šēnfeldam (par 20 LATVIEŠU TAUTAS DZIES-

MĀM KLAVIERĒM). Atzinības raksts piešķirts Osvaldam Liepām,
mūzikā komponistam A. Jansonam, libreta autorei B. Stūrmanei un

dekoratoram J. Annum par dziesmuspēli
«

Sarkangalvīte 74".

Par 1975. gadu godalgota rakstniece Tonija Krūka (grāmata

RĪGAS IEVIŅA), gleznotājs Ēvalds Dajevskis (dekorācijas un tērpi

A. Brigaderes lugai PRINCESE GUNDEGA UN KARALIS BRUSUBĀR-

DA), žurnāls MAZPUTNIŅŠ un komponists Andrejs Jansons («Desmit

latviešu tautas dejas vokālam un instrumentālam ansamblim"). Atzi-

nības raksts piešķirts Atim Lejiņam (rakstu sērija par okupētās Lat-

vijas apmeklējumu).

Fonds izdevis 15 grāmatas (V.Klētnieka KLINTENIEŠI,K.Ķez-
bera NORDEĶIEŠI, E. Dunsdorfa SAKTU STĀSTI, TREŠĀ LATVIJA,

MŪŽĪGAIS LATVIEŠU KARAVĪRS, I.Bites krāsojamās grāmatas bēr-

niem: LATVIJAS ZVĒRI, LATVIJAS KOKI, LATVIJAS ŪDEŅI, LATVI-
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JAS SĒNES UN OGAS, LATVIJAS UGUNIS, LATVUAS PUTNI uc). Da-

žas no šīm grāmatām iznākušas vairākos izdevumos. Jaunatnes dzies-

mu svētkiem 1975. gadā Montrealā, Kanādā fonds iespiedis nošu krā-

jumu, kas izmaksājis pāri par $ 1000. Ar to dokumentēta svētku

muzikālā daļa.
Fonds iegūst līdzekļus ar ziedojumiem par gadskārtēji izdo-

tām pieminas markām un ar ienākumiempar pārdotiem fonda izde-

vumiem. Fonda balvas jaunatnes rakstniekiem, mūziķiem un glezno-

tājiem ir visai prāvas. Tāpat nozīmīga ir fonda izdevniecības darbība

un atbalsts citiem jaunatnes pasākumiem. Fonds godam nes dedzīgā
latviešu patriota, izcilā karavīra un jaunatnes audzinātāja ģenerāļa

Kārļa Gopera vārdu.

Jāna Gravas piemiņas fonds (Filadelfijā)

Filadelfijas brīvo latvju biedrības mirušā godabiedra Jāņa
Gravas (1895—1974) atraitne Ērika Grava nodevusi biedrībai $ 300

ziedojumu kā sākuma iemaksu īpašam Jāņa Gravas piemiņas fondam

kultūras rosmes sekmēšanai. Biedrība izstrādā fonda darbības no-

teikumus.

Ādolfa Kaktiņa piemiņas balva (Rokvilā)

ZLKF valde 1966. gadā pieņēma noteikumus par nelaiķa dzie-

doņa Ādolfa Kaktiņa piemiņas balvu. Sākotnējo $ 660 iemaksu bija

savācis A. Kaktiņa grāmatas DZĪVES OPERAS izdevējs J. Šleiers

Zviedrijā. Balvas kontā paredzēts ieskaitīt arī speciālu sarīkojumu

atlikumus un ziedojumus A. Kaktiņa piemiņai.
Balvu piešķir KF valde pēc fonda skaņumākslas nozares liet-

pratēju atzinuma, apbalvojot kā latviešu komponistus, tā arī atskaņo-
tājus par izciliem mākslinieciskiem sniegumiem iepriekšējā gadā.
Balvu var piešķirt arī stipendijas veidā talantīgiem latviešu jaunie-
šiem mūzikas studijām vai ar to atbalstīt jaunu skaņdarbu un skaņu-
plašu izdošanu. Balvas lielumu nosaka KF valde.

Fonda balva ($ 200) piešķirta: 1966. gadā dziedonei Irmai Kur-

mei, 1967. gadā dziedonei Antoniņai Voivodei, 1968. gadā pianistam

Uģim Grantam. 1975. gadā fonda kasē bija $ 227.

Arnolda Kalnāja fonds (Kalamazū)

Nelaiķa diriģenta un komponista A.Kalnāja fonds dibināts 1975

gadā pie Dziesmu vairoga kora Kalamazū. Fonda mērķis — piemiņas
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zīmes izgatavošana un novietošana uz nelaiķa kapa un viņa komponēto
dziesmu izdošana. A. Kalnāja bērēs ziedu vietā nododot ziedojumus,

321 persona devusi $ 2006. Ziedojumu vākšana turpinās,un 1975.gada

vidū fondā bija uzkrāts $ 3407.

Dr. Anša Karpa piemiņas fonds (Grandhevenā)

Dibināts 1970.gadā, piederīgajiem aicinot, lai nelaiķa cienī-

tāji ziedu un vainagu vietā ziedo viņa piemiņas fondam. Žurnāls TRE-

JI VĀRTI, kura redaktors A.Karps bijis ilgus gadus, ierosinājis viņa
rakstu izdošanu. Fonds likvidēts.

Dzejnieka Artura Kaugara fonds (Kalamazū)

Dibināts 1971. gadā nelaiķa dzejnieka A. Kaugara piemiņai.

Mērķis — izdot viņa dzejoļu krājumu. Līdzekļus ziedojumu veidā

vāca Kalamazū preses darbinieku un literātu sanāksmēs. Savāktā

summa 1975. gada vidū nebija pietiekama, un grāmatas izdošanas

iztrūkumu paredz segt A. Kaugara piederīgie.

Valdemāra Lamberga piemiņas fonds (Bostonā)

Dibināts 1973. gadā sabiedriskā darbinieka Valdemāra Lam-

berga piemiņai. Līdzekļus veido ziedojumi un organizāciju iemaksas.

Paredz izdot grāmatu par V. Lamberga dzīvi un darbu. 1975. gada

vidū fondābija uzkrāts $ 400.

Profesora Lūdolfa Liberta fonds (Ņujorkā)

Dibināts gleznotāja prof. L. Liberta piemiņai. Grāmatu drauga

apgādā fonds 1970.gadā izdevis L.Liberta monogrāfiju latviešu,angļu,
franču un vācu valodā. Fonda galvenā subsidētāja ir nelaiķa L.Liberta

atraitne operdziedone Amanda Liberte-Rebane. Viņa visus ienākumus

par pārdotām gleznām, izdoto monogrāfiju, arī personiskos līdzekļus,

kopā $ 35.000 apmērā nodevusi fondam L. Liberta mūzeja celšanas

financēšanai. Bez tam paredzēta 20 Liberta gleznu izloze, biļetes

izplatot visā brīvajā pasaulē. No izlozes paredzēts ieņemt $ 20.000.

Mūzejs izmaksās ap $ 70.000, un to cels Ņujorkas ev.-lut. latviešu

draudzes Salas baznīcas īpašumā. Mākslinieks atstājis pāri par 300

gleznu, kuras tad veidos mūzejā prof. Lūdolfa Liberta gleznu fondu.

Zinaīdas Lazdas piemiņas fonds (Sēlemā)

Dzejnieces Zinaīdas Lazdas piemiņas fonds dibināts 1958.

gadā Sēlemā, Oregonā, ASV. Fonda mērķis ir dzejnieces Z. Lazdas
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pieminas saglabāšana, viņas atstāto darbu vākšana, sakārtošana un

uzglabāšana. Paredzēta arī dzejnieces darbu tulkošana un publicēšana

citās valodās. Mērķis ir arī ar fonda ietekmi veicināt un atbalstīt
1

latvju dzeju un rakstniecību. Fondā par biedriemvar būt fiziskas un

juridiskas personas neatkarīgi no dzīvesvietas. Darbību vada fonda

valde un revtzijas komisija, ko biedri ievēlē reiz pa trim gadiem.

Fondam var būt pārstāvji un nodaļas tur, kur kopā dzīvo vairāki bied-

ri. 1974. gadā fondā bija 156 biedri, izkaisīti visā pasaulē. Fonds gūst

līdzekļus ar biedrumaksām un ziedojumiem. 1972. gada jūnijā fonda

kasē bija $ 3200.

Fonds izdevis rakstu krājumu ZINAĪDA LAZDA un izdod ap-

kārtrakstu, kas kopš 1972.gada ir rakstu krājums ar nosaukumu

VILNIS. Fonds rīko priekšlasījumus, sagatavojis filmu par Z. Lazdu,

tāpat veicinājis viņas dzeju ierunāšanu skaņuplatēs.
Mūžībā aizejot, Z. Lazda vēlējās, lai ar zināmām naudas bal-

vām veicinātu un atbalstītu latviešu dzeju. Ik pa divi gadiem fonds

aicina iesūtīt pēdējos divi gados publicētos vai manuskriptā esošos

dzejoļu krājumus. Tajos jāizpaužas jauniem meklējumiem un sasnie-

gumiem latviešu dzejas attīstībā. Sākuma gados godalgas lielums

bijis $ 500, bet pēdējos gados $ 600. Līdz šim Z. Lazdas fonda god-

algas saņēmuši: Olafs Stumbris, Andrejs Eglītis, Aina Kraujiete, Baiba

Bičole, Astrīde Ivaska, Baiba Kaugara un Aina Zemdega. Par fonda

piešķirtajām godalgām līdz 1969. gadam un par fondu vispār rakstījis

K. Ābele ARCHĪVA X sējumā (207. lpp.). 1971. gadā fonda godalgu

saņēma Baiba Kaugara par dzejoļu krājumu AIZCIRSTĀS DURVIS, un

1973. gadā godalgota Aina Kraujiete par krājumu CIRSMA.

Fonda nodaļā Sanfrancisko 1974. gadā bija 39 biedri. Rīkoti

referāti un citi sarīkojumi, atbalstīts jaunatnes darbs ar $31 un teātri

ar $ 300. levērojami līdzekļi iegūti ar okupētajā Latvijā uzņemto
filmu izrādēm. Fonda nodaļas kasē 1975. gada sākumā bijis $ 1006.

Pastāv arī fonda Čikāgas kopa.

Ērika Raistera fonds (Ņujorkā)

Dzejnieks un redaktors E.Raisters nomira 1967. gadā. 1971.

gadā Latviešu preses biedrība sava ilggadīgā priekšnieka piemiņai
nodibināja īpašu fondu. Tā mērķis ir uzturēt dzīvu dzejnieka piemiņu,
rūpēties parviņa literāro darbu publicēšanu.veicināt latviešu literāro

jaunradi, kā arī atbalstīt literatūras un preses darbiniekus ar stipen-



87

dijām un godalgām. 1973. gadā fonds atdalījās no Latviešu preses

biedrības un ievēlēja pastāvīgu valdi. Grāmatu drauga apgādā fonds

izdevis divas E.Raistera grāmatas: KAD MĒS JAUNI BUĀM un ES

RĪGU SIRDĪ JŪTU.

Par fonda biedriem uzskata literātūras un preses draugus,

kas vismaz divi reizes apmeklējuši fonda sarīkojumus, un tos, kas

ik gadus ziedo fondam vismaz $ 5. Šādu personu skaits ir ap 100.

1974. gadā nodibinātaĒrika Raistera balva $ 400 apmērā. Fonda valde

vienojās to piešķirt kādam jaunās vai vidējās paaudzes žurnālistikas

vai rakstniecības darbiniekam. Par pirmo laureātu 1974.gadā fonds

izraudzīja grāmatas ZILI STIKLI, ZAĻI LEDI autoru, vēsturnieku Dr.

Uldi Gērmani. 1975. gadā balvu ($ 400) piešķīra rakstniekam Teodo-

ram Zeltiņam. Fonda kasē 1975. gada augustā bija $ 1300.

Olgas Veinbergas piemiņas fonds (Vašingtonā, Kolumbijas apgabalā)

Dibināts 1972. gadā nelaiķes Latviešu ev.-lut. draudžu apvie-

nības priekšnieka AleksandraVeinberga dzīvesbiedres piemiņai. Fon-

dā 1972. gadā bija $ 2001.

Jāņa Vesela fonds (Čikāgā)
Fonds dibināts 1962. gadā Čikāgā mirušā rakstnieka Jāņa Ve-

sela piemiņai. Tā mērķi: a) uzcelt rakstniekam kapapieminekli, b) rū-

pēties par LATVJU TEIKSMU kopsējuma izdošanu, c) izdot piemiņas

grāmatu ar J.Vesela laikabiedru rakstiem, d) rūpēties par rakstnieka

piemiņas un darbu saglabāšanu un popularizēšanu. No šiem mērķiem
divi pirmie ir sasniegti. Pēc tēlnieka Augusta Kopmaņa meta 1964.

gadā Riversaidas kapsētā, Kalamazū atklāts kapapiemineklis. Tas

izmaksājis $ 1486. LATVJU TEIKSMU kopsējums, fondam noorgani-

zējot subskripciju, iznāca 1966. gadā. Piemiņas grāmatai raksti sa-

vākti, un paredzams,ka tā iznāks 1976. gadā. Fonds rīkojis arī rakst-

niekapiemiņas vakarus.

Fonda līdzekļus veido biedru ziedojumi, piemiņas sarīkojumu

atlikumi un izložu ienākumi. Izlozes notikušas 1963. un 1970. gadā.

Piemiņas grāmatas izdošanai fonda kasē 1975. gadā bija uzkrāts

$ 1725*.

Sigurda VīUzirkstes fonds (Leonijā, Ņudžersijā)

Fonds dibināts 1974.gadā nelaiķa māksliniekaSigurda VīUzirk-

stes piemiņai. Fondā ir 13 biedri. Tā mērķis ir rūpēties par S.Vī"-
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dzirkstēs darbu tiesisku aizsardzību, apzināt viņa darbu īpašniekus

visu darbu kataloģizēšanai, kā arī sarīkot viņa darbu izstādi. Līdzek-

ļus paredzēts gūt ar ziedojumiem vai, pārdodot kādu S.Vīdzirkstes

darbu.

Jēkaba Ziberga fonds (Bostonā)

Jēkabs Zībergs (Sieberg, 1863—1963) miris pāri par 100 gadu

vecumā, bijis rosīgs Bostonas veclatviešu sabiedriskais darbinieks,

avīžu un kalendāru izdevējs un septiņu grāmatu autors. Fonds dibi-

nāts 1954. gadā. Tā mērķis ir rūpēties par J. Zīberga darbu apzinā-

šanu un viņa paliekamas piemiņas nodrošināšanu nākošās paaudzēs.

1954. gadā fonds nodibināja Jēkaba Zīberga vārdā nosauktu

mūzeju, kurā krāj vērtības, kas radušās emigrācijā,un vēstures lie-

cības par latviešu emigrāciju agrākajos gados. Mūzeja kodols ir

J. Zīberga bibliotēka, raksti un dokumenti. Klāt nācis daudz ziedotu

kultūrvēsturisku materiālu. Mūzejā atspoguļojas ievērojamākie noti-

kumi latviešu tautas dzīvē, piemēram, dziesmusvētki,strēlnieku laiks,

Satversmes sapulces sasaukšana, kā arī atrodami materiālipar izci-

liem latviešu darbiniekiem, kam rīkotas piemiņas izstādes, piemēram,

K.Ulmani, G. Merķeli, Richardu Zariņu, J. Jaunsudrabiņu uc. Tāpat
rīkotas preses skates, kas apceļojušas arī citas Amerikas pilsētas.

Fondam ir plaša vecu kalendāru kollekcija, tāpat tam ir daudz seno

Latvijas karšu. Fonds izdod dažādas piemiņas aploksnes un 1954.gadā
izdevis J. Zlbergam veltītu rakstu krājumu.

Austrālijā

Latviešu katoļu biedrības Austrālijā katoļu grāmatu fonds (Melburnā)

Fonds iegūst līdzekļus ar atsevišķu personu ziedojumiem un

Austrālijas latviešu katoļu biedrību un draudžu iemaksām. 1965. gadā

izdota Dr.Pētera Cirša darba DOGMU DIEVS pirmā grāmata un 1973.

gadā Dr. A.Brumaņa un prāvesta P.Beča sakārtota svētrunu un garīgo
rakstu izlase. Paredzēts izdot Janinas Babres MĪLESTĪBAS DERĪBU.

1976. gada jūnijā fonda kasē bija $ 3630.

Kārļa Zariņa fonds (Melburna)

Dibināts 1959. gadā, atzīmējot ilggadīgā Latvijas sūtņa X.Za-

riņa astoņdesmito dzimšanas dienu. Fonda mērķis ir panākt Latvijas

valsts apziņas iesakņošanos trimdas saimē, pievēršoties tautas vēs-

tures izpratnei un radot cieņu latviešu tautas kultūrai. Sakarā ar to
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organizējami un veicami pētījumi par latviešu kultūras jautājumiem,

rūpējoties par pētījumu rezultātu publicēšanu. Vēlāk fonds savos

mērķos ietilpināja K. Zariņa pieminas uzturēšanu (statūtus sk.: AR-

CHĪVS IV, otrais izdevums 1973).

Fonds 1962. gadā pārspieda Kārļa Zariņa 1945. gadā publicēto

brošūru PAR LATVUAS TAPŠANU, tāpat ievietojis rakstu krājuma

ARCHĪVA IV sējumā rakstus X.Zariņa piemiņai. Paredzētā K. Zariņa
runu un rakstu izlase nav izdota. 1975.gadā fondā bija 40 biedru —

Austrālijā 32, citos kontinentos 8. Fonds piedalās LAAJ zinātnes no-

zares rakstu krājuma ARCHrVA izdošanā (sākot ar IV sējumu 1964.

gadā; ar XIII sējumu 1973. gadā ARCHĪVA izdevēji ir Pasaules brīvo

latviešu apvienība un Kārļa Zariņa fonds). Līdz 1975. gadam, ieskai-

tot, iznākuši 15 ARCHĪVA sējumi ar vērtīgiem pētījumiem dažādās

latviešu kultūras un vēstures problēmās. Nozīmīga ir pašreizējās

trimdas dzīves dokumentēšana, balstoties uz plaši savāktiem, statis-

tiski apstrādātiem materiāliem. Vērtība ir ari daudzās nozarēs pub-

licētajām darbinieku Isbiografijām.
ARCHĪVA pārdošanas cena ir samērā zema, un tas sasniedzis

3500 eksemplāru metienu, pie kam nav bijuši nepieciešami sabiedrī-

bas materiālie pabalsti. Vairāki ARCHĪVA sējumi iznākuši papildi-

nāti otrā un pat trešā izdevumā. 1976. gadā Kārļa Zariņa fonds izdeva

Edgara Dunsdorfa LATVIJAS VĒSTURES ATLANTAotro, papildināto

izdevumu (pirmo izdevumu publicēja ģenerāļa Kārļa Gopera fonds

1969. gadā).

E i ropā

Andreja Bērziņa novēlējuma fonds (Upsalā, Zviedrijā)

Banku darbinieks Andrejs Bērziņš pirms apcietināšanas un

deportācijas savus ietaupījumus ārzemēs bija novēlējis Upsalas uni-

versitātei Latvijas vēstures pētīšanas veicināšanai. 1973. g. 19. feb-

ruārī universitātes konsistorija apstiprināja novēlējuma izlietošanas

noteikumus. Fondā 1973. g. 1. janvārī bija 125.348 zviedru kronas.

Noteikumi paredz, ka daļa no fonda ienākumiempieskaitāma

kapitālam, bet pārpalikumu, kad tas sasniedz vismaz 15.000 zviedru

kronu, visu vai daļēji piešķir Zviedrijas vai ārzemju pētniekiem kā

pabalstu vēstures pētniecības un rakstveida dokumentācijas veicinā-

šanai par latviešu tautas nacionālo dzīvi pirms 13. gs. beigām un no

1914. gada līdz 1940. g. 21. jūnijam. Atvēlētais pabalsts izlietojams
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studijām zviedru vai ārzemju bibliotēkās, archīvos, mūzejos uc.,kā

art iegūto rezultātu publicēšanai latviešu, zviedru, vācu vai angļu
valodā. Vēstures pētniecībā ietilpst ari kultūras,baznīcas,mākslas,

tiesību vai līdzīga pētniecība.

Latviešu cilmes aspirantiem ir pirmtiesības uz pētniecības

atbalstu, ja aspirants citādi atzīstams par tiesīgu saņemt fonda at-

balstu. Informatīvi fonds sadarbojas ar LNF Stokholmā.

Andrieva Jurdža (Andryva Jūrdža) fonds (Minchenē, Vācijā)

Dibināts 1949.gadā. Par fonda mērķiem un darbību līdz 1959.

gadam rakstījis Kārlis Ābele ARCHĪVA X sējumā (208. lpp.). No 1949.

gada 3. marta (kad fondu nodibināja) līdz 1974. g. 31. decembrim sa-

ņemts DM 108.815, izdots DM 107.499, atlikums DM 1316. Visvairāk

saņemts par žurnālu DZEIVI—DM 61.307, betpar žurnāla iespiešanu

izdots DM 87.946. Par publicētām grāmatām saņemts DM 13.858, bet

grāmatu produkcija maksājusi DM 13.002. lenākumos vēl ievērojams

postenis ir ziedojumi — kopā DM 14.186. Fonds sadarbojas ar paju

sabiedrību Latgaļu izdevniecību un Latgales pētniecības institūtu.

Par fonda biedriem skaita personas, kas iemaksā vismaz DM 20 gadā.

Fondam padomā vairāku sējumu latgaļu enciklopēdijas izdošana un

Broņislava Spuļa darbu un piemiņas rakstu krājuma publicēšana.

Raiņa un Aspazijas fonds (Stokholmā, Zviedrijā)

Fonda mērķus aprakstījis Kārlis Ābele rakstā «Balvas lat-

viešu kultūras darbiniekiememigrācijā", ARCHĪVS X. Viņš arī minē-

jis līdz 1968. gadam fonda piešķirtās prēmijas. Pēc 1968. gada pie-

šķiršana nav notikusi, bet 1975. gadā fonds izsludinājis bijušā fonda

priekšsēža, nelaika redaktora Jāņa Kārkliņa vārdā nosauktu balvu par

pētījumu B
Nāves un dzīvības tema Raiņa un Aspazijas darbos". Balvu

1000 zviedru kronu apmērā piešķirs 1976. gadā.
Fondā 1975. gadā ietilpa 17 personas, kas veido valdi un ir

pilnvaroti pārstāvji citos kontinentos un Eiropas valstīs. No trijiem
trimdā esošiem Aspazijas izraudzītajiem testamenta izpildītājiem —

Raiņa un Aspazijas fonda dibinātājiem, priekšsēža vietnieks R. Veide-

manis miris 1974. un priekšsēdis J. Kārkliņš 1975. gadā.

Blakus prēmijām fonds piešķīris arī atzinībasbalvas par Rai-

ņa rakstu sekmīgu izplatīšanu, ceļojošu Nameja gredzenu zeltā līdz

ar piemiņas diplomu režisoriem uc. teātru darbiniekiempar izciliem
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sniegumiem trimdas teātros. Māksliniekam Niklāvam Strunkem pie-

šķirts zelta gredzens īpašumā. Atzīmējot Raiņa 100 gadu atceri, 1965.

gadā izdotas Raiņa pieminas markas un Aspazijas 100 gadu atcerē

viņas pieminas markas. Fonds vispār centies populārizēt un izplatīt

Raiņa un Aspazijas darbus un saglabāt abu rakstnieku piemiņu.
Fonda līdzdalība 17 sējumu Raiņa rakstu izdošanā trimdā (no

1952. līdz 1965.gadam) ir bijusi mazāk nozīmīga. Ziemeļblāzmas

apgāda īpašnieks J.Abučs paskaidro, ka fonds nav palīdzējis ne mate-

riāli, ne arī manuskriptu sagādē. Apgāds gan samaksājis fondam

honorāros krietnas summas un parādus par izdotiem rakstiem mak-

sājis ilgus gadus (sk.: LATVIJA 25/26, 1974.g. 20. jūl.).

Pašlaik fonda galvenie darbi ir RAIŅA UN ASPAZIJAS GADA-

GRĀMATAS izdošana un rakstnieku muzeja iekārtošana un kopšana

Kastaņolā, Šveicē. Gadagrāmatu iespiež 1200 eksemplāros. Materi-

āli tā neatmaksājas, un budžetu palīdz līdzsvarot privātas personas.

Gadagrāmata iznāk kopš 1967.gada (iespiesta 1966. g.). Tās saturā

vērtīgas laikabiedru atceres, kā arī literātūrzinātniski apcerējumi un

pētījumi par Raini, Aspaziju un citiem latviešu rakstniekiem.

Muzejs atrodas Kastanolas pilsētas 1972.gadā piešķirtā namā.

Mūzeja pamatā ir tam nodotie mākslinieka Niklāva Strunkes un citu

mākslinieku darbi, Raiņa un Aspazijas agrākos gados izdotās grāma-

tas, manuskripti, fotoattēliuc. kultūrvēsturiski materiāli. Mūzeja tu-

vumā ir mākslinieka J.Plātes veidotais Raiņa un Aspazijas pieminek-

lis, kuru cēla Raiņa un Aspazijas pieminekļa komiteja un Kastaņolas
pašvaldība. Fonds šai darbā nepiedalījās, resp. izturējās neitrāli.

1975. gadā pieminekļa komitejas izteiktā doma pievienoties fondam

nav guvusi atsaucību.

Mācītāja Roberta Slokenberga pieminas fonds (Saseksā, Anglijā)

1957. gadā mirušā Londonas latviešu ev.-lut. draudzes, agrākā

Rūjienas Ziemeļdraudzes mācītāja R. Slokenberga piemiņai pie Lon-

donas draudzes kā autonoms institūts nodibināts R.Slokenberga fonds.

Tā mērķi: kopt un uzturēt dzīvu mācītāja R. Slokenberga pieminu
draudzē un latviešu tautā; atbalstīt jaunu latviešu mācītāju sagatavo-

šanu; novietot pieminas plāksni vienā no draudzes īpašumiem; izkār-

tot mācītāja R. Slokenberga rehabilitācijas lietu.

Fonda līdzekļus veido kārtējās iemaksas, ziedojumi un piemi-

ņas dievkalpojumu un sarīkojumu atlikumi. 1975. gadā Ziemeļblāzmas
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apgāds ar fonda atbalstu izdevis Dr. Haralda Biezā rediģētu R. Slo-

kenbergam veltītu pieminas grāmatu NE IKKATRS, KAS UZ MANI

SAKA...

Kanādā

Arnolda Bālina fonds (Toronto)

Mirušā ģeogrāfijas profesora Arnolda Bālina piemiņai dibi-

nāts fonds 1975. gadā. A. Bāliņš bija latviešu tautasdeju lieluzvedumu

vadītājs un rediģējis grāmatu*88 LATVIEŠU TAUTASDEJAS UN AP-

DARES. 1975. g. jūlijā A.Bālinu izvadot, piederīgie bija aicinājuši

organizācijas un draugus ziedu un vainagu vietā nodot ziedojumus

fondam. Kā fonda pirmais darbs ir paredzēts ieskaņot skaņulentēs
visas 88 tautasdejas, kas aprakstītas A.Bāliņa rediģētajā grāmatā, tā

atrisinot šo deju mūzikālā pavadījuma jautājumu un darot to pieejamu

visām tautasdeju kopām. 1975. gada novembrī Latviešu tautasdeju

apvienība (ASV) nolēmaaizdot fondam šai vajadzībai $ 1000.

Jāņa Cīruļa piemiņas fonds (Torontē)

Dibināts 1962. gadā un darbojas pie Latviešu dziesmu svētku

biedrības Kanādā. Fonda mērķis ir komponista Jāņa Cīruļa darbu

izdošana un jaunu diriģentu izglītošanas veicināšana. Dziesmu svētku

biedrība fondam piešķīrusi līdzekļus no dziesmu svētku atlikumiem

un ziedojumiem (piemēram, sadalot 1970.gada 5. Kanādas dziesmu

svētku atlikumu, fondam piešķirts $ 1000). 1970. gadā fonds izdevis

diriģenta Arvīda Purva sakopotu Jāņa Cīruļa kora dziesmu krājumu.

Ērikas Freimanes piemiņas fonds (Torontē)

Dibināts 1962.gadā Dainas kora (Toronto) pirmās diriģentes

Ērikas Freimanes piemiņai. Fonda mērķis ir uzturēt nelaiķes darba

piemiņu, piešķirot naudasbalvu kādam latviešu kora diriģentam vai

komponistam mūzikas zināšanu papildināšanai. Fonda stipendiju $ 100

apmērā 1969. gadā piešķīra diriģentei Gunai Kalmītei un 1971. gadā
dziedonei Dacei Kārkliņai.

Jāņa Jaunsudrabiņa prēzas balvas fonds (Hamiltonā)

Dibināts 1962.gadā un pastāv pie jaunatnes apgāda Ceļinieka
izdotās JAUNĀS GAITAS. Fondu vada valde, kuru izrauga uz sešiem

gadiem no žurnāla redakcijas un godabiedru ieteiktiem kandidātiem.

Godabiedri ir tie, kas ziedo fondam vismaz $ 25 gadā. Fonda atbalstī-

tāji ir visi ziedotāji fondam. Fonds gūst līdzekļus ar godabiedru un
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atbalstītāju ziedojumiem un sarīkojumu atlikumiem. 1974. gadā Ka-

nādas federālā valdība fondam piešķīrusi $ 1370 dzejas vakaru sarī-

košanai un latviešu kultūras darbu dokumentēšanai.

Par fonda balvas piešķiršanas noteikumiem un piešķirtām
balvām līdz 1969. gadam sk. Kārļa Ābeles rakstu ARCHĪVA X sējumā.

1971. gadā balva piešķirta dalīti (katram $ 300): Jānim Gorsvānam

par noveļu krājumu KRĀŠŅA UN BAGĀTA DZĪVE (1970) un Eglonam

Spēkam par stāstu un noveļu krājumu ES REDZĒJU JŪRIŅĀ (1970).

Laikā no 1971. līdz 1974. gadam balva nav piešķirta. Eduarda Dzeņa
ietērpā izdota Jāņa Jaunsudrabiņa grāmatiņa PIEMINI LATVUU (1968).

LNAK jaunu grāmatu izdošanas fonds (Torontē)

Apvienības 1975. g. 1. aprīļa bilances pasīvā redzams, ka šai

fondā ir $ 6044. E.Upatnieces sastādītās ābeces un pirmās lasāmās

grāmatas AVOTIŅA izdošanai Kanādas iekšlietu ministrija piešķīrusi
$ 4000, bet akadēmiskā vienība Austrums un Hamiltonas latviešu kre-

dītsabiedrība ziedojusi $ 1500. 1975/76. gada budžetā nedz šī fonda

ienākumi, nedz izdevumi nav minēti. 1975. gada decembrī skaitīts,
ka fondā ir $ 3044.

Zentas Mauriņas fonds (Torontē)

1974. gadā Latvijas godakonsula Kanādā Dr. E. Upe nieka ie-

rosmē sāka ziedojumu vākšanu rakstnieces un esejistes Zentas Mau-

riņas balvai. Atsaucība bija ļoti liela, un līdz 1975. gada jūnijam ar

ziedojumiem bija ienācis $ 12.000. Vairāki ziedotāji bija ierosinājuši
dibināt Zentas Mauriņas fondu, kas rūpētos par rakstnieces dzīves un

darba atvieglošanu, veicinātu viņas kopoto rakstu izdošanu, rūpētos

par darbu izdošanu citās valodās un popularizētu viņas idejas. Fonds

arī 1975. gadā nodibināts. Pēc rakstnieces vēlēšanās, fonds pastāvēs

pie DV Toronto nodaļas. No Kanādas sabiedriskajiem darbiniekiem

(ieskaitot vienu locekli no ASV) konstruējusies fonda pārvalde. 1975.

gadā Z.Mauriņai bija paredzēta $ 7000 godabalva.

Ernas Alberingas piemiņas fonds (Bremptonā)

Dibināts 1976.gadā. Nelaiķes filatelistes E. Alberingas piede-

rīgie noguldījuši $ 5000, lai no augļiem Latviešu filatēlistuapvienība

ik gadus piešķirtu prēmiju par pētījumiem un publicējumiem, kam sa-

kars ar latviešu filatēliju vai numizmatiku. Fonda adrese: KRĀJĒJS,
56 Mill St., South Brampton, Ont., Canada.
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Māra Pones stipendiju fonds (Sūsenmarī)

Fonds dibināts 1975. gadā traģiskā nāvē mirušā Algonas kol-

ledžas tautsaimniecības profesora Māja Pones piemiņai. Dibinātāji

ir M. Pones darbakollēgas un draugi. M. Pones latviešu draugi node-

vuši Māfa Pones vārdā nosauktu ziedojumu Latviešu fondam. Līdz

1975. gada aprīlim ziedojumi bija pārsnieguši $ 1200.

Bīskapa Jāzepa Rancāna fonds (Torontē)

Dibināts 1970. gadā nelaika bīskapa un valstsvīra Jāzepa Ran-

cāna piemiņai. Fonda mērķis ir bīskapa J. Rancāna vārda un ideju

saglabāšana — bīskaps aicināja mīlēt savu dzimto zemi, censties pēc

brīvības un kalpot Dievam un savas tautas gaišākai nākotnei. Mērķu
realizēšanai fonda valde izdod bīskapa J. Rancāna fonda rakstu krā-

jumu,vāc līdzekļus, no kā piešķir naudasbalvas latviešu rakstniekiem,

kultūras darbiniekiemun nacionāliem pasākumiem un aicina tautiešus

aktīvi piedalīties latviešu sabiedriskajā dzīvē.

Fondam globāls raksturs, un tā padomi veido pārstāvji no

Austrālijas, Lielbritānijas, Vācijas, Kanādas un Amerikas katoļu cen-

trālām organizācijām. Fonda valdi izrauga Amerikas latviešu katoļu
apvienība ik pa trim gadiem. Līdzekļus iegūst ar ziedojumiem.

Fonds izdevis divus rakstu krājumus (1971. un 1972. gadā), ar

$ 1000 atbalstījis Dr. H. Tichovska rediģēto rakstu krājumu BĪSKAPS

JĀZEPS RANCĀNS. Dzīve un darbi (1973) un sagatavobīskapa J. Ran-

cāna izlases rakstu krājumu. Fonds piešķīris atzinības balvas (katru

$ 250) 1972. gadā rakstniekam Jānim Klīdzējam un diriģentam Vikto-

ram Rundānam, 1973. gadā garīdzniekam Pēterim Cirsim un profe-

soram Dr. Heronimam Tichovskim. Gajezeram ziedots $ 250. Pie

fonda nodibināta arī balva rakstnieka un garīdznieka Herberta Trep-
šas piemiņai. 1973. gadā balva piešķirta pirmo reizi — to saņēma
PBLA priekšsēdis Uldis Grava. 1975. gada vidū fonda kasē bija uz-

krāts $ 4702.

Birutas Senkēvičas fonds pie LNAK (Torontē)

Fonds dibināts 1971. gadā — lai veicinātu jaunatnes latviešu

valodas zināšanas un nacionālo audzināšanu, rakstniece un etnografe

Biruta Senkēviča iemaksājusi Toronto latviešu kredītsabiedrībā no-

guldījumu $ 10.000, nosaucot to par Birutas Senkēvičas fondu pie

LNAK. Fonda noteikumi paredz, ka noguldījuma augļus savā dzīves

laikā izlietos pati dāvātāja, turpinot naudasbalvu piešķiršanu latviešu
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skolu beidzējiem un atbalstot citus mērķus. LNAK fonda līdzekļus var

sākt izlietot tikai pēc dāvinātājas nāves. Fonda līdzekļi izlietojami:

a) balvu piešķiršanai latviešu skolas beigušiem jauniešiem Kanādā

par labākām zināšanām latviešu valodā; b) skolu, gaidu, skautu un citu

latviešu jaunatnes organizāciju atbalstam, kas apliecinājušas savu

nacionālo stāju vārdos un darbos. Pēc dāvinātājas nāves par balvām

un atbalstu lemj speciāla pašas dāvinātājas izraudzīta triju personu

komisija.
Siguldas pulka piemiņas fonds (Torontē)

Dibināts 1953.gadā. Fonda mērķis ir apzināt pasaulē izklīdu-

šos pulka karavīrus un mirušo karavīru atdusas vietas,uzliekot ka-

piem piemiņas plāksnes, kā arī sniegt palīdzību pulka karavīriem un

viņu ģimenēm. Līdzekļus iegūst ar labprātīgiem gadskārtējiem un

speciāliem ziedojumiem. 1959. gadā fonds izdeva grāmatu SIGULDAS

PULKA PIEMIŅAI.
Citi fondi

Šķirstot agrāko gadu laikrakstus, atrodam tur minētus vel

šādus literārus un pieminas fondus: profesora Jāzepa Vītola; kom-

ponista Volfganga Dārziņa; rakstnieka Kārļa Skalbes (1973. gadā iz-

dotas atklātnes ar Niklāva Strunkes gleznu attēliem); rakstnieka Al-

berta Sprūdža; valstsvīra Dr. Paula Kalniņa (1952. gadā izdots pie-

miņas rakstu krājums TAUTAI UN BRĪVĪBAI); dzejnieka Linarda

Tauna, drāmatika Mārtiņa Zīverta un Jelgavas kājnieku pulka piemi-

ņas fonds. Par šiem fondiem ziņu trūkst. Varbūt daži no tiem vēl

pastāv, bet jāpieņem, ka vairums būs likvidējies.

STIPENDIJU UN JAUNATNES IZGLĪTĪBAS FONDI

ASV

ALA stipendiju fonds latviskās izglītības veicināšanai

ALA izglītības biroja stipendiju fonds 1974. gada septembrī

apvienots ar Minsteres latviešu ģimnāzijas stipendiju fondu, bet gadu

vēlāk 1975. gada oktobrī nolemts izbeigt stipendiju komisijas (.') dar-

bību, atstājot latviskās izglītības veicināšanas stipendiju piešķiršanu
lokālajām organizācijām. Šī fondu apvienošana un pēc tam darbības

izbeigšana raksturo nepārtraukto kustību, kādā fondi atrodas, kā arī

pasvītro lokālo mazo fondu nozīmi, salīdzinot ar centrāliemfondiem.
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Apvienotais studiju fonds pie Latviešu ārstu un zobārstu apvienības

(Kresentsitijā, Kalifornijā)

Darbība sākta drīz pēc Latviešu ārstu apvienības dibināšanas

Eslingenā, Vācijā 1948.gadā. Dažādie studiju fondi 1972.gadā apvie-

noti, izveidojot Apvienoto studiju fondu. Sai apvienotajā fondā ietilpst

profesora Jēkaba Alkšņa, docenta Teodora Vītola, profesora Herma-

ņa Budula un profesora Jēkaba Prīmaņa piemiņas un stipendiju fonds.

Fondu pārvalda un līdzekļus piešķir LAZA valde. Fonds at-

balsta medicīnas un zobārstniecības studentus, aicinot atmaksāt pa-

balstus pēc studiju beigšanas. Līdzekļus dod LAZAbiedri ar labprā-

tīgiem maksājumiem. 1974. gadā fondā ienācis $ 807. Stipendijās

izsniegts: 1971. gadā $ 1000, 1973.gadā $ 1200 un 1974. gadā $ 600.

1975.g. 1. janvārī fonda kasē bija $ 5927.

Dr. Alfrēda Bīlmaņa fonds (Čikāgā)
Dibināts 1958. gadā pie Amerikas latviešu katoļu apvienības,

lai godinātu valstsvīra Dr. Alfrēda Bīlmaņa piemiņu, sekmējot izglī-

tību un atbalstot kulturālos pasākumus. Fonda mērķos paredzēta arī

kultūrāli nacionālu publikāciju un A. Bīlmaņa darbu vai ar viņa dar-

bību saistītu rakstu izdošana. Līdzekļus iegūst no ziedojumiem, sa-

rīkojumu atlikumiem un citiem avotiem. Paredzētas kā atmaksāja-

mas, tā neatmaksājamas stipendijas un pabalsti. 1972. gadā ar $ 100

atbalstīta Minsteres latviešu ģimnāzija. Fonda kasē 1975. gadā bija

$ 314.

Bostonas latviešu skolas stipendiju fonds (Bostonā)

Dibināts 1960.gadā. Fonda mērķis ir atbalstīt jaunatnes iz-

glītības centienus, piešķirot stipendijas augstākās un specifiski lat-

viskās izglītības veicināšanai. Stipendiantam jābūt Bostonas vai citu

latviešu skolu bijušam audzēknim ar dalību Bostonas latviešu sabied-

riskajā dzīvē. Fonds darbojas pie Bostonas latviešu skolas, to pār-
zina valde, kas no sava vidus ievēlē priekšsēdi.

Līdzekļus iegūst ar ziedojumiem Draudzīgā aicinājuma dienā.

Ziedo atsevišķas personas,draudzes un organizācijas. Fonda darbība

bijusi ļoti sekmīga. Līdz 1975.gada vidum piešķirtas 24 stipendijas

par $ 7500 augstāko māclbiestāžu audzēkņiem. Noteikumos izteikta

vēlamība pēc studiju beigšanas šīs stipendijas atmaksāt, tomēr ne

vienmēr to dara. Vasaras skolu, Divreizdivi nometņu,Minsteres lat-

viešu ģimnāzijas un latviešu valodas kursu dalībniekiem piešķirtas
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26 neatmaksājamas stipendijas par $ 7288. Starp tām lielākie pie-

šķīrumi ir 1972. gadā trim Minsteres latviešu ģimnāzijas audzēk-

ņiem kopā $ 3900 (katram $ 1300). Savā pastāvēšanas laikā fonds kop-

summā izmaksājis $ 14.338.

Ērikas Brauķes piemiņas fonds (Losandželosā)

Dibināts 1974. gadā, pēc nelaiķes E. Brauķes vēlēšanās drau-

giem un paziņām ziedu vietā iemaksājot attiecīgo summu viņas pie-

miņas fondā. Dc gadus 3. augustā (E. Brauķes nāvesdienā) no fonda

piešķir $ 500 stipendiju teoloģijas studentam vai studentei kādā ASV

universitātē. Tā pirmo reizi piešķirta 1975. gadā. Stipendiju piešķir

nelaiķes ģimenes locekļi saziņā ar prāvestu R. Āboliņu un archibīs-

kapu A.Lūsi. Fonda līdzekļus papildina ģimenes locekļu un dažu drau-

gu iemaksas. 1974. gada oktēbrībija iemaksāts $ 3550, un 1975. gada

augustā fondā bija $ 3200.

Bukskauntijas un apkārtnes latviešu ev.-lut. draudzes jaunatnes
nacionālās audzināšanas fonds (Kvēkertaunā)

Fonds dibināts 1972. gadā, un to pārvalda draudzes valde. Tā

mērķis ir atbalstīt draudzes trūcīgos latviešubērnus, lai neviens no

viņiem nepaliktu bez nacionālās audzināšanas un varētu mācīties lat-

viešu vasaras vidusskolā un Minsteres latviešu ģimnāzijā. lenākumus

gūst ar ziedojumiem un draudzes budžetā paredzētām summām.

Ņemot vērā, ka draudzē ir 250 iesvētītu locekļu, fonda dar-

bība jāuzskata par ļoti sekmīgu, jo četros pastāvēšanas gados fonds

piešķīris Minsteres latviešu ģimnāzijai $ 1050 un citos pabalstos

$ 1115. 1975. gadā (pēc $ 600 piešķiršanas) fonda kasē bija $ 192.

Detroitas latviešu stipendiju fonds (Detroitā)

Dibināts 1972.gadā. Fonda mērķis — latviešu jaunatnes lat-

viskās izglītības sekmēšana. Pamatkapitālu veido likvidētā Detroitas

latviešu nama fonda iemaksa $ 3525. Turpina ienākt atsevišķu per-

sonu ziedojumi. Fonds piešķīris stipendijas Minsteres ģimnāzijas un

Garezera vasaras vidusskolas audzēkņiem un citiem. Piešķirts: 1972.

gadā $ 895, 1973. gadā $ 655, 1974. gadā $ 780 un 1975. gadā $ 560.

1975. gada vidū fonda kasē bija $ 2185.



98

Garezera vasaras vidusskolas stipendiju fonds (Trīriversā)

Garezers ir viens no lielākajiem latviešu sabiedriskajiem

pasākumiem — tā budžets 1975. gadam sasniedzis $ 200.000. Pie

Garezera pastāv stipendiju fonds. Caurmērā ik gadus no tā izsniedz

$ 1000 centīgiem un sekmīgiem mazāk turīgo latviešu ģimeņu jaunie-
šiem.

_ , ,

Garezeram ienāk bagātīgi ziedojumi, ko izlieto kopējām vaja-

dzībām, ja nav speciālu norādījumu. Arī vienreizējās iemaksas ar

apzīmējumu «fonds", ko saziedo un nodod Garezeram kādas personas

nāves gadījumā tās piederīgie un draugi, ieskaitītas kopējos ienāku-

mos. Dr. L Freimaņa piemiņai iemaksātie $ 560 pēc ziedotāja norā-

dījuma izlietoti bērnu rotaļlaukuma iekārtošanai. Tāpat kopējos ienā-

kumos ieskaitīta A.Krēsliņa ($ 300), N.Riekstiņa ($ 700), E.Magones
($ 225), Friča Pampes ($ 105) un Roberta Baloža piemiņai ziedotā

summa,

Garezera adrese ir: Latvian Center Garezers,3 Box363,Three

Rivers, MI 49093, USA.

Indianapolisas latviešu jaunatnes atbalstīšanas fonds

Fonds dibināts 1974. gadā un pastāv pie Indianapolisas organi-

zāciju padomes. Tā mērķi ir latviskās izglītības sekmēšana un jau-
natnes atbalstīšana. Fonds piešķir pabalstus jauniešiem, kas mācās

Garezera latviešu vasaras vidusskolā vai piedalās bērnu nometnēs un

latviešu valodas kursos pie Rietummičiganas universitātes, atbalstot

jauniešus, kas nav saņēmuši pabalstu no citām organizācijām. Lī-

dzekļus iegūst ar atsevišķu organizāciju ziedojumiem. 1974. gadā fon-

dā ienācis $ 255 un 1975.gadā $ 430, kas arī viss sadalīts jauniešiem.

Jaunatnes fonds (Portlendā)

Fonds dibināts 1970. gadā. Tā mērķis — atbalstīt latviešu

jaunatnes latviskos centienus un izglītību. Fondu pārzina ASV rie-

tumkrasta latviešu dziesmu svētku padome. Līdzekļus gūst no 25

centu pieskaitījuma rietumkrasta dziesmu svētku un organizāciju
kārtējo sarīkojumu ieejas biļetēm. Fonda darbiniekiem neveicās pa-

nākt šo pieskaitījumu 1973. gadā Klīvlendas dziesmu svētkos, nedz

arī ieinteresēt šai pasākumā pārējās Amerikas latviešu organizāci-

jas. Fonda savāktās summas tomēr ir prāvas. Līdz 1975. gadam
fonds izmaksājis pabalstu Minsteres ģimnāzijas un Garezera vidus-
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skolas audzēkņiem, Divreizdivi nometņu dalībniekiemun citiem jau-

natnes pasākumiem $ 5300. 1974. gadā šāds atbalsts kopsummā bijis

$ 1270, un fonda kasē 1975. gada sākumā bijis $ 468.

Jaunatnes latviskās izglītības fonds Ziemeļkalifornijā (Sanfrancisko)

Sabiedriskais darbinieks Pēteris Slavinskis savas 60 gadu

jubilejas svinībās 1972. gadā ar aploksnēm saņemto dāvinājumu $ 225

nodevis latviešu jaunatnes vajadzībām, nodibinotfondu ar augšējo no-

saukumu. Fonds ir patstāvīgs, bet to revidē Ziemeļkalifornijas lat-

viešu biedrības revīzijas komisija. 1972. gadā fonds saņēmis $ 138

ziedojumu no organizāciju rīkotā Jēkaba Graubiņa piemiņas sarīko-

juma ieņēmumiem.

Archibīskapa Dr. K. Kundziņa piemiņas fonds teoloģijas studijām

(Vašingtonā, Kolumbijas apgabalā)

Pēc archibīskapa Dr. Kārļa Kundziņa ierosinājuma 1966. gadā

Latviešu evaņģēliski luterisko draudžu apvienība Amerikā nolēma

radīt pie LELDAA pārvaldes centrālu stipendiju fondu latviešu teo-

logu sagatavošanai ar nosaukumu
„

Archibīskapa Dr. K. Kundziņa sti-

pendiju fonds teoloģijas studijām". Pēc Dr. K. Kundziņa nāves nosau-

kumā ietilpināja vārdu: «piemiņas".

Līdzekļus gūst, ik gadus ieskaitot fondā $ 2000 no apvienības

draudžu kārtējām dalības maksām, kā arī ar atsevišķu draudžu lab-

prātīgiem ziedojumiem. No 1966. līdz 1975. gada 1. janvārim fondā

ieskaitīts kopsummā $ 18.136, bet izmaksāts piecām stipendijām kop-

summā $ 11.925. 1975. g. 1. janvārī fonda kasē bija- $ 6212.

Kapteiņa Konstantīna Lubava fonds (Kalamazū)

Vietnamā 1966.gadā kritušā kapteiņa Konstantīna Lubava pie-

miņai 1970. gadā pie Daugavas vanagu Kalamazū nodaļas nodibināts

fonds ar augšējo nosaukumu. Tā mērķis — izsniegt jauniešiem sti-

pendijas studijām Rietummičiganas universitātes latviešu valodas

kursos. Līdz 1975.gada vidum izsniegtas trīs stipendijas kopsummā

par $ 300. Fonda līdzekļus papildina Lubava ģimenes locekļi un citi

ziedotāji. 1975. gada vidū fondā bija $ 195.

Kronvaldu Aša fonds (Kolumbusā)

Dibināts 1973.gadā. Fonda mērķis ir ar stipendijām atbalstīt

korporācijas „
Lettonia" jaunos locekļus latviskās izglītības centie-
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nos: a) latviešu jaunatnes kopsanāksmju apmeklēšanā, b) līdzdalībā

audzināšanas darbā latviešu skolās, kursos un nometnēs, c) latvisko

jautājumu studijās, kā arī financēt vai godalgot šiem mērķiem veltī-

tos darbus. Tāpat fonds paredz atbalstīt sabiedriskus pasākumus lat-

visku mērķu virzienā. Līdzekļus gūst ar individuālāmiemaksām un

korporācijas „
Lettonia" kopu maksājumiem. Pirmo iemaksu $ 4040

izdarīja korporācijas Ņujorkas kopa. 1973.gadā no fonda līdzekļiem
nodots ALA grāmatu apgādam $ 3000.

Latviešu studentu centrālās savienības stipendiju fonds (Čikāgā)

Fonds sācis darboties tūliņ pēc LSCS nodibināšanas 1946.gadā

amerikāņu un franču zēnā Vācijā, nedaudz vēlāk arī angļu zēnā. (Šo
zonu atrašanās vietas sk.: E. Dunsdorfs, LATVIJAS VĒSTURES AT-

LANTS, 188. lpp.). Fonds sadarbojies ar Latviešu centrālokomiteju

Vācijā, kas bija galvenā līdzekļu devēja. Pirms Vācijas valūtas re-

formas (1948. gadā) fonds varēja apmierināt gandrīz visus pieprasī-

jumus pēc atbalsta mācības maksām (dzīves iztiku deva UNRRA un

militārā pārvalde). 1948. gadā visi pabalsti ievērojami samazinājās,

un fonds grozīja noteikumus, neatmaksājamu pabalstu vietāpiešķirot

pēc studiju beigšanas atmaksājamas stipendijas. Nepilnu divu gadu
laikā Vācijā fondā saziedotais kapitāls sasniedza 7120 vācu markas,

un tas varēja izmaksāt stipendijas 79 studentiem.

1951.gadā LSCS un stipendiju fonds pārcēlās uz Ameriku, bet

Vācijā palika tās nodaļa — Latviešu studentu apvienība Vācijā ar savu

fondu. 1963. gadā fondā (Amerikā un Vācijā) bija saziedots un uzkrāts

ap $ 10.000. Amerikā izmaksātas 28 stipendijas $ 5160 apmērā un

divas neatmaksājamas stipendijas pa $ 370. Amerikabija aizdevusi

Vācijai $ 1700. Amerikā bija atmaksātas 10 stipendijas, bet Vācijā

no izmaksātajām 72 stipendijām bija atmaksātas 27. Tātad, sākot ar

1949.gadu, līdz 1963. gadam fonds bija palīdzējis 181 latviešu stu-

dentam (sk. arī F. Bērziņa rakstu ALJA ZIŅĀS 2/16,1963).

Turpmākā fonda darbība un stāvoklis ir neskaidrs. 1967. gadā
kasē bija $ 900 (nauda bijusi arī vēl Vācijas nodaļai), kaut gan šai

summai esot vajadzējis būt desmit reiz lielākai. Stipendiju saņēmēji
tās neatmaksājot, kaut arī parakstījuši solījumu to darīt. 1970. gadā
neatmaksātais parāds bija $ 8500 (stipendiju lielums bija $ 200—300).

1975.gada LSCS kongresā vairs nerunā par jaunām stipendijām, bet

gan par parādu iekasēšanu. lekasēto naudu varētu izlietot nacionāl-
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politiskiem mērķiem. LSCS pārstāvība starptautiskajos kongresos

esot financēta ar aizņēmumiem no stipendiju fonda kases. Eiropā

izsniegto stipendiju atmaksu vairs necer saņemt, bet domā, ka Ame-

rikā vajadzētu vēl savākt $ 5000. Secinājums: Labi atalgotajiem aka-

dēmisko izglītību ieguvušajiem dzīve nav viegla — no viņiem „
dzenā

rokā" parādus.'

Latviešu valodas kursu fonds pie Rietummičiganas universitātes

(Kalamazū)

Kursos māca latviešu valodu, literatūru, vēsturi un politiskās

zinātnes, kā arī rīko semināru ciklus (1975. gadā par tematu «Latvija

šodien"). Kursu un fonda (Latvian Languageand Heritage Foundation)

vadītāji ir latvieši ar Dr. Valdi Muižnieku priekšgalā. Jauniešiem

līdzekļus mācībām kursos parasti dod organizācijas un draudzes, vai

arī maksu sedz jaunieši paši. Ziedojumus, ko fonds saņem, iespēju

robežās piešķir jauniešiem kā bezprocentu aizdevumu. 1975.gadā ar

ziedojumiem saņemts $ 480. Stipendijās piešķirts 1974. gadā $360

un 1975.gadā $ 480.

Mančestras latviešu ev.-lut. draudzes stipendiju fonds

Stipendiju fonds nodibināts 1975.gada vidū, lai vajadzības ga-

dījumā sniegtu materiālu atbalstu draudzes jauniešiem izglītības

nobeigšanai, kā arī latvisko un reliģisko centienu veicināšanai kā

bērnu, tā jauniešu nometnēs. Līdzekļus dod draudzes locekļu, labvēļu
un organizāciju ziedojumi un novēlējumi.

Mineapolisas-Sentpēlas latviskās izglītības veicināšanas fonds

Dibināts 1969. gadā. Fonda pilntiesīgs dalībnieks ir katra or-

ganizācija vai draudze, kas gadā iemaksā $ 25 vai vairāk. Līdzekļus
gūst no ziedojumiem, jo sevišķi, kad bēru gadījumā aizgājušo piede-

rīgie aicināti ziedu un vainagu vietā ziedot fondam. Fonds izsniedz

neatmaksājamas stipendijas Rietummičiganas universitātes latviešu

valodas kursu un Garezera vasaras vidusskolas audzēkņiem, kā arī

citos gadījumos. Kopš dibināšanas fonds stipendijās izmaksājis kopā

$ 5096 (1975. gadā — $ 1175). Fonda kasē 1975. gadā bija ap $ 1000.

Latviešu ev.-lut. Kristus draudzes Mineapolisā novēlējumu fonds

Dibināts 1975. gadā. Līdzekļus fonds iegūst, kad bēru gadīju-

mos aizgājušā piederīgie ziedu vietā novēl naudu fondam, tāpat,



102

saņemot parastos ziedojumus, kā arī novēlējumus testamentos. Zie-

dotājs norāda, kādam mērķim novēlējums domāts — parasti novēl

latviskās izglītības veicināšanas un draudzes darbam. 1975.gada au-

gustā fonda kasē bija $ 2822. Izmaksas vēl nebija notikušas.

Matildes Saulītes fonds (Sirakūzās)
Sirakūzu latviešu ev.-lut. Kristus draudzes locekle Emma

Amatniece 1964. gadā testamentā novēlēja visus savus ietaupījumus
latviešu jaunatnes akadēmiskai izglītībai, ieceļot par testamenta iz-

pildītāju mācītāju T. ZTraku. Fondu viņa dibināja savas mirušās mā-

tes piemiņai, kuras vārdā arī fonds nosaukts. E. Amatniece nomira

1971. gadā. Pēc testamenta apstiprināšanas fondā palika tīrs atlikums

$ 5791. Līdz 1975. gada augustam no fonda izmaksāti neatmaksājami

studiju pabalsti: kādam teoloģijas studentam $ 1250, četriem studen-

tiem katram pa $ 600, vienam $ 400 un divi studentiem katram pa

$ 300. Kopsummā izmaksāts $ 4650. 1975. gada augusta sākumā fonda

kasē bija $ 2565.

Kārļa Ulmaņa stipendiju fonds (Nebraskā)

Fonds dibināts Linkolnā, Nebraskā. Šai pilsētā Kārlis Ulmanis

1909.gadā beidzis Nebraskas universitātes lauksaimniecības institūtu,
kurā viņš kādu laiku strādājis arī par lektoru. Tautiešu iniciātīvā

pie lauksaimniecības institūtaēkas piestiprināta K. Ulmaņa piemiņas
plāksne un 1955. gadā Linkolnā nodibināts viņa vārdā nosauktais sti-

pendiju fonds. Līdzekļus fonds gūst no gadskārtējiem organizāciju
maksājumiem, piedaloties divām draudzēm, Daugavas vanagiem un

Linkolnas korporāciju kopai.

Stipendijas $ 120—200 apmērā izmaksā jauniešiem, kas studē

Nebraskas universitātē. Jauniešiem jābūt latviešu draudzē, sekmī-

giem studijās un aktīviem latviešu sabiedrībā. Parasti gadā izmaksā

vienu līdz divas stipendijas. Fonda kasē 1974. gada augustā bija ap
$ 200.

Profesora Paula Sakša stipendiju fonds (Ņujorkā)
Fonds dibināts 1966. gadā ilggadīgā Ņujorkas skaņu māksli-

nieku kopas priekšnieka prof. Paula Sakša piemiņai. Mērķis: a) dot

iespēju jauniem latviešu mūziķiem iegūt tālāku izglītību un papildi-
nāties mūzikā, b) veicināt latviešu mūzikas popularizēšanu. Līdzek-

ļus stipendijām iegūst, rīkojot koncertus. Prof. P. Sakša stipendija
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piešķirta: 1969. gadā pianistam Ugam Grantam $ 500, 1971. gadā ēr-

ģelniekam Aldim Lagzdiņam $ 500. 1975. gada augustā fondā līdzekļu

nebija uzkrāts.

Ziemeļkalifornijas latviešu ev.-lut. draudzes Zariņu (Arvīda un Veras)

stipendiju fonds (Sanfranciskē)

1965.gadā mirusi Vera Zariņa un 1967. gadā mirušais Arvīds

Zariņš visu savu uzkrāto naudu un nekustamo īpašumu novēlēja Zie-

meļkalifornijas draudzei. No novēlējuma $ 2000 nodeva draudzes

mācītājam izlietošanaipēc viņa ieskata un noteica, ka pārējā summa

izlietojama vienīgi latviešu jaunās paaudzes vajadzībām. Tik ilgi,

kamēr fonda līdzekļi atļauj, draudzes valdei ik gadus jāizrauga lat-

viešu izcelsmes kandidāts ar dzīvesvietu ārpus Padomju savienības,

kas var runāt latviski un studē kādā mākslas vai zinātnes nozarē

kādā augstākā valsts atzītā kolledžā universitātes līmenī. Stipendija

paziņojama katru gadu īsi pirms 18.novembra vai tieši šai dienā, tā

godinot neatkarīgās Latvijas valsts piemiņu.
Draudzes valde bez tam vērtējusi arī jauniešu interesi un

līdzdalību dažādās latviskās un kristīgās dzīves nodarbībās. Valdei

tiesības rīkot kandidātu starpā rakstveida sacensību. Novēlētā sum-

ma noguldīta bankā, un gadskārtējai neatmaksājamai stipendijai iz-

sniedz $ 1000 no noguldījuma augļiem, bet kapitāls paliek neaizkārts.

Līdz 1975. gadam $ 1000 stipendiju saņēmuši astoņi jaunieši. Fonda

kapitāls 1975. g. 1. janvārī bija $ 15.673.

Vasaras skolu fonds (Grandrepidsā)

levadā aizrādīju, ka apskatīšu tikai pašreiz pastāvošos fon-

dus. Šeit tomēr gribu pieminēt 1973. gadā likvidēto Vasaras skolu

fondu, kurā savā laikā ietilpināti arī citi fondi un kas bijis nozīmīgs

jaunatnes latviskās izglītības veicināšanā.

Vasaras skolu fonds dibināts 1966. gadā Grandrepidsā ar mēr-

ķi sekmēt latviskās audzināšanas un izglītības pasākumus vasaras

brīvlaikā minētajā apgabalā. Ar 1970. gadu fonda darbībaattiecināta

uz visām Savienotajām valstīm. Līdz 1967.gadam fonds darbojās
ALA kultūras biroja pārraudzībā, un tā darbības noteikumus apstip-

rinājusi ALA valde. Ar 1970. gadu fondu pārvaldīja kollēgija, kurā

savus pārstāvjus deva 8 latviešu organizācijas ASV. Kollēgija ievē-

lēja valdi un revīzijas komisiju.
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Materiālo pamatu fondam lika kultūras fonds ar $ 300 un

Amerikas latviešu palīdzības fonds ar $ 500 ziedojumu. Fonds vēl

guva līdzekļus ar ziedojumiem un gadskārtējo izložu atlikumiem.

Tajā ietilpināts arī agrāk nodibinātais skolotāja M. Gaides fonds un

skautu vadītāja Artura Grigora pieminas fonds. 1970.gadā pievienots

Līnas Tamužas piemiņas fonds, ko nodibināja DV apvienība Klīvlendā.

Pēdējos trīs varētu arT nesaukt par fondiem, jo tie bija vienreizēji

savākti ziedojumi iepludināšanai Vasaras skolu fondā.

Fonda galvenā darbība izpaudusies Garezera vasaras vidus-

skolas, kā arī Minsteres latviešu ģimnāzijas atbalstīšanā. 1972. gadā

Garezera skolasēku celšanai fonds nodevis $ 2000, etnogrāfiskā mū-

zeja iekārtošanai Garezerā $ 1962, stipendijām Minsteres ģimnāzijā

$ 1450. Tāpat atbalstīta Beverīnas vidusskola, piešķirts daudz jau-

niešu stipendiju, visvairāk Garezera vidusskolas audzēkņiem. Atzī-

mējams, ka fonda 1971. gada izloze devusi $ 5700 atlikumu. Fonds

sekmējis Garezera bibliotēkas iekārtošanu, izdevis A. Balkas un

J. Balka lugas un A. Kontrovska grāmatu KĀDIEM MUMS JĀBŪT.

1972. gadā fondam ziedots $ 5135, bet 1973. gadā tikai $1363. lemesls,

kāpēc ziedojumi samazinājās, bija pārpratumi izdevniecības lietās.

1973. gadā fonda pilnvarnieki pēc ALA valdes ieteikuma nolēmafonda

darbību izbeigt.

Fonda darbība Garezera izveidošanā par latviešu kultūras

centru vasaras skolas veidā, tāpat, izveidojot etnogrāfisko mūzeju

un plaši atbalstot jaunatni, ir ar paliekamu nozīmi. Šī fonda darbības

izbeigšana ir pierādījums, ka neuzmanība sabiedriskās lietās var

sagraut ļoti labu pasākumu un sarūgtināt darba darītājus, kas atrau-

jas no turpmākā sabiedriskā darba.

Austrālijā

Mārtiņa Šiliņa jaunatnes fonds (Sidnejā)

Atzīmējot ilggadīgā Sidnejas latviešu biedrības priekšnieka

70. gadadienu, 1970. gadā Sidnejā nodibināja fondu ar minēto nosau-

kumu. Fondu dibinot, trīs ziedotāji iemaksāja $ 1200 un pēc tam bija
šī" fonda pārvaldnieki. Vairāk iemaksu nav bijis. Fonds izsniedzis

pabalstus jauniešiem (kopsummā $ 1070), kas piedalījās Divreizdivi

nometnē ASV, jaunatnes kongresā Anglijā un jaunatnes kursos Aus-

trālijā. 1975. gadā fonda kasē bija $ 130.
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Studentu stipendiju fonds Austrālijā

Dibināts 1955.gadā. Fondu pārzina un apsaimnieko Austrālijas

latviešu KF. Sākuma gados līdzekļus guva ar ziedojumiem. Izsnieg-

tās stipendijas (vismaz $ 100 apmērā) bija atmaksājamas triju gadu

laikā pēc studiju beigšanas. Līdz 1971. gadam izsniegtas un tagad

atmaksātas 20 stipendijas kopsummā par $ 2200. Vēlākos gados lī-

dzekļi studentu stipendijām iepludināti KF saimniecības ienākumos

un izdevumos. 1976—1978. gada KF budžeta projektā atsevišķas sum-

mas stipendiju fondam nav paredzētas, bet, ja vajadzētu, tās varētu

pārskaitīt no vispārējiem KF līdzekļiem.

E i ropā

Latviešu katoļu biedrības Lielbritānijā studentu fonds (Koventrī,

Anglijā)

Dibināts 1951. gadā. Līdzekļus biedrība savāca no latviešu

katoļiem ar ziedojumu sarakstiem kopsummā £ 220. Izsniegtas 8

stipendijas — sešas atmaksājamas (tagad jau atmaksātas) un divas

neatmaksājamas. 1975. g.1. janvārī fonda kasē bija £ 198.

Daugavas vanagu fonda Minsteres latviešu ģimnāzijas stipendijas
fonds (Londonā, Anglijā)

Dibināts 1972. gadā. Mērķis — veicināt interesi par latviešu

valodu un kultūru un atbalstīt Minsteres latviešu ģimnāziju. Līdzek-

ļus stipendijai saziedo DV nodaļas. Fondam ir tiesības piešķirt arī

tikai pusi stipendijas. Stipendiju piešķir Anglijas jaunietim vienam

mācību gadam Minsteres latviešu ģimnāzijā. Stipendija pieslēdzas

Anglijas skolu vidējās izglītības noslēgumam, kad veikti abitūrija

pārbaudījumi, pirms došanās uz universitāti vai stāšanās praktiskā

darbā. Šis arī ir visvairāk piemērotais vecums, kad jaunietis var

izmēģināt patstāvīgu dzīvi ārpus ģimenes loka ģimnāzijas internātā.

Šai vecumā jaunietis arī spēj vislabāk izprast latviskos elementus

Minsteres latviešu ģimnāzijas programmā.

Gadskārtējās stipendijas apmērs ir £ 650. Ja kādu gadu sti-

pendiāts neatrastos, tad puse no minētās summas iemaksājama Min-

steres ģimnāzijā kā ziedojums. Tā tas noticis ģimnāzijas 1973/74.

mācību gadā.
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Profesora Jūlija Auškāpa piemiņas fonds (Stokholmā, Zviedrijā)

Uz Sibiriju deportētā un tur mirušā Latvijas valstsvīra prof.

J.Auškāpa piemiņai 1974. gadā pie Latvijas nacionālā fonda Stokholmā

nodibināts fonds ar augšējo nosaukumu. Fonda mērķis ir uzkrāt lī-

dzekļus nacionālās kultūras un izglītības sekmēšanai, sevišķu vērību

veltījot Minsteres latviešu ģimnāzijai. Domāts atbalstīt jauniešus no

Skandināvijas, kas mācās ģimnāzijā, bet tādu ir maz, tāpēc varētu

arī atbalstīt ģimnāziju vispār. Fondu pārvalda LNF valde, darbojo-

ties līdz fonda ierosinātājam, galvenajam ziedotājam un popularizē-

tājam A.Dzirnem. 1975.gada vidū fondā bija uzkrāts ap 10.000 zvied-

ru kronu. Pirmā stipendija 3000 kronu apmērā bija izsludināta 1975.

gada laikrakstos, aicinot pieteikties kandidātus.

Fonds Zviedrijas latviešu jauniešu izglītības veicināšanai latviešu

skolās (Stokholmā)

Darbojas kopš 1970.gada. Fonda uzdevums ir vākt un pārval-
dīt līdzekļus Zviedrijā dzīvojošu latviešu jauniešu izglītības veicinā-

šanai latviešu skolās, piemēram, Minsteres latviešu ģimnāzijā. Sti-

pendijas ir neatmaksājamas. Līdzekļus gūst no organizāciju un pri-

vātpersonu ziedojumiem un dažāda veida sarīkojumu atlikumiem.

Fondu pārvalda padome un valde. Padomi veido to organizāciju pār-

stāvji, kas attiecīgajā gadā fondu atbalstījušas. Padome ievēlē triju

locekļu valdi uz divi gadiem. 1973. gadā fonda kasē bija 6274 zviedru

kronas. Minētā gadā Minsteres latviešu ģimnāzijas audzēkņiem pie-

šķīra četras stipendijas kopsummā par 5000 zviedru kronām.

Latviešu akadēmisko organizāciju Zviedrijā studiju fonds

Dibināts 1956. gadā. Fonda mērķis ir atbalstīt studentus ar

atmaksājamiem vai atsevišķos gadījumos arī neatmaksājamiem pa-

balstiem. Līdzekļus iegūst ar organizāciju un atsevišķu personu zie-

dojumiem, bet sevišķi ar Latvijas universitātes gadasvētku sarīko-

jumu ieņēmumiem. Pēdējo rīko kopīgi ārstu un zobārstu kopa, ar-

chitektu un inženieru kopa uc. organizācijas. 1974/75. mācību gadā

piešķirts pabalstos 3000 zviedru kronu un balva 500 kronu apmērā.
1975/76.mācību gadā pabalstos kopsummā piešķirts 5000 kronu un

balva 500 kronu. 1971.gadā uzkrātie fonda līdzekļi bija 48.686 zvied-

ru kronas.
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Artura Lesnieka pieminas fonds (Enšedē, Zviedrijā)

Fonds dibināts 1974. gadā bijušā Rīgas klasiskās ģimnāzijas

direktora, nelaika A. Lesnieka piemiņai. Pēc statūtiem, līdzekļus

paredzēts gūt no bijušo audzēkņu un kollēgu ziedotās apbedīšanas

summas atlikuma (763 zviedru kronām) kā pamatmaksas un bijušo

audzēkņu un kollēgu gadskārtēji rēgulārām vai arī vienreizējām ie-

maksām, kā arī organizāciju un draudžu iemaksām. Līdzekļus domā

izlietot kā atmaksājamām, tā neatmaksājamām stipendijām Minste-

res latviešu ģimnāzijas audzēkņiem un topošo centīgo mākslinieku,

arī mūziku, atbalstam. Fonda dalībnieki ir visā brīvajā pasaulē.

Minsteres latviešu ģimnāzijas stipendiju fonds (Minsterē, Vācijā)

Fonda mērķis ir rūpēties par stipendiju sagādi, apvienojot

visas paredzētās stipendijas vienā ģimnāzijas stipendiju fondā. Lī-

dzekļus gūst no organizāciju un privātpersonu pieteiktām stipendijām

un latviešu sabiedrības vispārējiem ziedojumiem. lenākušos līdzek-

ļus fonds sadala zināma skaita viena mācibu gada stipendijās, kuras

izsludina latviešu laikrakstos. Stipendiju fonda komisijā ir LCK iz-

glītības nodaļas vadītājs, ģimnāzijas direktors, skolotāju kollēģijas

pārstāvis un ģimnāzijas internātavadītājs.

Visas stipendijas apvienot vienā centrā tomēr nav pilnīgi sek-

mējies, jo daļa organizāciju un draudžu turpina stipendiju (un atbal-

sta) piešķiršanu pašu izraudzītiem Minsteres ģimnāzijas audzēkņiem.

Stipendiju devējos un atbalstītājos pirmajā vietā irAmerikas latvieši,

bet daudz devuši arī Vācijas tautieši. 1973 74. mācību gadā stipen-

diju fondā iemaksāts DM 45.974, 1974 75. mācību gadā DM 20.373.

Skolēniem stipendijās un piemaksās 1973/74.mācību gadā izdots

DM 54.172, 1974/75. mācību gadā DM 42.875. Starpība segta ar zie-

dojumiem skolas atbalstam un citiem skolas ienākumiem.

Kanādā

Pētera Dreimaņa piemiņas fonds (Londonā, Kanādā)

Skolotāja un vēsturnieka Pētera Dreimaņa fonds latviešu jau-

natnes atbalstam dibināts 1971. gadā. Tas darbojas pie Londonas lat-

viešu kopas. P. Dreimani izvadot, daļa organizāciju un draugu ziedu

vietā iemaksāja ziedojumus fondam kopsummā $ 911. No šīs summas

$ 400 nodots Minsteres latviešu ģimnāzijai, $ 75 Garezera vasaras
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vidusskolai un $ 150 trim jauniešiem mācībām kursos un vidusskolā.

1975. gada vidū fonda kasē bija $ 293.

Korporācijas „
Fraternitas Vesthardiana" izglītības fonds (Vilovdēlā)

Kāds mirušais korporācijas n
Fraternitas Vesthardiana" fi-

listrs visu savu mantu novēlējis fondam, kura darbības noteikumi

pieņemti 1972. gadā. No fonda piešķiramas stipendijas augstāko mā-

cībiestāžu audzēkņiem, pirmā kārtā korporācijas
„
Fraternitas Vest-

hardiana* locekļiem vai citiem latviešu studentiem, bet, ja nebūtu

piemērotu kandidātu, tad arī nelatviešiem. Stipendijas piešķir kor-

porācijas prezidijs. Fonda pamatkapitāls ir ap $ 55.000. Stipendijām

izlietojami tā augļi (bez tam $ 500 izlietojami pēc īpaša norādījuma).

1972/73.mācību gadā piešķirtas trīs stipendijas, kopsummā $ 2500.

Stipendijas piešķirtas arī nākošos gados.

Kanādas Daugavas vanagu stipendiju fonds (Torontē)

Fonds sācis darboties 1965.gadā, bet darbības noteikumi ap-

stiprināti 1967. gadā. Fonda mērķis: jaunatnes izglītības sekmēšana.

Sākuma gados stipendijas līdz $ 300 apmērā piešķīra tikai augstāko

māclbiestāžu audzēkņiem. Ar 1971. gadu sevišķu vērību veltī latvis-

kās izglītības veicināšanai — valodas kursiem, Minsteres latviešu

ģimnāzijai uc. kultūrāliem pasākumiem. Tā kādam jaunietim piešķirts

$ 1000 mācībām Minsteres latviešu ģimnāzijā 1975/76. mācību gadā

($ 500 šim piešķīrumam devusi DV priekšnieka G. Brikmaņa dibinātā

dzīvesbiedres Almas Brikmanes piemiņas stipendija). Kopsummā

fonds līdz 1975.gada vidum izmaksājis stipendijās $ 3500. Stipendijas

ir neatmaksājamas. Līdzekļus sagādā DV nodaļas budžeta kārtā.

Bernharda Liepas piemiņas fonds (Londonā)

Rosīgā Londonas sabiedriskā darbinieka nelaiķa B. Liepas

fonds latviešu jaunatnes atbalstam dibināts 1975. gadā. Tas darbojas

pie Londonas latviešu kopas. B. Liepu izvadot, daļa organizāciju un

draugu ziedu vietā iemaksāja ziedojumus fondam, kopsummā $ 324.

No šīs summas Minsteres latviešu ģimnāzijai nosūtīts $ 100. 1975.

gada vidū fonda kasē bija $ 224.

Minsteres latviešu ģimnāzijas stipendiju fonds (Londonā)

Fondu 1969. gadā nodibināja Londonas latviešu sabiedriskās

organizācijas. Līdz 1975. gadam ar organizāciju un atsevišķu personu
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ziedojumiem bija saņemts $ 732. Piešķirtas trīs stipendijas, katra

$ 200 apmērā, Minsteres latviešu ģimnāzijas audzēkņiem. 1975.gada

vidū fonda kasē bija $ 132.

BĒRU UN PALĪDZĪBAS FONDI
*

Šeit sagrupēti bēru, palīdzības un pašpalīdzības fondi. Patie-

sībā tie visi ar nedaudz izņēmumiem veic bēru fondu uzdevumus.

Raksturīga bēru fondu lielā dažādība iemaksu un pabalstu izmaksas

kārtībā un lielumā. Bēru fondu, sevišķi mazāko, turpmākā pastāvēšana
ir problemātiska, jo vecie fondu dalībnieki izmirst, bet gados jaunie

fondos neiestājas. Fondiem ir uzkrātas rezerves, bet, tām izsīkstot,
būs jādomā par iemaksu palielināšanu vai pabalstu samazināšanu.

Nozīmīgs šai grupā ar vispusīgi sekmīgu darbu ir Amerikas

latviešu palīdzības fonds un vēl daži citi fondi,kas apskatīti nodaļas
sākumā.

ASV

Amerikas latviešu palīdzības fonds (Filadelfijā)

Fondu 1952. gadā nodibināja Pensilvānijā dzīvojošie latvieši.

Fonds inkorporēts Amerikas iestādēs 1954. gadā (sk. arī: A. Rūdzis,

„
Vecumdienu nodrošināšana ASV, ARCHĪVS XI, 183. un sek. lpp.).

Fonda mērķis ir sniegt tā dalībniekiem palīdzību ārstēšanas un ap-

bedīšanas izdevumu segšanā, kā arī neatmaksājamus pabalstus sli-

mošanas laikā dzīvei nepieciešamo izdevumu segšanai. Fonda dalīb-

nieku skaits ir ap 12.000, un laika tecējumā daudzi pie biedrībām un

draudzēm pastāvējušie palīdzības un bēru fondi savu darbību izbei-

guši un to locekļi pievienojušies šim lielajam fondam. Fonda darbība

aptver Ziemeļameriku, ieskaitot Kanādu. Ziemeļamerikā izveidoti 17

darbības apgabali, un katrā no tiem atkarā no dalībnieku skaita ievēlē

vienu līdz trīs pilnvarniekus uz trim gadiem. Pilnvarnieku sapulce

notiek reizi gadā. Sapulce pieņem pārskatus, ievēlē valdi un revīzijas

komisiju un pieņem darbības vadlīnijas,pēc kurām darbojas valde un

kas attiecas uz visiem fonda dalībniekiem.

Fonda lielākās nozares ir: 1) ārstniecības kase, kas pēc A,B,

C un veco ļaužu ārstniecības likuma (Medicare) papildinājumu plāna
dalībniekiem 1974.gadā izmaksājusi $ 526.950; 2) dzīvības apdroši-
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nāšanas kase, kas savu dalībnieku nāves gadījumā apbedīšanas izde-

vumu segšanai 1974.gadā izmaksājusi $ 124.300; 3) pēc darba nespē-

jas pabalsta plāna 1974. gadā izmaksāts $ 50.800. 1974. gadā fonds

palīdzībai izmaksājis kopā $ 703.212 (1968.gadā$ 549.000, 1972. gadā

$ 653.000).

Fonda darbības sākumā lielākā izmaksa ārstēšanas izdevumu

segšanai bijusi $ 200. Tagad atsevišķos gadījumos (kādai slimojošai

ģimenei) tā bijusi pat $ 39.000. Izmaksu 6000—15.000 dolāru apmērā

ir daudz. Tāpat pieauguši dzīvības apdrošināšanas summas apmēri.

Var apdrošināties par dažādām summām — jaunāki par 50 gadiem

līdz $ 3500, 50—70 gadu vecumā līdz 2500. Mirstot nelaimes gadīju-

mā, apdrošināšanas summu izmaksā divkāršā apmērā.

Fonda 1974.gada budžets sasniedzis $ 1.039.600 (1968. gadā

tas bija $ 795.000) un bilance $ 2.286.000 (1968. gadā $ 804.000,1971.

gadā $ 1.233.000). Visā pastāvēšanas laikā fonds dalībniekiemizmak-

sājis pabalstos $ 7.500.000 (ieskaitot vairāk nekā $ 50.000 fonda da-

lībniecēm — jaundzimušo mātēm purinu iegādei). Fonda darbību rak-

sturo arī tas, ka gada laikā (1971. g.) fonda birojs nokārtojis vairāk

nekā 12.000 dalībnieku iesniegtās ārstu un slimnīcu lēses. Fonds uz-

krājis ievērojamas rezerves — 1974.gadā tās pārsniedza $ 1.100.000.

Šī summa ieguldīta nekustamā īpašumā — zemesgabalā, ieguldījumu

fondos, bankās un obligācijās.

Analizējot fonda darbību un salīdzinot to ar citu, līdzīgu fondu

darbību, fonda valde konstatē, ka, apdrošinoties Amerikas latviešu pa-

līdzības fondā, tā dalībnieki ietaupījuši ap 2 miljoni dolāru (1971. g.).

No savas peļņas fonds atbalstījis ar ziedojumiem arī kulturālo un

jaunatnes darbu. Līdz 1975.gadam izmaksāts tuvu pie $ 60.000. Pie-

mēram, no 1968. gada peļņas piešķirts Divreizdivi nometnei $ 1000,

ALA izglītības birojam mācībgrāmatām $ 700, skautu organizācijai

$ 400, latviešu valodas kursiem pie Rietummičiganas universitātes

$ 500, stipendijās jauniešiem Amerikāun Minsterē $ 500. 1975. gadā

līdzīgam jaunatnes,latviskās izglītības un audzināšanas darbam atvē-

lēti $ 4400. Bez tam katru vasaru fonds dod darba stipendiju studen-

tiem darbā fonda birojā (1975. gadā tam bija paredzēts $ 5000). Ar

aizdevumiem fonds palīdzējis izbūvēt latviešu nometnes, celt latviešu

sabiedriskos namus un izdaiļot baznīcas.
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Latviešu preses biedrības fondi (Ņujorkā)

No 1951. līdz 1955. gadam dibināti šādi fondi: 1) trūcīgiem

rakstniekiem, 2) Ilonai Leimanei, 3) Pēterim Ērmanim un 4) Vilim

Lesiņam. Vēlākos gados dibināts Linarda Tauna piemiņas fonds (pēc

kādas informācijas, tas bijis pie ALA). Nav ziņu, vai P. Ērmaņa,
V. Lesiņa un L. Tauna fonds vēl pastāv. 1963.gadā domāts darbības

vienkāršošanai un koordinēšanai ievadīt sarunas par Annas Brigade-

res (komitejas?) uc. fondu pievienošanu. Ilonas Leimanes fonds jo-

projām pastāv. I. Leimanei sniegts atbalsts gan no fonda, ganpreses

biedrības vispārējiem līdzekļiem. Latviešu preses biedrības biļetena
BRĪVĀ VĀRDA 10. numurā (1970) ir runa par I. Leimanes kontu, bet

11. numurā tai pašā gadā par fondu. Par Trūcīgo rakstnieku fondu

vairs nerunā, bet piemin, ka sevišķi svarīgos gadījumos valde ir

piešķīrusi nelielu naudas atbalstu.

Papildu pensiju fonds vecajiem mācītājiem (Vašingtonā, Kolumbijas

apgabalā)

Fonda pamatā ir 1967. gadā LELDAA dibinātais palīdzības

fonds garīgiem darbiniekiem. Fondā ieskaitīja $5000 uzkrāto līdzekļu.
Fonda mērķis bija palīdzēt trūkumā nonākušiem mācītājiem un drau-

džu darbiniekiem. Nelielas iemaksas ($ 60) deva arī Kanādas drau-

dzes, ierosinot atbalstīt arī garīgo darbinieku trūcīgās atraitnes.

Turpmākajos gados fonds izmaksāja pabalstus divu mācītāju atrait-

nēm un vienam slimam mācītājam, kopsummā $ 880.

1971. gadā LELDAA pārvalde nolēma, izteicot simbolisku pa-

teicību par ilgiem darba gadiem latviešu draudzēs, sākot ar 1971.g.

martu, ikvienam mācītājam, kas sasniedzis 75 gadu vecumu, izmak-

sāt no fonda $ 30 ikmēneša pensiju. Nolēma fondu uzturēt ar īpašiem

draudžu un it sevišķi dāmukomiteju ziedojumiem. Tā kā visas drau-

dzes fondu vēl neatbalsta, fonda nākotne ir neskaidra. Pēdējos četros

gados no fonda izmaksāts 11 mācītājiem $ 12.350. 1975.gada sākumā

fonda kasē bija $ 2161.

Palīdzības fonds pie Latviešu ārstu un zobārstu apvienības

(Kresentsitijā, Kalifornijā)

Fondu pārvalda un līdzekļus piešķir LAZA valde. Līdzekļus
iegūst ar LAZA biedru ziedojumiem. Fonds atbalsta visus trūkumā

esošos biedrus un viņu ģimenes locekļus. Ziedojumu lielums ir no 4
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līdz 100 dolāriem. 1974.gadā fondā ar ziedojumiem ienācis $ 799

(iemaksājuši 70 biedri) un pabalstos divi gadījumos izmaksāts kopā

$ 400. 1975.g. 1. janvārī fondā bija rezervē $ 11.426.

Sagino latviešu ev.-lut. draudzes palīdzības fonds (Sagino)

Dibināts 1958. gadā. Fonda valdes piecus locekļus ievēlē drau-

dzes kopsapulce uz divi gadiem. Valde no sava vidus ievēlē priekš-

sēdi. Fonda mērķi: piešķirt neatmaksājamus pabalstus naudā vai

mantās; sniegt padomus un kārtot trūcīgo lietas dažādās iestādēs;

ārkārtējos gadījumos izsniegt bezprocentu aizdevumus un segt izde-

vumus, kas saistīti ar tiešo palīdzības darbu. Līdzekļus gūst no se-

višķās akcijās vāktiem un pārējiem ziedojumiem, sarīkojumu atliku-

miem un atsevišķiem novēlējumiem. Fondam nav Īpašu biedru, bet

tā darbība aptver visus draudzes locekļus un citus turienes tautiešus.

Fonda valde lemj par līdzekļu izlietošanu, bet, ja pabalsts pārsniedz

$ 50, tas jāapstiprina draudzes valdei. 1975.g. 1. janvārī fondā bija

uzkrāts $ 2189.

ASV rietumkrasta latviešu palīdzības fondu sadarbības birojs

Sadarbības birojs pastāv kopš 1961. gada, un tajā iekļāvušies
šādi fondi: 1) Sietlas latviešu draudzes palīdzības fonds, 2) Takomas

latviešu draudzes bēru fonds, 3) Longvjū latviešu draudzes bēru fonds,

4) Oregonas latviešubēru fonds un 5) Ziemeļkalifornijas latviešu ev.-

lut. draudzes palīdzības fonds. Sadarbības biroju rotācijas kārtībā

pārvalda katrs fonds vienu gadu (1976. gadā birojs ir Sietlā).

Savā darbībāfondi ir patstāvīgi, katrs ar vēlētu valdi. Dalīb-

nieku iemaksas nosaka katra fonda kopsapulce, bet izmaksas nāves

gadījumos $ 500 apmērā kārto visi fondi kopīgi proporcionāli savam

dalībnieku (maksātāju) skaitam.

1974. gadā visos piecos fondos bija 876 dalībnieki, un 1975. g.

1. janvārī iekrātais kapitāls bija $ 89.159. Datus par atsevišķiem
fondiem sk. turpmāk.

Citi ASV bēru un palīdzības fondi

Sekojošā pārskatā pēc fonda nosaukuma lietoti šādi apzīmē-

jumi: a) fonda dibināšanas gads un,kad pārstrādāti statūti; b) dalīb-

nieku skaits; c) fonda dalībniekumaksājumi katrā nāves gadījumā vai

periodiskie un iestāju maksājumi; d) cik saņem mirušā piederīgie
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(no bēru fonda) vai arī, kādas ir citas fonda izmaksas vai izmaksu

kopsumma; c) cik iekrāts kapitāla kādā datumā; f) cita informācija.

Aiovas latviešu biedrības bēru fonds (Demoinā) — a) 19j2. g.

b)124 c)s2 katrā nāves gadījumā d) $ 250 nāves gadījumā c) $ 1200.

Bostonas un apkārtnes latviešu ev.-lut. Trimdas draudzes

bēru fonds —a) 1951. g.,statūti pārstrādāti 1975. g. b) sākuma gados

340, tagad 260 c) $ 1 katrā nāves gadījumā,bez tam ik gadus $ 2 d) at-

karā no dalībnieku skaita c) $ 638 (1975. g. 1. janvārī).

Bukskauntijas un apkārtnes latviešu ev.-lut. draudzes trūcīgo

draudzes locekļu palīdzības fonds (Kvēkertaunā) — a) 1974.g., saņe-

mot $ 500 no Amerikas latviešu palīdzības fonda sakarā ar draudzes

25 gadu pastāvēšanu d) kādas ilgāk slimojošas ģimenes atbalstam

izmaksāts $ 150 c) $ 350 (1975. gada septembri).

Čikāgas latviešu ev.-lut. Jāņa draudzes pašpalīdzības kopa

(agrāk fonds) —b) 229 (1974. g.) d) kopsummā $ 2360.

Detroitas latviešu palīdzības fonds (sākumā bēru fonds) —

a) 1951.g. b) 270 un 45 bērni un jaunieši, kas nemaksā, bet bauda visas

tiesības c) $ 4 katrā nāves gadījumā d) $ 750 c) ap $ 2000 (1975.g.).

Grandrepidsas un apkārtnes latviešu ev.-lut. draudzes bēru

fonds —a) 1951. g. b) 1972. g. 505, 1974.g. 488 c) $ 1 katrā nāves

gadījumā un ik gadus $ 2 d) 1951—1970.g. 162 nāves gadījumos iz-

maksāts $ 85.800, bet 1974.g. miruši 12 un izmaksāts $ 8000 c) ap

$ 20.000 (1973. g.) f) mēģinājums apvienoties ar Grandrepidsas ev.-

lut.Vienības draudzes bēru fondu nav sekmējies.

Grandrepidsas latviešu ev.-lut. Vienības draudzes bēru fonds

b) 88 (1974. g.) c) $ 4 katrā nāves gadījumā d) $ 400 nāves gadījumā

c) ap $ 5000.

Indianapolisas pirmās latviešu ev.-lut. draudzes palīdzības

fonds. Par fonda darbību sīkāku ziņu trūkst.

Kalamazū latviešu biedrības bēru kase — a) pirms 1953. g.

b) 1962.g. 242, 1975. g. 162 c) $ 1.25 katrā nāves gadījumā d) $ 400

nāves gadījumā c) $ 10.169 (1975. g.).
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Kalamazū latviešu ev.-lut. sv. Jāna draudzes palīdzības fonds

a) 1951.g. b) 165 c) $ 1.75 katrā nāves gadījumā d) atkarā no dalī-

bas ilguma fondā: ja mazāk par 10 gadiem, nāves gadījumā $ 400; ja
10—20 gadus, $ 450; ja pāri par 20 gadiem, $ 500 c) $ 11.569 (1975.g.

vidū) f) sākumā sniegta arī vispārēja palīdzība trūcīgiem.

Klīvlendas apvienotās latviešu cv.- lut. draudzes bēru fonds —

a) 1952. g. b) 1964. g. 350, 1975.g. 242 c) $ 1 katrā nāves gadījumā

d) atkarā no dalībnieku skaita, atskaitot 7 % nāves gadījumā (1975.gadā

$ 225) c) diviem nāves gadījumiem.

Kolorādospringsas latviešu biedrības bēru fonds — a) 1950.g.

b) 18 c) $ 0.60 mēnesī d) $ 200 katrā nāves gadījumā c) $ 2767 (1975.

gada sākumā).

Linkolnas latviešu biedrības bēru fonds —a) 1951.g. b) 280

c) atkarā no dalībnieku vecuma katrā nāves gadījumā d) $ 350 nāves

gadījumā c) $ 8000 (1975. gada sākumā).

Longvjū latviešu draudzes bēru fonds — a) 1951.g. b) 66

c) $ 7799 (1975. gada sākumā) f) ietilpst ASV rietumkrasta latviešu

palīdzības fondu sadarbības birojā.

Milvēki latviešu ev.-lut. draudzes bēru fonds — a) 1952. gadā

b) sākuma gados 372, 1975.g. 312 c) $ 1 katrā nāves gadījumā (fonda

pastāvēšanas laikā miruši 124 dalībnieki) d) $ 300 nāves gadījumā.

Mineapolisas un Sentpēlas latviešu ev.-lut.draudzes bēru fonds

a) 1952.g. b) agrāk 856, bet 1974.g. 375 c) $ 1 katrā nāves gadījumā,

bet, sākot ar 1975.g., $ 1.50 (līdz 1972. g. miruši 175 dalībnieki,bet

1974. g. 10 un iestājušies 4) d) $ 425 nāves gadījumā (līdz 1972.g. iz-

maksāts $ 65.200) c) $ 17.900.

DVapvienības Minesētā kapuplākšņu un apbedīšanas fonds (Mi-

neapolisā) — a) 1974.g. c) ziedojumos savākts $ 1100 d) vienā gadī-

jumā izmaksāts $ 405 c) $ 695 (1975. gada augustā).

Ņujorkas latviešu biedrības bēru fonds. — Biedrības īsu vēs-

turi sk.: ARCHĪVS XII, 57. lpp. a) 1893.g. kā palīdzības biedrība

b) 1950.g. 360, tagad 169 c) $ 1 katrā nāves gadījumā d) $ 300 nāves

gadījumā un vainags ap $ 50 vērtībā; līdz 1962. g. apbedīšanas pabāl-
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stos izmaksāts $ 30.000, slimības pabalstos $ 20.000 c) $ 13.085

(1975. gadā).

Ņujorkas latviešu ev.-lut. draudzes palīdzības fonds — a)1951.

gadā c) $ 12.675 (1975. g. 1. janvārī) f) fonds sniedz palīdzību grūt-

dieņiem arī ārpus draudzes,sūta līdzekļus uz Eiropu un Latviju, at-

balsta pensionāru atpūtas mītni Elka parkā (sk.: ARCHĪVS XIII, 78.

lpp.); līdzekļus gūst ar ziedojumiem, sarīkojumiem un izlozēm.

Oregonas latviešubēru fonds (Portlendā) —a) 1952.g. b) 154

c) $ 0.75 katrā nāves gadījumā d) $ 500 c) $ 12.475 f) ietilpst ASV

rietumkrasta latviešupalīdzības fondu sadarbības birojā.

Sietlas latviešu draudzes palīdzības fonds —a) 1951. g. b) 113

c) $ 17.929 (1975. g. sākumā) f) ietilpst sadarbības birojā.

Takomas latviešu draudzes bēru fonds —b) 159 c) $ 13.062

(1975. g. 1. janvāri) f) ietilpst sadarbības birojā.

Vašingtonas latviešu ev.-lut. draudzes bēru fonds (Kolumbijas

apgabalā) —a) 1952 b) 89 (1975. g.) c) katrā nāves gadījumā pieau-

gušiem $ 1.50, bērniem un jauniešiem $ 0.50.

Vilmingtonas latviešu ev.-lut. draudzes palīdzības fonds dibi-

nāts 1973.gadā palīdzības sniegšanai trūcīgiem draudzes locekļiem.

Ziemeļkalifornijas latviešu ev.-lut. draudzes palīdzības fonds

(Sanfranciskē) — a) 1953. g. kā bēru fonds, no 1968.g. palīdzības fonds

b) 1960. g. 571, 1975.g. 387 c) katrā sadarbības biroja fondu biedra

nāves gadījumā $ 0.75; 1974.gadā katrs dalībnieks, vecāks par 25 ga-

diem, iemaksājis fondā $ 18, jaunākie katrs $ 9.60; dalībnieki, kas

dibināšanas laikā bija vecāki par 25 gadiem, līdz 1975.g. fondā bija

iemaksājuši $ 222 d) nāves gadījumā $ 500; 1974. gadā kopā izmak-

sāts $ 5725 11 dalībnieku piederīgajiem c) $ 35.815 (1975. g. sākumā)

f) fonds ietilpst sadarbības birojā, darbojas neatkarīgi no draudzes,

ievēlē savu valdi, uzņem par biedriem neatkarīgi no konfesijas.

Austrālijā

Adelaides latviešu palīdzības fonds — a) 1957.g. pie Adelaides

latviešu biedrības b) 182 (1975. g.) c) atkarā no vecuma $1— $ 2

d) katrā nāves gadījumā, ja dalībnieks bijis fondā mazāk par gadu —

$ 200, ja ilgāk — $ 250 c) $ 5309 (1975. g.).
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Brisbenas latviešu biedrības pašpalīdzības fonds un bēru kase

a) 1959.g. b) 1960.g. 20, 1975.g. 5 c) $ 1 iestāju nauda, $ 2 gada-

maksa un speciālas iemaksas nāves gadījumos d) atkarā no dalības

laika fondā: $ 10 pirmajā gadā un līdz $ 100 pēc 5 gadiem; divos nā-

ves gadījumos izmaksāts kopā $ 170; fonds izsniedz arī nelielus aiz-

devumus pret augļiem c) $ 155 (1975. gada vidū).

Daugavas vanagu Brisbenas nodaļas pašpalīdzības fonds —

a) 1957.g. b) visi 106 nodaļas biedri c) dalībnieku iemaksas kop-

summā $ 100 gadā d) neatmaksājami pabalsti izmaksāti kopā $ 300,

plūdos cietušajiem $ 600, Latviešu nama pārbūvei ap $ 1000; visā pa-

stāvēšanas laikā izsniegti aizdevumi ap $ 10.500; procentu likme:

pirmajā gadā 7,5 %, ilgākā laikā 10 % c) $ 1244 (1975. gada oktobrī).

Latviešu preses biedrības Austrālijas kopas palīdzības fonds

(Melburnā) — c) ziedojumi un sarīkojumu atlikumi; kopā visā pastā-

vēšanas laikā ieņemts pāri par $ 1200 d) piešķirti pabalsti slimiem

un veciem biedriem; pēdējais pabalsts izmaksāts 1971.gadā, pēc tam

nav bijis pieprasījumu c) $ 100 (1975. gada vidū).

Melburnas latviešu savstarpējās palīdzības fonds — a) 1957.g.

b) 262 c) atkarā no dalībniekuvecuma, iestājoties fondā, katrā nāves

gadījumā $ 0.30 līdz $ 1.80 d) nāves gadījumā $ 200, bet, sākot ar

1975.g. septembri, $ 250; pēdējos divos gados miruši 9 dalībnieki;

ārstējoties slimnīcā, pabalsts ir $ 1 dienā c) $ 7254 (1975. g. maijā)

f) fonds pastāv pie Melburnas latviešu ev.-lut. draudzes, bet darbojas

neatkarīgi; ievēlē savu valdi, bet vienu valdes locekli sūta draudze;
fonds

uzņem arī citu draudžu piederīgos; to revidē draudzes revīzijas

komisija.

Sidnejas latviešu bēru fonds — a) 1953. g. b) 276 c) $ 2 katrā

nāves gadījumā d) izmaksu nāves gadījumā aplēš, dalībnieku skaitu

reizinot ar $ 2 un atskaitot 10 % izdevumiem; pēdējā gadījumā (1975.

gadā) izmaksāts $ 495; visā pastāvēšanas laikā 127 nāves gadījumos
izmaksāts kopā $ 36.704 c) $ 5000 f) formālipastāv pie Sidnejas lat-

viešu ev.-lut. draudzes, bet faktiski darbojas patstāvīgi; par dalīb-

niekiem uzņem latviešus, kas dzīvo Austrālijā, neatkarīgi no piederī-

bas pie kādas organizācijas vai draudzes.



117

E i r opā

Latviešu akadēmisko mācībspēku apvienības palīdzības fonds

(Zviedrijā, vēlāk ASV) — c) pec 1950—1965.g. pārskata, $ 330 (1965.

gadā) f) fonds likvidēts.

Latviešu katoļu biedrības Lielbritānijā pašpalīdzības fonds

(Koventrī) —a) 1949 b) 1949. gadā 110, tagad 25 c) dalības maksa ir

£ 2.60 d) slimības pabalsts līdz 6 mēnešiem ir £ 1 nedēļā, p6c tam,
slimībai ieilgstot, £ 0.75 vai £ 0.50; kristību gadījumā £ 5, ja dalīb-

nieks viens no vecākiem, £ 10, ja dalībnieki abi; nāves gadījumos

piederīgie saņem £5; pabalstus izsniedz ari pensionāriem e)£ 1535

(1975. g. 1. janvāri).

Kanādā

Bāreņu fonds pie Toronto latviešu ev.-lut. sv. Jāņa draudzes

a) 1972.g. c) ziedojumi un draudzes budžeta atlikums f) valde dar-

bojas draudzes mācītājs,draudzes priekšnieks uc.

Kanādas Daugavas vanagu beru fonds (Toronto) — a) 1955. g.

b) agrāk biedri bija DV nodaļas, bet kopš 1971.gada uzņem individuā-

los biedrus; viņu skaits 450 (1975. g.) c) $ 0.75 katrā nāves gadījumā

d) atkarā no dalības laika fondā: līdz 5 gadiem $ 100, s—lo gadus

$ 200, pāri par 10 gadiem $ 300; no 1971. līdz 1975. gada vidum nāves

gadījumos kopā izmaksāts $ 8200 f) fondu pārvalda DV Kanādas valde.

Hamiltonas latviešupašpalīdzības fonds — a) 1950.g. kā beru

fonds b) 477 c) $ 1.50 katrā nāves gadījumā d) atkarā no dalības

laika: līdz 5 gadiem $550, līdz 10 gadiem $ 600, līdz 20 gadiem $ 650,

ilgāk $ 675 c) ap $ 10.000.

Latvijas kara invalidu apvienības Kanādā beru fonds. Par

fonla darbību informācijas trūkst.

Montrealas latviešu ev.-lut. Trīsvienības draudzes bēru fonds
*

b) 480 (\975. g. 1. janvāri), no tiem 31 jaunāks par 18 gadiem d) $ 450

nāves gadījumā; kopā 9 gadījumos 1974.g. izmaksāts $ 4043 c) $ 12.161

(1975. g. 1. janvārī).

Toronto latviešu ev.-lut. sv.Andreja draudzes palīdzības fonds

a) 1951. g. b) 1972.g. 560, 1975. g. 544 c) $ 1 katrā nāves gadījumā
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d) nāves gadījumā $ 400 — $ 500 atkarā no dalības laika; 1974. gadā

miruši 10 dalībnieki un izmaksāts $ 4850; 1975.gadā miruši 17 dalīb-

nieki; no darbības sākuma līdz 1974.gadam izmaksāts kopā $ 75.000

c) $ 17.797 (1975. g.l. janvārī).

Toronto latviešu katoļu draudzes bēru fonds — a) 1951. gadā

c) iestāju nauda $ 2, katrā nāves gadījumā $ 1 d)atkarā no dalībnieku

skaita c) $ 863 (1975. gada vidū).

Toronto latviešu katoļu draudzes palīdzības fonds — c) strā-

dājošie ne vairāk kā $3 gadā saskaņā ar kopsapulces lēmumu c) kopš

dibināšanas līdz 1975. g. vidum saņemts $ 4187, izdots $ 2687, atli-

kums $ 1500 f) fonds atbalsta trūkumā nonākušos — sākumā Eiropā

palikušos, pēdējā laikā Kanādas tautiešus; aprūpē slimnīcu un veco

ļaužu mītņu iemītniekus.

Toronto latviešu ev.-lut. sv. Jāņa draudzes palīdzības fonds —

a) 1951. g. b) 973 (1974. g.), kopā ar bērniem 1010 c) katrā nāves

gadījumā līdz 30 gadus vecie $ 0.50, vecākie $ 1 d) nāves gadījumā

$ 700; 1974.gadā 21 dalībnieka piederīgiem izmaksāts $ 14.600; no

darbības sākuma līdz 1973.g. kopā izmaksāts $ 178.653 c) $ 96.020

(1975. g. 1. janvārī).

Vankuveras latviešu ev.-lut. draudzes palīdzības fonds — c) ie-

nākumus gūst no draudzes locekļu iemaksām, ziedojumiem un no

draudzes gadskārtējā budžetā paredzētiem līdzekļiem ($ 50 — $ 100)

d) 1970. gadā kopā izmaksāts $ 970 c) $ 1161 (1975. g. 1. janvārī)

f) fondu pārvalda draudzes valde; tas atbalsta arī tautiešus Vācijā.

DAŽĀDI FONDI

ASV

Bostonas latviešu skolas piemiņas ziedojumu fonds (Bostonā)

Darbību sācis 1973.gadā studenšu korporāciju kopas ierosmē

un ar tās pirmajiem ziedojumiem. Fonds saņem ziedojumus no atse-

višķām personām un organizācijām jubileju gadījumos vai arī iemak-

sas ziedu vietā, izvadot aizgājējus. Visus ienākušos līdzekļus fonds

aizdevis bez procentiem ALA apgādam uz trim gadiem mācībgrāmatu

izdošanai. Pēc tam iemaksātās summas sāks atplūst atpakaļ, un
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skolas padome tad lems par līdzekļu tālāku izlietošanu. Fondu vada

skolas pārzinis,bet līdzekļus pārzina skolas padome. Līdz 1975.gada

vidum fondā bija ienācis $ 867.

Brāļu kapu fonds (Elkaparkā)

Latviešu kara invalidu apvienība 1961.gadā sāka ziedojumu

vākšanu kapsētas fondā. Vēlāk 1961. gadā runā par Brāļu kapu fondu,

kad arī drīz nopirkts nodalījums Evergrīnas kapsētā, apmēram jū-

dzes attālumā no invaliduatpūtas nama Rotas.

Līdzekļus fonds gūst no ziedojumiem, loterijām un maksām

par kapuvietām vai pelnu urnu novietnes nišām. Rotas brāļu kapi ir

LKIA ASV autonoms uzņēmums.

1967. gadā pēc architekta A.Ādamsona projekta sākts un trijos

gados nobeigts «altāra komplekss" ar novietni 260 urnām. 1974. gadā

kapsētu paplašināja vēl par 700 vietām. 1973.g. 31. martā fondā bija

uzkrāts $ 38.932, bet 1975.gada beigās bija ap $ 70.000. Pieskaitot

nepārdotās kapuvietas, fonds cer iegūt kopā $ 120.000. Par šiem lī-

dzekļiem paredz piepirkt vēl divus akrus zemes un nobeigt kapu iz-

būvi nākošos piecos gados. Paredzētas 1000 kapuvietas un novietnes

2000 urnām. Kapu īpašniece ir LKIA ASV valde, kuras priekšsēdis ir

brāļu kapu valdes priekšsēdis. Pārējos valdes locekļus izrauga LKIA

valde.

Silvijas Kļaviņas skolas fonds (Čikāgā)

Dibināts 1971. gadā sakarā ar Silvijas Kļaviņas abu vecāku

nāvi autokatastrofā, braucot no Garezera. Fonds domāts Silvijas sko-

lošanas vajadzībām. Fonda aizbildņi ir Silvijas vectēvs un tēvocis.

Fondā skaita $3000, kas ienākuši ar ziedojumiem un no sarīkojumiem

šim mērķim. Līdzekļi glabājas Latviešu kredītsabiedrībā.

Latviešu brīvības strūklakas fonds (Kolorādospringsā)

Dibināts 1968. gadā Latvijas neatkarības pasludināšanas 50

gadu atcerē ar mērķi sagādāt līdzekļus paliekamas piemiņas zīmes

— pieminekļa atstāšanai par latviešiem Kolorādospringsas pilsētā.

Fonds savāca ar latviešu ziedojumiem individuāliun no organizāci-

jām visā brīvajā pasaulē kopsummā $ 6000. Tikpat daudz ziedots ar

piemineklī iebūvēto materiāluun talkām. Pēc mākslinieka Anša Bēr-

ziņa meta celtā piemiņas zīme atklāta 1970. gada novembrī. Latviešu

brīvības strūklakas projekta ideja izteikta angļu valodā bronzas plāk-
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snē iegravētajā tekstā pie strūklakas pamata. Fonds turpina darbo-

ties pie Kolorādospringsas latviešu biedrības. Līdzekļus dažu simtu

dolāru apmērā iegūst, pārdodot fonda Ziemassvētku kartītes, un no

dažādiem novēlējumiem. Tos izlieto piemiņas zīmes uzkopšanai, ro-

tājot to ar ziediem Latvijas nacionālajās piemiņas dienās (sk. attēlu

ARCHĪVA XIII sējuma 149.lpp.).

Latviskā mantojuma fonds (Bostonā)

Pastāv kopš 1969. gada. Fonds pārraida latviešu mūzikas un

literatūras programmu angļu valodā
„

Spotlight of Latvia" („WCRB"

raidītājs). Atsevišķos gadījumos pārraidīts ari Beverīnas latviešu

vasaras vidusskolas audzēkņu koncerts un Bostonas latviešu skolas
1

skolēnu sniegtā programma. Raidījumiem kultūrāls raksturs ar uz-

manīgiem politiskiem iespraudumiem.

Raidījumu raksturošanai minēšu šeit kādu decembra mēneša

programmu: 1. decembrī — Latviešu karavīrs, 3. sērija: Tālivalža

Ķēniņa KURZEMES KAREIVIM. B.decembrī — intervija ar gleznotāju

Jāni Cīruli. 15.decembrī — Bruno Skultes
„

Spoža zvaigzne attecēja".

22. decembrī — Daniela Brūvera Ziemassvētku veltījums klausītā-

jiem. 29. decembrī — Andreja Jurjāna
„

Latvju dejas" un
„

Dziesmu

svētku maršs". Raidījums ilgst apmēram 29 minūtes, un piecu gadu
laikā (līdz 1974.gada pirmajai pusei) notikuši 255 raidījumi. Aplēsts,

ka tos ik reizes noklausījušies 150 līdz 200 tūkstoši personu.

lenākumus fonds gūst ar ziedojumiem, tāpat fonda valde rīko

dažādus sarīkojumus,bazārus,daiļamatniecības priekšmetu un gleznu

tirdziņus. Fondu pārvalda priekšnieks un valde. Ar $ 60 ziedojumu

ikviens iegūst fondā balss tiesības (skaita 75 pastāvīgus ziedotājus).

Līdzekļi samērā trūcīgi, un viss raidījuma darbs gulstas uz atseviš-

ķiem cilvēkiem (S. un V. Lambergu). Fondam ir ļoti plaša ieskaņoju-
mu krātuve, tie ir katalogizēti un var būt noderīgi raidīšanai ne tikai

no citām Amerikas radiostacijām,bet visās zemēs, kur runā angliski.

Latvijas brīvības fonds pie Viskonsinas latviešu kredītsabiedrības

Jāņa Platā piemiņai (Milvokl)

Dibināts 1964.gadā. Vārdi «Jāņa Platā piemiņai" ietilpināti
fonda nosaukumā pēc kredītsabiedrības un fonda dibinātāja J. Platā

nāves, lai godinātu viņa piemiņu. Fondā 820 dalībnieku (visi kredīt-

sabiedrības biedri). To pārvalda kredītsabiedrības valde. Fonda lt-
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dzekļus uzkrāj, ieskaitot tajā 10 % no kredītsabiedrības tīrās peļņas,
un ar labprātīgiem ziedojumiem. No fonda uzkrājumiem aizdots Lat-

viešu fondam $ 1000,un 1975.gadā $ 500 ziedoti Latvijas brīvības fon-

dam. Fonda līdzekļus paredzēts izlietot vienīgi tad, kad Latvija pa-

tiešām kļūs brīva un neatkarīga valsts.

Ņujorkas latviešu biedrības nama fonds

Pēc Ņujorkas latviešu biedrības 70 gadu darbības pārskata

redzams, ka par biedrības nama iegādi runāts jau Pirmā pasaules

kara laikā. 1937. gada
„
generālsapulcē" izteikta cerība

n
kādreiz pa-

šiem būt savā namā". 1940. gadā nodibinātajauna nama komiteja, un

līdz gada beigām fondā savākts $ 305. 1952.gadā Dr. J.Volmārs iero-

sinājis kopēja latviešu nama projektu, kas nav guvis atsaucību. 1962.

gadā nama fondā bija $ 12.700, bet 1975. gadā $ 28.800.

Dr. Paula Purviņa piemiņas fonds pie Latviešu ārstu un zobārstu

apvienības (Kresentsitijā, Kalifornijā)

Dr. Paula Purviņa piemiņas fonds radās nelaiķa dzīvesbiedres

Dr. Martas Purviņas ierosmē, kad 1972. gadā nelaiķa tuvinieki un

viņa ārstētie slimnieki (kopā 21 persona) saziedoja $ 1370. Fondu

pārvalda LAZA valde. Pēc Dr. M. Purviņas vēlēšanās, 1973.gadā no

šī fonda $ 1000 nodoti Garezera ambulancei un 1974.gadā $ 125 Gar-

ezeram skābekļa aparāta iegādei. 1975.g. 1. janvārī fondā bija $ 245.

Pēdējā Latvijas valsts prezidenta Kārļa Ulmaņa piemiņas fonds

(Rokvilā)

Dibināts 1964.gadā. Ziedotāji lūguši Amerikas latviešu apvie-
nību uzņemties fonda pārvaldīšanu. Fonda mērķi izteikti ziedotāju

speciāli formulētos noteikumos, pēc kuriem fonda līdzekļi izlietojami.

Līdzekļi gūti ar labprātīgiem ziedojumiem un to noguldījumu augļiem.
1975.gada vidū fondā bija uzkrāts $ 1550.

Visvalža Šmita bērnu izglītības fonds (Čikāgā)

Fonds dibināts 1972.gadā sabiedriskā darbinieka nelaiķa Vis-

valža Šmita divu bērnu izglītošanai. Fonds darbojas pie Latviešu

kreditsabiedrības, un aizbildne ir bērnu māte. Fonds gūst ienākumus

no ziedojumiem. Izmaksas nav notikušas. 1975. gada augustā fondā

bija uzkrāts $ 2833.
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Austrālijā

Tautas mākslas fonds (Melburnā)

Dibināts 1971.gadā un pastāv pie Latviešu daiļamatnieku ap-

vienības Austrālijā (apvienībā 70 biedru). Fonda priekšnieku ievēlē

apvienības kopsapulce, bet valdes pienākumus izpilda apvienības val-

de. Fonda mērķis ir uzkrāt a) līdzekļus ceļojošās daiļamatniecības
izstādes noorganizēšanai Amerikā (tā paredzēta 1976.gada vasarā),

b) rīcības kapitālu žurnāla LATVIEŠU LIETISKĀ MĀKSLA izdošanai

uc. vajadzībām. Fonds iegūst līdzekļus ar LAAJ un ZLKF piešķīru-

miem, ziedojumiem, sarīkojumu atlikumiem uc. ieņēmumiem. Fonda

kasē 1975.gada septembri bija $ 2300.

Austrālijas veco ļaužu mītnes fonds

Fondu pārvalda kopēji LAAJ un DV. No gadskārtējiem LAAJ

un DV vāktajiem ziedojumiem 1976. g. 1. janvārī fondā bija uzkrāts

$ 6414. Uz šiem līdzekļiem veco ļaužu mītnes celšanai pretendē kā

Melburnas, tā Sidnejas latviešu organizācijas.

DV Sidnejas nodaļas nama fonds

Dibināts 1965.gadā. Līdzekļus iegūst no ziedojumiem, 5 % at-

skaitījumiem no sarīkojumu ienākumiem un daļas slēgumabilances

atlikuma. 1976. gada sākumā fondā bija uzkrāts $ 4782. Par fonda

līdzekļu izlietošanu lemj nodaļas kopsapulce.

DV Sidnejas nodaļas vanadžu sekcijas veco ļaužu mītnes fonds

Līdzekļus iegūst ar ziedojumiem, novēlējumiem,vanadžu rīko-

tajām gadskārtējām loterijām un speciāliem sarīkojumiem. 1976. g.

sākumā fondābija uzkrāts $ 6090. Par ltdzekļu izlietošanu lemj kop-

sapulce.
Eiropā

Daugavas vanagu invalidu nama (Bērzaines) fonds (Minsterē, Vācijā)

Dibināts 1951.gadā. Fondu pārvalda DV centrālā valde, resp.

DV Rietumvācijas valde. Līdzekļus iegūst ar visas trimdas saimes

ziedojumiem. Kopā ar peļņu no Vācijas valdības 1948. gadā bloķēta-

jām summām fonda rīcībā 1952.gadā bija DM 342.244. 1952. gadā

iegūts īpašums Vācijā — Bresgavā pie Freiburgas —

par DM 110.000,

par inventāru samaksājot DM 10.000. īpašums nosaukts par DV inva-

lidu mītni -Bērzaini".
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Mītnes izbūvi un jaunu ēku celšanu Freiburgas pilsētas būv-

valde 1953.gadā noraidīja, norādot, ka jaunaēka traucētu dabas skais-

tumu un neiekļautos apvidū. Faktiski Freiburgas pilsēta baidījās no

liela invalidu pieplūduma, kas varētu būt pilsētai par nastu. Tiesas

procesi nedeva panākumus. Kopš 1955. gada Bērzaine ir pakļauta da-

bas aizsardzības likumam, un uz tās zemes nav atļauts neko būvēt.

Līdz ar to invalidu mītni neizdevās izveidot. Veikti daudzi iekšēji un

ārēji remonti, daudzi talku kārtā, un Bērzaine tagad ir invaliduatpūtas

nams. DV Rietumvācijas valde dara visu iespējamo, lai ierobežojumus

Bērzainei atceltu. 1975.gadā DV centrālās valdes sēdē Toronto kon-

statēts, ka no invalidu nama fonda ģimeņu māju būvei Vācijā aizdots

DM 334.000. Aizdevumu atmaksa ienāk rēgulāri. Nolēma no fonda

izsniegt aizdevumu DV fondam Anglijā, atbalstot tā lauku īpašuma

iegādi. 1975.g. 1. janvārī fondā bija DM 91.772.

Par fondu sk.: LATVJU ENCIKLOPĒDIJA.PapiIdinājumi (1962)

un: V.Hāzners (red.), LAIKS, TELPA, ĻAUDIS II (1975), arī: ARCHĪVS

XIII, 41-42. lpp.

Latviešu kara invalidu apvienības nama fonds Vācijā
(Auā pie Ilertizenas)

Darbību fonds sācis 1964. gadā. Tā valdi ieceļ invalidu apvie-
nības centrālāvalde Vācijā. Fonda mērķis ir iegādāties namu invali-

diem, kas tur vēlētos dzīvot. Nams reizē domāts arī latviešu kultu-

rāliem sarīkojumiem, sanāksmēm un bērnu vasaras nometnēm. Sā-

kuma gados fonda darbība bijusi gausa, un 1969.gada maijā fonda

kasē bijis tikai DM 1262. Darbību aktivizējot, vācot ziedojumus visā

pasaulē, rīkojot loterijas un taml., 1974. gadā apvienības centrālā

valde varēja iegādāties Tpašumu Auā pie Ilertizenas par DM 150.000,

iemaksājot par to DM 120.000. Fonds darbību turpina, lai namu iekār-

totu un paplašinātu. 1974. g. 31. decembrī fondā bez iepirktā nama vēl

bija DM 32.615.

Kanādā

Daugavas vanagu skaņuplašu fonds (Toronto)

Daugavas vanagu vīru koris ieskaņojis vairākās skaņuplatēs
karavīru dziesmas. Tāpat izdota „Velte latviešu bērniem", Ziemas-
svētku dziesmas" uc. Veic skaņuplašu sagatavošanu neredzīgajiem

Vācijā. Peļņu no pārdotām platēm domāts izlietot turpmākiem ieskā-
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ņojumiem; to izlieto arī dažādu kulturālu pasākumu atbalstīšanai.

Fondā uzkrāts ap $ 30.000.

Latviešu nacionālās apvienības Kanādā skolu fonds (Torontē)

Dibināts 1955. gadā. Fonda mērķis ir sekmēt skolu mācībgrā-

matu sagādi un, ja vajadzētu, pabalstīt Kanādas latviešu skolas. Tā

priekšsēdis ir LNAK izglītības nozares vadītājs, bet locekļi visi

skolu valdes locekļi. Līdzekļi rodas no LNAK piešķirtajām budžeta

summām (1976/77. gadā paredzēts $ 500), ziedojumiem, novēlējumiem

un sarīkojumu tīrā atlikuma 3 % iemaksām. Pēdējo ne visas organi-

zācijas ievēro. Divdesmit gados fonds ieņēmis $ 5200. 1975.gada vidū

fonda kasē bija $ 720. 1976. g. 1. aprīlī LNAK bilancē fonds parādīts

ar $ 1734.

Latviešu preses biedrības Kanādas kopas godalgošanas fonds

(Torontē)
Fonda pamati likti 1962. gadā, iegūstot līdzekļus preses ballē

ar gleznu izlozi. 1966.gadā apstiprināti fonda noteikumi. To pārvalda

Kanādas preses kopas valde. Fonda mērķis ir veicināt literāro paš-

ierosmi, godalgojot iepriekšējos trijos gados publicētos labākos dar-

bus prēzā, dzejā, drāmā un publicistikā Kanādas mērogā.

Fondā 1966.gadā bija $ 550. Vērtējot tikai Kanādas kopas

darbus, $ 300 balvu piešķīra Tālivaldim Ķiķaukam par stāstu un no-

veļu krājumu TRAMVAJS TUKSNESĪ. Vairāk godalgu nav piešķirts,
bet 1975. gadā kopas valde nolēma fonda darbību atdzīvināt, izsludinot

balvas publicistikā jaunajiem autoriem, ne vairāk kā $ 150 apmērā.
Sacensībā var piedalīties arī tie, kas nav Kanādas preses kopas bied-

ri. Tāpat nolemts izsludināt sacensību (tikai Kanādas mērogā) daiļ-
literatūrā — prēzā, dzejā un drāmā — par darbiem, kas publicēti no

1967. līdz 1975.gadam. Godalgām atvēlēts $ 350. Fondā iekrāts ap

$ 500.

Manitobas latviešu kultūras fonds (Vinipegā)

Fonds („ Latvians of Manitoba") kārto kopējos latviešu sarī-

kojumus un gadskārtēju līdzdalību tautību svētkos
„
Folklorama", kur

latviešiem ik gadus ir savs paviljons wßīga". Fondā ieskaitīts atlikums

no 1973.gada svētkiem $ 1750, tāpat atlikums no 18. novembra valsts-

svētku sarīkojuma. No fonda segts vīru ansambļa Kalvja koncerta

iztrūkums $ 356. Vinipegas latviešu kultūrālos pasākumus atbalsta

Kanādas valdība. Turpmākais pabalsts atkarīgs no pašu latviešu
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kultūrālā darba rosmes. Fonds atbalstījis divus jauniešus — Garezera

vasaras vidusskolas audzēkņus ar $ 200 katru; $ 200 piešķirti tautību

svētku programmas dalībniekiem un $ 800 kādai Minsteres latviešu

ģimnāzijas audzēknei.

Mantojuma fonds (Torontē)

Fonda (Heritage Inc.) mērķis ir atbalstīt un veicināt latviešu

jaunatnes pasākumus latviešu kultūras, sabiedrības un tautas saglabā-

šanā. Fonds ir inkorporēts Kanādas iestādēs. Tas radās 1971.gadā,

likvidējoties 1970.gada Kanādas 5. latviešu dziesmu svētku jauniešu

nedēļas sarīkojumu
„

Nākotne 70" rīcības komitejai. Fondu apsaim-
nieko padome, kurā ir viens LNAK valdes vai padomes loceklis. To

revidē LNAK revīzijas komisija, un tas sniedz LNAK valdei gadskār-

tēju darbības un kases pārskatu. Fonda pamatkapitāls bija $ 6800, no

kā $ 2000 rezervēts
„

Nākotnei 70" līdzīgu sarīkojumu organizēšanai.
Fonda valde piešķīrusi dažus aizdevumus saskaņā ar tā mērķiem, bet

1975. gadā pamatkapitāls būtībā nav skārts.

Montrealas latviešu nama fonds

1972. gada beigās fonds aicinājis aizdot naudu ar bezprocentu

aizdevumiem nama hipotēkārā parāda nomaksai. Pirms tam bija at-

saukušies tautieši ar $ 5400, un vēl bijis nepieciešams $ 9100. 1973.

gadā Kanādas valdība piešķīrusi fondam $ 2900 pabalsta nama fonda

projektētajam tautiskā mantojuma semināram.

Rīgas paviljona fonds (Torontē)

Lieltoronto..Starptautiskās karavānas" gadskārtējā sarīkojuma

latviešu darbinieki 1974.gadā nodibinājuši pie LNJAK Rīgas paviljona

fondu. Tajā ieskaitāmi latviešu sarīkojumu atlikumi, kas izlietojami
arī turpmāko gadu sarīkojumu financēšanai. Fondu pārvalda valde,

kurā darbojas pa vienam loceklim no LNJAK, LNAK, DV un Toronto

latviešu biedrības, kā arī katra gada, tāpat iepriekšējā gada sarīko-

jumu rīkotāji. n
Karavānu" ik gadus apmeklē 2 miljoni cilvēku, un tai

starp citu liela nozīme tautisko grupu reprezentācijā. Latvieši savā

Rīgas paviljonā reprezentējas ar daiļamatniecības izstrādājumiem,

etnogrāfisku skati, latviešu ēdieniem uc. 1974.gada beigās fondā bija

$ 1783.
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Toronto latviešu ev.-lut. sv. Andreja draudzes veco ļaužu

atpūtas nama fonds

Dibināts 1954. gadā. Līdz 1974. gadam fonds uzkrājis vairāk

nekā $ 16.000. Veco ļaužu vajadzībām draudzes lauku īpašumā „Sid-

rabenē" izbūvēta atpūtas māja līdz ar lielāku telpu sabiedriskām

vajadzībām (sk.: ARCHĪVS XIII, 88. lpp.). Pēc atpūtas nama galīgas

izbūves un iekārtošanas fonds likvidēts.

Toronto latviešu skolu fonds

Dibināts 1964.gadā. Fonda mērķis — rast sestdienas skolai

plašākas telpas. To pārvalda ziedotāju ievēlētavalde. Līdzekļus gūst

no ziedojumiem un sarīkojumu atlikumiem. Fondam ir visvairāk To-

ronto latviešu nama akciju (par apmēram $ 14.000), un tas nolēmis

ar visu savas mantas vērtību iesaistīties Toronto latviešu sabiedriskā

centra veidošanā un celšanā, ja centrā būs paredzēta arī vieta skolām

un jaunatnei (sk. 34. lpp.). Jaunus līdzekļus fonds vairs nevāc.

Ādolfa Svennes fonds (Voterlū, Ontariē)

A. Svennes bērni un draugi nodibinājuši fondu, kas nodots Vil-

frīda Lorjē (Wilfried Laurier) universitātes bibliotēkai latviešu grā-

matu krātuves izveidošanai.

„Mērnieku laiku" fondi

Šeit ietilpst fondi, kas radušies no okupētajā Latvijā uzņemtās
filmas

„
Mērnieku laiku" izrāžu atlikumiem.

ASV no atlikuma nodibināts Fonds kultūras sakaru pasākumu

vajadzībām. 1975.gadā pēc 3. pasaules latviešu jaunatnes kongresa

Florefā, Beļģijā rīkotais Latvijas PSR kultūras seminārs saņēmis
aizdevumu no šī fonda.

Arī Austrālijā LJAAJ 1974.gadā rīkotās „Mērnieku laiku" iz-

rādes devušas ap $ 2000 atlikumu. No tā nodibināts fonds, ko izman-

tos jaunatnes pasākumu atbalstīšanai, sevišķi sadarbības veicināšanai

ar citu zemju jauniešiem.

Akadēmisko organizāciju fondi

Pie daudzām akadēmiskām organizācijām pastāv palīdzības,

stipendiju un cita rakstura fondi. Par diviem šādiem fondiem— Kron-

valdu Aša fondu un korporācijas „
Fraternitas Vesthardiana" izglītī-

bas fondu, kuriem vispārējs raksturs, sk. iepriekš.
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Akadēmisko organizāciju fondos uzkrāti ievērojami līdzekļi

(piemēram, kādas korporācijas palīdzības fondā uzkrāts $ 30.000).

Atzīmējot lielākas jubilejas, organizācijas jau gadiem iepriekš uzkrāj

līdzekļus arī vispārējiem sabiedriskiem un kulturāliemmērķiem —

Latvijas brīvības fonda un Latviešu fonda atbalstam, Garezeram, žur-

nālam MAZPUTNIŅAM uc. Piešķīrumi ir prāvi, tomēr precīzu datu

trūkst. Būtu vēlams ziņas sakopot un publicēt akadēmisko organizā-

ciju žurnālos.

Citi fondi

Bez šeit minētajiem pastāv vēl fondi vai konti pie daudzām

draudzēm un organizācijām. Vairums ir būvniecībai, remontiemvai

speciāliem mērķiem paredzētu fondu. Kad līdzekļu pietiekami sakrāts

un mērķis sasniegts, vairums šo fondu darbību izbeidz.

Lai raksturotu fondu rosību un dažādību, aprakstīšu šeit Ņu-
jorkas un Ziemeļkalifornijas latviešu ev.-lut. draudzes dažādos fon-

dus, tāpat atzīmēšu īsumā vēl citus fondus.

Dažādi fondi pie Ņujorkas latviešu ev.-lut. draudzes

Tālāk minētie fondu uzkrājumi bija 1975. g. 1. janvārī. 1) Baz-

nīcas iegādes fonds dibināts 1947.g., uzkrāts $ 4357. 2) Draudzes nama

fonds dibināts 1968.g., uzkrāts $ 55.353. 3) Ziemeļu novada skolas

pārbūves fonds dibināts 1972.g., uzkrāts $ 20.442. 4) Ziemeļu novada

pastorāta fonds dibināts 1969.g., uzkrāts $ 800. 5) Ziemeļu novada

fonds speciāliem mērķiem (baznīcas izdaiļošanai) dibināts 1967.gadā,

uzkrāts $ 3084. 6) Atpūtas nama fonds dibināts 1971. gadā, uzkrāts

$ 31.335. 7) Ņudžersijas nekustama īpašuma iegādes fonds dibināts

1973.g.,uzkrāts $ 3290. Visu šo celtniecības fondu ienākumi ir gūti

ar draudzes locekļu ziedojumiem, sarīkojumiem,dāmu komitejas ie-

maksām. 8) Mācītāju pensijas fonds dibināts 1972.g., uzkrāts $ 5013.

9) Jaunatnes latviskās izglītības veicināšanas fonds dibināts 1971. g.,

uzkrāts $ 815. Atkarā no vajadzībām šai fondā uzkrātā summa ļoti
svārstīga. Abiem pēdējiem fondiem līdzekļus paredz draudzes kopējā

budžetā. 10) Uzticības fonds draudzes garīgās darbības sekmēšanai

dibināts 1966.g.,uzkrāts $ 1735. 11) Vavalaka (Wawalak) novēlējuma

fonds darbību sācis 1974.g. Fondā ir $ 1027. 12) Pētera Reiņa fonds

dibināts 1973. g. no kuģa nobēgušā jūrnieka Pētera Reiņa ceļa izdevu-

mu segšanai uz ASV vai citur un jaunas dzīves uzsākšanai. Ziedojumi
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vākti Jūrnieku izglītības federācijā, un tos devuši arī Amerikas lat-

viešu jaunatnes kongresa dalībnieki. Fondā ir $ 670. Pēdējiem trim

fondiem līdzekļi ziedoti ar speciāliem norādījumiem vai novēlēju-

miem. Draudzes dažādajos fondos (ieskaitot atsevišķi minēto palīdzī-

bas fondu) kopā uzkrāts $ 148.000.

Ziemeļkalifornijas latviešu ev.-lut. draudzes dažādie fondi

(Sanfrancisko)

Tālāk minētie fondu uzkrājumi attiecas uz 1975. g. 1. janvāri.

1) Nekustamā īpašuma fonds $ 12.030. 2) Draudzes nama remontu

fonds $ 709. 3) Kroņlukturu iegādes fonds $ 242. 4) Svečturu fonds

$ 203. 5) Skatuves fonds $ 10. 6) Lauku īpašumu fonds $ 1856. 7) Fonds

speciāliem mērķiem (šai fondā kādreiz ieskaitīts L. Jeseres bēru

fonds, kas likvidēts 1972. gadā, līdzekļus izlietojot L.Jeseres apbedī-

šanai) $ 125. 8) Jaunatnes darba fonds (Divreizdivi nometnēs, skolās

uc.) $ 400. 9) Palīdzības fonds (arī jaunatnes darbam uc. mērķiem)
$ 211. Visu šo fondu ienākumi gūti ar draudzes locekļu ziedojumiem,

sarīkojumiem un dāmu komitejas iemaksām. 10) Draudzes locekļu

novēlējumi $ 2400. 11) Zariņu stipendiju fonds (sk. agrāk atsevišķi)
$ 15.673. Draudzes dažādajos fondos uzkrāts kopā $ 33.860.

Dažādu organizāciju un draudžu fondi

ASV

1) Pie ALA pastāv Sabiedriskā nama fonds, kurā 1975. gadā

bija $ 433.

2) Bostonas un apkārtnes latviešu ev.-lut. Trimdas draudzes

baznīcas fonds (pārbūvei un remontiem). 1975.g. 1. janvārī fondā bija

$ 1581.

3) Džemaikaplēnas latviešu ev.-lut. draudzes Bostonā ērģeļu
fonds dibināts 1972. gadā. Ērģeles izmaksāšot $ 8000.

4) Čikāgas latviešu ev.-lut. Ciānas draudzes dievnama fondā

1975.g. aprīlī bija $ 114.045. Domāts pārdot agrākā dievnama māju

(dievnams pārdots jau agrāk) nedrošās apkārtnes dēļ. Tad fondābūtu

ap $ 180.000.

5) Čikāgā 1974.gadā nodibināts DV darbinieka, nelaiķa Augusta

Vanaga fonds,kurā savākts $ 200 ceļojošai balvai kādā sporta nozarē.

Līdzekļus vairs nevāc. Pēc balvas iegādes paredz fondu likvidēt.
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6) Klīvlendas latviešu ev.-lut. apvienotās draudzes sabiedriskā

nama fondā 1973. gadā bija $ 20.000.

7) Kvēkertaunas latviešu ev.-lut.draudzei ir ērģeļu fonds, kurā

1975. gadā bija uzkrāts $ 3348. Ērģeles maksās aptuveni $ 6000.

8) Mančestras latviešu ev.-lut. draudze 1975.gadā nodibinājusi

baznīcas jumta atjaunošanas fondu.

9) Mineapolisas un Sentpola latviešu ev.-lut. draudze nodibi-

nājusi īpašu fondu, lai uzkrātu $ 500 un varētu iestāties Latvijas brī-

vības fondā, paredzot uzkrāšanu veikt piecos gados.

10) Pie Milvoki latviešu biedrības pastāv klavieru fonds.

11) Milvoki DV nodaļai ir Ed.Pulciņaun P.Pulciņas novēlējums,

no kura noguldījuma procenti paredzēti jaunatnes latviskās izglītības

veicināšanai.

12) Niagaras latviešu nama fondā 1974.g. bija uzkrāts $ 16.600.

13) Pie Sirakūzu latviešu ev.-lut. Kristus draudzes pastāvēja

Elizabetes Krieviņas fonds (novēlējums) ar $ 2700, no kura $ 2000 ie-

maksāts ALAizglītības birojam,bet pārējais Garezera vasaras vidus-

skolai, Minsteres latviešu ģimnāzijai un trim latviešu studentiem.

14) Sentpītersbergā 1975. gadā nodibināts latviešu biedrības

nama fonds. Divi biedrības biedri savus īpašumus testamentā novē-

lējuši biedrībai.

15) Vašingtonas (Kolumbijas apgabalā) latviešu ev.-lut.draudzes

baznīcas jaunizbūves fondam draudzes locekļi un labvēļi no 1975. g.

1. janvāra līdz 31. oktobrim ziedojuši $ 18.100.

Eiropā

1) Memmingenas (Vācijā) latviešu ev.-lut.draudzes kapu ap-

kopšanas fondā 1975. gadā bija DM 10.816.

2) Kaizerslauternā(Vācijā) kapsētas fondā 1971.g.bija DM2349

3) Londonā (Anglijā) DVF veco ļaužu mītnes nekustama īpašu-

ma (Ketorpas muižas) iegādes fondā 1975.g. otrā pusē bija £ 42.065

(sk. šī sējuma 28. lpp.).

Kanādā

1) Fondi pie LNAK (Toronto). Bez atsevišķi minētiem (Birutas

Senkēvičas, skolu, nākotnes un jaunu grāmatu izdošanas) fondiem pie

LNAK pastāv vēl šādi:
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a) Sarīkojumu fonds. īpaša komisija, ko veido 18 organizāciju

pārstāvji, 18.novembrī rīko Latvijas dibināšanas atceres svētkus.

Priekšsēdi dod LNAK. Svētku sarīkojuma atlikumu iemaksā fondā,

no kura ar atmaksājamiem aizdevumiem financē nākošo valstssvētku

sarīkošanu. Fonda atlikumu var izlietot speciālām kulturālām vaja-

dzībām. 1976.g. 1.aprīļa bilancē fondābija $ 147.

b) Fonds Latvijas brīvības darbam rod līdzekļus ar ziedoju-

miem. 1976. g. 1.aprīlī tajābija $ 1915.

c) Autoru honorāru fonds. Fonds līdzekļus iegūst ar 5 % no

sarīkojumu atlikumaun domāts komponistu, rakstnieku uc. autoru ho-

norāriem, kuru darbi izmantoti sarīkojumam. Referents autoru hono-

rāru lietās sastāda sarakstus un reizi gadā izmaksā honorārus auto-

riem vai viņu mantiniekiem. Nedaudzos gadījumos, kad nav bijis ie-

spējams honorārus autoriem izmaksāt, tie ieskaitīti KF. 1976. gada

1. aprīlī fondā bija $ 1091.

d) Palīdzības nozares fonds (konts). Savā laikā sniegta palī-
dzība Kanādā, Eiropā un Latvijā dzīvojošiem tautiešiem, Minsteres

ģimnāzijai uc. vajadzībām. Patlaban ziedojumu ienāk maz, un fonds

dilst. 1976. g. 1. aprīlī tajā bija $ 1175.

c) Fonds kultūrālai darbībai un izglītībai. leņēmumus gūst no

dziesmu svētku rīcības komitejas, DV valdes, Draudzīgā aicinājuma

sarīkojuma atlikuma un privātpersonu iemaksām. Līdzekļi izlietoti

stipendijām latviešu valodas kursantiem Toronto universitātē, latvis-

ko zināšanu semināros, LNJAK jauniešu sarīkojumu „Šī māksla ir

jauna" atbalstam uc. vajadzībām. 1976.g. 1. aprīlī fondā bija $ 1522.

f) Stipendijas jaunu koru diriģentu izglītībai. Fonda mērķus
raksturo tā nosaukums. Fondā 1976. g. 1. aprīlī bija $ 300 — A. Purva

vadītā vīru kora Viestura iemaksa.

2) Londonas latviešu nama fondā 1974.gada sākumā bija ie-

maksāts un pieteikts $ 38.230.

3) Toronto latviešu ev.-lut. sv. Jāņa draudzes ērģeļu fonds di-

bināts 1975. gadā. Paredzēts, ka ērģeles izmaksās $ 50.000—60.000.

1975.g. martāfondā bija $ 7000.

4) Vankuveras latviešu ev.-lut. draudzes kapu fondā 1975. gadā

bija $ 4549. Draudze nopirkusi kapu nodalījumu.

Tās pašas draudzes nama fondā 1975.gadā bija uzkrāts $3094.
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AVOTI

Materiālu vākšanā izmantotas ziņas, kas iegūtas, izskatot periodiskos
izdevumus: LAIKS 1969—1975 (Bruklinā), LATVUA 1970—1975 (EitTnā), LAT-

VUA AMERIKĀ 1974 (Toronto), ALA ŽURNĀLS I—l4(Rokvilā), AUSTRĀLUAS

LATVIETIS 1953—1957, 1967—1969 (Melburnā), KARA INVALIDS 10—18 (Mem-

mingenā), Latviešu preses biedrības biļetens BRĪVAIS VĀRDS I—l3, ARCHĪVS

X,XII uc. (Melburnā), LNAK darbības pārskati 1969—1976 (TorontS). Tāpat iz-

skatīts LAA KULTŪRAS DALĀS APSKATS (1966), LAA DARBĪBAS PĀRSKATS

1967—1969, Bīskapa Jāzepa Rancāna fonda rakstu krājumi 1971—1972, katoļu
žurnāls GAISMA, UNIVERSITAS, AKADĒMISKĀ DZĪVE uc. izdevumi

PATEICĪBA

Personisku informāciju, atbildot uz vēstulēm, laipni snieguši: K.Agars

(Kentā, ASV): J. Andrups (Londonā, Anglijā); J. Ātrens (Adelaidē, Austrālijā);
A. Auniņš (Sidnejā, Austrālijā); B. Baginskis (Čikāgā, ASV); A. Bajinskis (Mel-

burnā,Austrālijā); A.Banga (Bostonā, ASV); A.Banga (Londonā,Kanādā); A.Baš-

kers (Kalamazū, ASV); S. Beklešovs (Melburnā, Austrālijā); 1. Bērzkalns (Bris-

benā, Austrālijā); M. Bērztīsa (Pitsburgā, ASV); K. Boriss (Toronto, Kanādā);

H. Brauķis (Losandželosā, ASV); R. Britals (Torontē, Kanādā); R.Čaks (Milvokī,

ASV); Dr.A.Dargevics (Denverā, ASV), V.Dulmanis (Melburnā, Austrālijā), A.Eg-

lītis (Kolorādospringsā,ASV); V.Gobiņš (Ņujorkā, ASV); N.Grava (Ņujorkā, ASV);

M.Grīns (Rokvilā, ASV); V.Hāzners (Ņujorkā, ASV); A.Jaunarājs (Kolorādospring-

sā, ASV); A.Jūdzis (Sagino, ASV); J. Kalniņš (Brisbenā, Austrālijā); M. Kalns

(Freilasingā, Vācijā); K. Karnītis (Klīvlendā, ASV); O. Kaugerts (Sanfrancisko,

ASV); A. Ķiploks (Melburnā, Austrālijā); A. Lazdiņš (Londonā, Anglijā); J. Laz-

diņš (Melburnā, Austrālijā); E. Liepiņš (Sidnejā, Austrālijā); A.Liepkalns (Bos-

tonā,ASV); V. Līventāls (Detroitā,ASV); R.Markus (Grandrepidsā, ASV); J. Me-

denieks (Melburnā, Austrālijā); J. Mežaks (Toronto, Kanādā); A. Mežals (Min-

sterē, Vācijā); V. Miklaševics (Toronto,Kanādā); V. Muižnieks (Kalamazū, ASV);

P.Nesaule (Indianapolisā, ASV); A.Padēls (Stokholmā, Zviedrijā); J.Pauniņš (Ko-

ventrī, Anglijā); E. Pavasars (Hamiltonā,Kanādā); Dr. J. Platais (Manheimā, Vā-

cijā); K.Preiss (Linkolnā, ASV); L.Puže (Kalamazū, ASV); M.Rēvalds (Bukskaun-

tijā, ASV); Z.Ritmanis (Portlendā, ASV); E. Robiņš (Sietlā, ASV); P. Saveljevs

(Ulmā, Vācijā); M. Šiliņš (Sidnejā, Austrālijā); S. Silkalna (Minsterē, Vācijā);
K.Smiltēns (Vankuverā,Kanādā); I.Stravinska (Pitsburgā, ASV); E.Šmugajs (Sid-

nejā,Austrālijā); K.Tannis (Toronto, Kanādā); A.Tērauda (Rokvilā, ASV); A.Tīde-

manis (Garezerā, ASV); J.Utināns (Čikāgā, ASV); A.Veinbergs (Vašingtonā, ASV);

K. Vīgants (Mineapolisā, ASV); J. Vilciņš (Aiovā, ASV); A. Zariņš (Sidnejā, Aus-

trālijā); T. Zīraks (Sirakūzās, ASV).

Šīm sešdesmit sešām personām autors izsaka pateicību.
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FONDU RADĪTĀJS

(Cipars apzīmē lappusi, kur atrodams fonda apraksts)

1. Baz nīcas fondi

Baznīcas rītdienas fonds (Kanādā) 67 — Draudzes locekļu novēlējumi

(Sanfrancisko) 128 — Mācītāju pensijas fonds (Ņujorkā) 127 — Papildu pensiju
fonds vecajiem mācītājiem (Vašingtonā) 111 — Uzticības fonds draudzes garī-

gās darbības sekmēšanai (Ņujorkā) 127 — Vavalaka (Wawalak) novēlējuma
fonds (Ņujorkā) 127.

2. Bēru fondi

Aiovas latviešu biedrības bēru fonds 113 — Bostonas unapkārtnes lat-

viešu ev.-lut. Trimdas draudzes bēru fonds 113 — DV apvienības Minesotā

kapuplākšņu un apbedīšanas fonds 114 — Grandrepidsas latviešu ev.-lut. Vienī-

bas draudzes bēru fonds 113 — Grandrepidsas unapkārtnes latviešu ev.-lut.

draudzes bēru fonds 113 — Kalamazū latviešu biedrības bēru kase 113 — Ka-

nādas DV bēru fonds 117 — Kapsētas fonds Kaizerslauternā 129 — Klīvlendas

apvienotās latviešu ev.-lut. draudzes bēru fonds 114 — Kolorādospringsas lat-

viešu biedrības bēru fonds 114 — Latviešu kara invalidu apvienības Kanādā

bēru fonds 117 — Linkolnas latviešu biedrības bēru fonds 114 — Longvjū lat-

viešu draudzes bēru fonds 112,114 — Memmingenas latviešu ev.-lut.draudzes

kapu apkopšanas fonds 129 — Milvoki latviešu ev.-lut.draudzes bēru fonds 114

— Mineapolisas un Sentpēlas latviešu ev.-lut.draudzes bēru fonds 114 — Mon-

trealas latviešu ev.-lut. Trīsvienības draudzes bēru fonds 117 — Ņujorkas lat-

viešu biedrības bēru fonds 114 — Oregonas latviešu bēru fonds 112,115 —

Sidnejas latviešu bēru fonds 116 — Takomas latviešu draudzes bēru fonds 112,

115 — Toronto latviešu katoļu draudzes bēru fonds 118 — Vankuveras latviešu

ev.-lut. draudzes kapu fonds 130 — Vašingtonas latviešu ev.-lut. draudzes bēru

fonds 115.

3. Ērģeļu un klavieru iegādes fondi

Džemaikaplēnas latviešu ev.-lut.draudzes (Bostonā) ērģeļu fonds 128 —

Kvēkertaunas latviešu ev.-lut. draudzes ērģeļu fonds 129 — Milvoki latviešu

biedrības klavieru fonds 129 — Toronto latviešu ev.-lut. sv. Jāņa draudzes

ērģeļu fonds 130.

4. Fondi grāmatu izdošanas veicināšanai uc.

Baltiešu teātru fonds 81 — Bostonas latviešu skolas piemiņas ziedojumu
fonds 118 — Daugavas vanagu skaņuplašu fonds 123 — Latviešu ev.-lut. Kristus

draudzes (Mineapolisā) garīgu rakstu izdošanas fonds 82 — Latviešu katoļu
biedrības Austrālijā katoļu grāmatu fonds 88 — Latviešu preses biedrības Ka-

nādas kopas godalgošanas fonds 124 — LNAK autoru honorāru fonds 130 —

LNAK jaunu grāmatu izdošanas fonds 93 — LNAK skolu fonds 124 — Tautas

mākslas fonds (Melburnā) 122.
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5. īpašumu iegādes un uzturēšanas fondi

ALA sabiedriskā nama fonds 128 — Austrālijas veco ļaužu mītnes fonds

122 — Bostonas un apkārtnes latviešu ev.-lut. Trimdas draudzes baznīcas fonds

(pārbūvei un remontiem) 128 — Brāļu kapu fonds (Elka parkā) 119 — Čikāgas

latviešu ev.-lut. Ciānas-draudzes dievnama fonds 128 — Daugavas vanagu inva-

lidu nama (Bērzaines) fonds 122 — DV Sidnejas nodaļas nama fonds 122 —

DV Sidnejas nodaļas vanadžu sekcijas veco ļaužu mītnes fonds 122 — DVF veco

ļaužu mītnes nepustama īpašuma (Ketorpas muižas) iegādes fonds 129 — Kllv-

lendas latviešu ev.-lut. apvienotās draudzes sabiedriskā nama fonds 129 — Lat-

viešu kara invalidu apvienības nama fonds Vācijā (Auā) 123 — Londonas latviešu

nama fonds (Kanādā) 130 — Mančestras latviešu ev.-lut. draudzes baznīcas

jumta atjaunošanas fonds (ASV) 129 — Montrealas latviešu nama fonds 125 —

Niagaras latviešu nama fonds 129 — Ņujorkas latviešu biedrības nama fonds

121 — Ņujorkas latviešu ev.-lut. draudzes atpūtas nama fonds 127, baznīcas

iegādes fonds 127, draudzes nama fonds 127, Ņudžersijas nekustama īpašuma

iegādes fonds 127, Ziemeļu novada fonds baznīcas izdaiļošanai 127, Ziemeļu
novada pastorāta fonds 127,Ziemeļu novada skolas pārbūves fonds 127 — Sent-

pītersbergas latviešu biedrības nama fonds 129 — Toronto latviešu ev.-lut.

sv. Andreja draudzes veco ļaužu atpūtas nama fonds 126 — Toronto latviešu

skolu fonds 126 — Vankuveras latviešu ev.-lut.draudzes nama fonds 130 —

Vašingtonas latviešu ev.-lut. draudzes baznīcas jaunizbūves fonds 129 — Zie-

meļkalifornijas latviešu ev.-lut. draudzes nama remontu un iekārtas iegādes
fondi 128, lauku īpašuma fonds 128, nekustamā īpašuma fonds 128.

6. Izglītības un stipendiju fondi

ALA stipendiju fonds latviskās izglītības veicināšanai 95 — Apvienotais

studiju fonds pie Latviešu ārstu un zobārstu apvienības 96 — Bostonas latviešu

skolas stipendiju fonds 96 — Bukskauntijas unapkārtnes latviešu ev.-lut. drau-

dzes jaunatnes nacionālās audzināšanas fonds 96 — Detroitas latviešu stipen-

diju fonds 97 — DVF Minsteres latviešu ģimnāzijas stipendiju fonds 105 —

Fonds Zviedrijas latviešu jauniešu izglītības veicināšanai latviešu skolās 106

— Garezera vasaras vidusskolas stipendiju fonds 98 — Indianapolisas latviešu

jaunatnes atbalstīšanas fonds 98 — Jaunatnes fonds (Portlendā, ASV) 98 —

Jaunatnes latviskās izglītības fonds Ziemeļkalifornijā 99 — Kanādas Daugavas

vanagu stipendiju fonds 108 — Korporācijas „
Fraternitas Vesthardiana" izglī-

tības fonds (Kanādā) 108 — Latviešu akadēmisko organizāciju Zviedrijā studiju
fonds 106 — Latviešu ev.-lut. Kristus draudzes Mineapolisā novēlējumu fonds

101 — Latviešu katoļu -biedrības Lielbritānijā studentu fonds 105 — Latviešu

studentu centrālās savienības stipendiju fonds 100 — Latviešu valodas kursu

fonds pie Rietummičiganas universitātes 101 — LNAK fonds kultūrālai darbībai

un izglītībai 130 — LNAK stipendiju fonds jaunu koru diriģentu izglītībai 130

— Mančestras latviešu ev.-lut. latviešu draudzes stipendiju fonds (ASV) 101 —

Mantojuma fonds (Toronto) 125 —

„
Mērnieku laiku" fondi (ASV un Austrālijā)
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126 — Mineapolisas unSentpolas latviskās izglītības veicināšanas fonds 101 —

Minsteres latviešu ģimnāzijas stipendiju fonds (Londonā, Kanādā) 108 — Min-

steres latviešu ģimnāzijasstipendiju fonds (Minsterē) 107 — Ņujorkas latviešu

ev.-lut. draudzes jaunatnes latviskās izglītības veicināšanas fonds 127 — Stu-

dentu stipendiju fonds Austrālijā 105 — Vasaras skolu fonds (Grandrepidsā)

103 — Ziemeļkalifornijas latviešu ev.-lut.draudzes jaunatnes darba fonds 128.

7. Kultūras fondi

Amerikas latviešu apvienības kultūras fonds 68 — Austrālijas latviešu

kultūras fonds 77 — Eiropas latviešu kultūras fonds 74 — Latviešu apvienības

Austrālijā un Jaunzēlandē kultūras fonds — sk.: Austrālijas latviešu kultūras

fonds — Latviešu fonds 57 — Latviešu kultūras fonds Vācijā 75 — Manitobas

latviešu kultūras fonds 124 — Pasaules brīvo latviešu apvienības kultūras fonds

59 — PBLA kultūras fonda Kanādas konts 76.

8. Palīdzības fondi

Adelaides latviešu palīdzības fonds 115 — Akadēmisko organizāciju
fondi 126 — Amerikas latviešu palīdzības fonds 109 — ASV rietumkrasta lat-

viešu palīdzības fondu sadarbības birojs 112 — Bāreņu fonds pie Toronto lat-

viešu ev.-lut. sv. Jāņadraudzes 117 — Brisbenas latviešu biedrības pašpalīdzī-
bas fonds 116 — Bukskauntijas un apkārtnes latviešu ev.-lut. draudzes trūcīgo

draudzes locekļu palīdzības fonds 113 — Čikāgas latviešu ev.-lut. Jāņadraudzes

pašpalīdzības kopa 113 — Detroitas latviešu palīdzības fonds 113 — DV Bris-

benas nodaļas pašpalīdzības fonds 116 — Hamiltonas latviešu pašpalīdzības
fonds 117 — Indianapolisas pirmās latviešu ev.-lut. draudzes palīdzības fonds

113 — Jelgavas kājnieku pulka piemiņas fonds 95 — Kalamazū latviešu ev.-

lut. sv. Jāņadraudzes palīdzības fonds 114 — Latviešu akadēmisko mācībspēku

apvienības palīdzības fonds 117 —
Latviešu katoļu biedrības Lielbritānijā paš-

palīdzības fonds 117 — Latviešu preses biedrības Austrālijas kopas palīdzības
fonds 116 — Latviešu preses biedrības fondi (Ņujorkā) 111 — Latviešu preses

biedrības trūcīgo rakstnieku fonds 111 — LNAK palīdzības nozares fonds 130

— Melburnas latviešu savstarpējās palīdzības fonds 116 — Ņujorkas latviešu

ev.-lut.draudzes palīdzības fonds 115 — Palīdzības fonds pie Latviešu ārstu un

zobārstu apvienības 111 — Sagino latviešu ev.-lut.draudzes palīdzības fonds

112 — Sietlas latviešu draudzes palīdzības fonds 112,115 — Siguldas pulka

piemiņas fonds (Torontē) 95
— Toronto latviešu ev.-lut. sv. Andreja draudzes

palīdzības fonds 117 — Toronto latviešu ev.-lut. sv. Jāņa draudzes palīdzības
fonds 118 — Toronto latviešu katoļu draudzes palīdzības fonds 118 — Vanku-

veras latviešu ev.-lut.draudzes palīdzības fonds 118 — Vilmingtonas latviešu

ev.-lut. draudzes palīdzības fonds 115 — Ziemeļkalifornijas latviešu ev.-lut.

draudzes palīdzības fonds 112,115 — Ziemeļkalifornijas latviešu ev.-lut. drau-

dzes palīdzības fonds (arī jaunatnes darbam) 128.
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9. Patriotisko mērķu fondi

Daugavas vanagu nacionālās darbības fonds (Toronto) 76 — DV Austrā-

lijas valdes nacionālās darbības fonds 80 — Latviešu brīvības strūklakas fonds

(Kolorādospringsā) 119 — Latviešu nacionālais fonds 65 — Latvijas atbrīvo-

šanas fonds Austrālijā 79 — Latvijas brīvības fonds 55 — Latvijas brīvības

fonds Lielbritānijā 76 — Latviskā mantojuma fonds (Bostonā) 120 — LNAK

fonds Latvijas brīvības darbam 130 — LNAK nākotnes fonds 76 — LNAK sa-

rīkojumu fonds 130 — Mineapolisas un Sentpolas latviešu ev.-lut. draudzes

Latvijas brīvības fonds 129 — Pasaules latviešu jaunatnes fonds 67 — Rīgas

paviljona fonds (Torontē) 125 — Tēvijas fonds (Ņujorkā) 64.

10. Personu vārdos nosauktie fondi

Ādolfa Ābeles piemiņas fonds 80 — Ernas Alberingas piemiņas fonds 93

— Ugas Alberta piemiņas fonds 63 — Aspazijas fonds — sk.:Raiņa un Aspazijas
fonds — Jūlija Auškāpa piemiņas fonds 106 — Arnolda Bālina fonds 92 —

Arvīda Berķa fonds 81 — Andreja Bērziņa novēlējuma fonds 89 — Alfrēda

Bīlmaņa fonds 96 — Osvalda Blūmīša fonds 81 — Ērikas Brauķes piemiņas
fonds 97 — Annas Brigaderes komiteja 111 — Almas Brikmanes piemiņas

stipendija 108 — Jāņa Cīruļa piemiņas fonds 92 — VolfgangaDārziņa fonds

95 — Pētera Dreimaņa piemiņas fonds 107 — Jēkaba Dukāta piemiņas balva

70 — Pētera Ērmaņa fonds 111 — Ērikas Freimanes piemiņas fonds 92 —

Ēvalda Freimaņa piemiņas fonds 82 — Mārtiņa Gaides fonds 104 — Kārļa

Gopera fonds 82 — Jāņa Gravas piemiņas fonds 84 — Artura Grigora piemiņas
fonds 104 — Viļa Januma fonds 64 — Jāņa Jaunsudrabiņa prozas balvas fonds

92 — L. Jeseres apbedīšanas fonds 128 — Andrieva Jurdža (Andrvva Jūrdža)

fonds 90 — Ādolfa Kaktiņa piemiņas balva 84 — Arnolda Kalnāja fonds 84 —

Paula Kalniņa fonds 95 — Anša Karpa piemiņas fonds 85 — Artura Kaugara

fonds 85 — Silvijas Kļaviņas skolas fonds 119 — Elizabetes Krieviņas novē-

lējuma fonds 129 — Kronvaldu Aša fonds 99 — Kārļa Kundziņapiemiņas fonds

teoloģijas studentiem 99 — Valdemāra Lamberga piemiņas fonds 85 — Zinaī-

das Lazdas piemiņas fonds 85 — Ilonas Leimanes fonds 111 — Viļa Lesiņa
fonds 111 — Artura Lesnieka piemiņas fonds 107 — Lūdolfa Liberta fonds 85

Bernharda Liepas piemiņas fonds 108 — Konstantīna Lubava fonds 99 — Zen-

tas Mauriņas fonds 93 — Fonds Jāņa Platā piemiņai 120 — Māra Pones sti-

pendiju fonds 94 — Pulciņu novēlējuma fonds 129 — Paula Purviņa piemiņas
fonds 121 — Raiņa un Aspazijas fonds 90 — Ērika Raistera fonds 86 — Jāzepa

Rancāna fonds 94 — Pētera Reiņa fonds 127 — Paula Sakša stipendiju fonds

102 — Matildes Saulītes fonds 102 — Birutas Senkēvičas fonds 94 — Mārtiņa

Šiliņa jaunatnes fonds 104 — Kārļa Skalbes fonds 95 — Roberta Slokenberga
fonds 91 — Alberta Sprūdža fonds 95 — Ādolfa Svennes fonds 126 — Visvalža

Šmita bērnu izglītības fonds 121 — Līnas Tamužas piemiņas fonds 104 — Li-

narda Tauna piemiņas fonds 95,111 — Kārļa Ulmaņa piemiņas fonds 121 —



Kārļa Ulmaņa stipendiju fonds 102 — Augusta Vanaga fonds 128 — Olgas

Veinbergas piemiņas fonds 87 — Jāņa Vesela fonds 87 — Sigurda Vīdzirk-

stes fonds 87 — Jāzepa Vītola fonds 95 — Kārļa Zariņa fonds 88 — Zariņu
(Arvīda un Veras) stipendiju fonds 103, 128 — Jēkaba Zīberga fonds 88 —

Mārtiņa ZTverta fonds 95.

JĀŅA VESEĻA PIEMINEKLIS

Tēlnieks Augusts Kopmanis
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KO DARĪT AR NAUDU ?

Edgars Dunsdorfs

Ar čaklumu un taupību latvieši samērā ātri tiek pie naudas,

un tad rodas jautājums, ko ar sakrāto naudu darīt. Šī problēma kļūst

sevišķi akūta inflācijas un stagflācijas (kad ceļas ne vien cenas, bet

vairojas arī bezdarbs) laikā. Naudu var noguldīt bankā un ieguldīt vai

nu vērtspapīros, vai mantās. Šis raksts noskaidro dažas elementāras

lietas par noguldījumiem un ieguldījumiem, bet jebkurā grāmatnīcā

vai bibliotēkā pieejama literātūratiem, kas vēlas uzzināt vairāk.

Noguldījumi bankās

Noguldījumi bankās ir divējādi — beztermiņa un termiņa no-

guldījumi. Beztermiņa noguldījumi savukārt ir divējādi: tekošā rēķina

noguldījumi un bankas grāmatiņas noguldījumi. Ar naudu, kas nogul-

dīta tekošajā rēķinā, rīkojas, izrakstot čekus, un šos čekus var izlie-

tot, maksājot lēses. Par šo ērtību ir jāmaksā bankai nelielaatlīdzība,

un bez tam tekošajā rēķinā noguldītā nauda nenes augļus. Vācijā un

Zviedrijā tekošo rēķinu var atvērt ne vienbankā, bet arī pastā. Ban-

kas grāmatiņas noguldījumi arī izņemami katrā laikā, bet par šādiem

noguldījumiem banka maksā, kaut arī tikai nelielus, augļus. Lielākus

augļus (kaut arī tie ir samērā zemi) var iegūt, noguldot bankā naudu

līdz noteiktam termiņam, sākot ar trim mēnešiem līdz 4 gadiem (ar

uzteikumu vienu mēnesi iepriekš).

Noguldījumi bankā ieteicami tiem, kam kapitāls ir samērā

neliels. Inflācijas laikā tomēr noguldījumi bankā nav izdevīgi zemo

augļu dēļ. Piemēram, Austrālijā 1975. gadā inflācija samazināja nau-

das pirkšanas spēju par 16,9 %, bet beztermiņa noguldījumi bankās

deva tikai 3,5 % vai labākā gadījumā 3,75 %, bet termiņa noguldījumi

B—9 70. Tātad noguldītājs zaudēja 5,9—13,4 %. Bankas sev patur tie-

sības augļu likmi pazemināt vai paaugstināt, mēnesi iepriekš par to

paziņojot.
Banku struktūra ASV atšķiras no citām zemēm ar to, ka ASV

ir bankas, kas pastāv tikai vienā pilsētā. Līdz ar to ASV banku skaits

ir ļoti liels. Turpretim, piemēram, Austrālijā banku ir tikai nedaudz,

bet tām katrā pilsētā ir vairākas nodaļas. No šī fakta izriet, ka ASV
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nav tādas vienveidības kā Austrālijā un citās zemēs attieksmē uz

augļu likmēm, ko maksā par noguldījumiem un ko banka prasa par

aizdevumiem.

Latviešu noguldītājiem ir ieteicams apsvērt, vai nav izdevīgāk

noguldīt savu naudu latviešu kreditkooperātīvā. Tādi darbojas ASV,
Kanādā un Austrālijā, bet Anglijā, Zviedrijā un Vācijā latviešiem nav

bijis pietiekami uzņēmības, lai kreditkooperātīvus noorganizētu. Prin-

cipā kreditkooperātlvi maksā lielākus augļus par noguldījumiem nekā

bankas un arī dod lētāku kreditu. Tas iespējams tādēļ, ka kreditkoo-

perātīvu pārvaldes aparāts izmaksā lētāk nekā banku pārvaldes apa-

rāts, un bez tam kreditkooperātīvu nolūks nav pelnīt, bet pakalpot
saviem biedriem, kas ir kā noguldītāji, tā arī aizdevumu ņēmēji.

Runājot par to, cik droša ir noguldītā nauda, salīdzinot banku

ar kreditkooperātīvu, jāsaka, ka šai ziņā starpības nav. Kā kredit-

kooperātīvs, tā banka ir pakļauta valsts uzraudzībai, un kā vienā, tā

otrā noguldījumi parasti ir apdrošināti. No otras puses, neviena nau-

dasiestāde nav absolūti droša, jo ikviena no tām daļu naudas iegulda

nelikvidos aktīvos, un, ja visi noguldītāji reizē atprasītu savus nogul-

dījumus, tad naudasiestādei būtu jāslēdz savas durvis, kamēr nelikvi-

dos aktīvus pārdotu (protams, ar zaudējumiem).

leguldījumi vērtspapīros

Vērtspapīri ir divējādi — obligācijas un akcijas. Starpība starp

šiem diviem vērtspapīru veidiem ir, ka, pērkot obligācijas, ieguldītājs
naudu aizdod, bet, pērkot akcijas, viņš kļūst par uzņēmuma līdzīpaš-

nieku.

Obligācijas (angliski: „bonds") ir vairāku veidu. Valdībasavu

aizņēmumu obligācijas dažās valstīs izlaiž par mazām summām, citās

valstīs par lielākām. Piemēram, Austrālijā valsts obligācijas izlaiž

simt dolāru zīmēs, bet ASV vismaz tūkstoš dolāru zīmēs. Naudu pret

obligācijām aizņemas ne vien valsts,bet arī pašvaldības, valsts auto-

nomie uzņēmumi un arī privātas firmas. Obligācijas ienes noteiktus

augļus (valsts obligācijas Austrālijā līdz 10 %), un nauda jāiegulda uz

noteiktu laiku (Austrālijā uz 3—5 gadiem, ASV uz 10—30 gadiem). To-

mēr ir iespējas obligācijas pārdot pirms termiņa, kaut gan ar zaudē-

jumiem. Obligācijām parasti ir pievienoti kuponi, pret kuriem kuponā

minētajā termiņā maksā augļus. Ir arī iespējas nodot obligācijas

bankai (šādu obligāciju angliskais termins:
„

inscribed stock"), kas
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tad rūpējas par augļu iekasēšanu, tos ierakstot klienta noguldījumu
kontā vai arī piesūtot klientam čeku.

Privāto firmu obligācijas izdod uz trim mēnešiem līdz 15 ga-

diem, un tās var būt nodrošinātas vai nenodrošinātas (pirmajām an-

gliskais termins ir „debentures", otrām „unsecured notēs"). Nodro-

šinātās obligācijas uzņēmums garantē ar kādu savu bilances aktīva

posteni, bet nenodrošinātās obligācijas ir parāds, kas gulstas uz visu

uzņēmuma aktīvu. Par nenodrošinātām obligācijām parasti maksā

vairāk augļu (līdz 15 %) nekā par nodrošinātajām. Lielākus augļus
maksā nevis tādēļ, ka nodrošinātās obligācijas kaut kādā ziņā būtu

drošākas, jo ir vienalga, vai obligācija ir parādzīme, kas, uzņēmumu
likvidējot, būs jāsamaksā ar kādu uzņēmuma aktīva daļu, vai arī no

visas uzņēmuma mantības. Starpība tomēr ir tā, ka likvidācijas gadī-

jumā pirmām kārtām apmierina tos kreditorus, kuru rokās ir nodro-

šinātās obligācijas, un tikai pēc tam apmierina nenodrošinātoobligā-

ciju īpašniekus, tātad lielākie augļi ir riska prēmija. Obligācijas pa-

rasti izraksta to uzrādītājam, bet arī uz kreditoravārda.

Valsts un pašvaldības, kā arī pašvaldību autonomie uzņēmumi

par obligācijām maksā mazākus augļus nekā privātie uzņēmumi par

savām obligācijām. ASV tomēr ir priekšrocība, ka vairāku kategoriju

valsts un pašvaldību obligāciju augļi ir atsvabināti no ienākumu no-

dokļa. Tādu priekšrocību Austrālijā nav, un kādu gadu strādnieku

federālās valdības īpatnējās filozofijas dēļ obligāciju augļu saņēmē-
jiem pat bija jāmaksā lielāki ienākuma nodokļi par it kā

„
nepelnītu"

ienākumu. No otras puses, Austrālijā privātās firmas tagad sāk pie-
dāvāt obligācijas, par kurām maksā ne vien augstu augļu likmi, bet

arī periodiski pieskaita inflācijas piemaksas.

Akcijas ir vērtspapīri, ko nopērkot, akcijas īpašnieks kļūst

par uzņēmuma līdzīpašnieku. Angliskais nosaukums akcijām dažādās

zemēs ir atšķirīgs. ASV un Kanādā akcijas sauc par „
stock". Liel-

britānijā un Austrālijā nosaukums ir „shares". Tomēr arī Lielbritā-

nijā lieto terminu
„

stock", šādi apzīmējot akcijas, kas izdotas neno-

apaļotās summās, bez tam ar šo pašu terminu Lielbritānijā un arī

citur apzīmē akciju kapitālu.

Akcijas ir vairāka veida. Divi galvenie veidi ir priekšrocību

akcijas (preference shares) un (parastās) akcijas. Par spīti nosauku-

mam, priekšrocību akcijas ir mazāk izdevīgs ieguldījuma veids nekā,
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pērkot parastās akcijas, tādēļ priekšrocību akcijas vairs tikai reti

sastopamas. Priekšrocību akciju īpatnība ir tā, ka maksājamās divi-

dendes tām ir noteiktas, kamēr parastām akcijām tās ir svārstīgas.

Akciju īpašniekam ir tiesības saņemt dividendes no uzņēmuma peļ-

ņas, un, ja uzņēmumu likvidē, viņam tiesības saņemt likvidācijas at-

likumu, kas paliek pāri pēc tam, kad samaksāts kreditoriem. Akcijas

Lielbritānijā, Austrālijā un dažās citās valstīs izdod uz pircēja vārda,

bet vairumā citu valstu tās ir uzrādītāja vērtspapīri. Praktiski tas

nozīmē, ka akcijas jāglabā sevišķi rūpīgi, tāpat kā būtu jāglabā skaid-

rā nauda. Saprotams, tās var nodotuzglabāšanā bankai.

Akcijas pērkot, parasti ir jāmaksā nedaudz vairāk nekā iegūst,

tās pārdodot. Starpība ir atlīdzība biržas māklerim, jo akcijas var

pirkt un pārdot tikai ar biržas māklera starpniecību. Akcijas kurss,

t.i., tirguscena atkarājas no attiecīgās firmas akciju piedāvājuma un

pieprasījuma. Piedāvājums un pieprasījums savukārt atkarīgs no at-

tiecīgā uzņēmuma izredzēm pelnīt (vai zaudēt.'), no tā, cik augstu augļu

likmi bankas maksā par naudas noguldījumiem (jo augstāka likme, jo

zemāks akciju kurss), no vispārējās saimnieciskās dzīves konjunk-

tūras, valdības polītikas un simtiem citu apstākļu. Novērojumi rāda,

ka akciju kurss svārstās ne vien dienu no dienas, bet kāpj un krīt

ilgākā periodā viļņveidīgi. Tādējādi ilgākā laika posmā starpība starp

zemāko un augstāko kursa līmeni var būt ļoti liela. Saprotams, ir

izdevīgi pirkt akcijas tad, kad kursa līmenis ir zems, un pārdot tās

tad, kad kursa līmenis ir augsts. Nelaime ir tikai tā, ka nekad nevar

iepriekš zināt, vai nākošajā dienā kurss nebūs vēl zemāks vai aug-

stāks.

No akcijas kursa un dividendēm, ko maksā akcijas īpašniekam,

atkarājas akcijas ienesa (yield). Piemēram, ja akcijas vērtība nomi-

nāli ir $ 1, kurss $ 2 un dividendēs izmaksā 20 %, tad akcijas ienesa

ir 10 70. Dividendes aplēš no nominālās vērtības, bet akcijas īpašnieks,

saprotams, saņem dividendes tikai par naudu, ko viņš par akciju ir

samaksājis. Dažu akciju ienesa ir augsta, bet citu zema (salīdzinot

ar augļiem, ko saņemtu, naudu noguldot bankā). Tomēr nav teikts, ka

ir izdevīgi pirkt akcijas ar augstu ienesu. Lieta tā, ka akcijām ar

zemu ienesu vērtība var pieaugt daudz straujāk nekā akcijām ar aug-

stu ienesu, kam vērtība laika gaitā vai nu nepieaug nemaz, vai pieaug

tikai lēnām, vai pat mazinās. Šai sakarā biržas mākleri runā par
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ienesasakcijām (income shares) unkapitāla pieauguma akcijām (growth

shares). Kapitāla pieauguma akcijas pārdodot, var kopsummā iegūt

vairāk nekā zaudēt ar zemo ienesu. Pārdot akcijas parastos apstākļos
ir viegli, ja vien attiecīgo akciju biržā kotē. Tomēr pārdevējam ir

jāzina savas zemes nodokļu likumi un jāzina, cik ilgā laikā pēc akcijas

pirkšanas to var pārdot (Austrālijā ne ātrāk par gadu), lai iegūto peļņu

neapliktu ar ienākuma vai citu nodokli.

Pasaules galvenās biržas, kur pārdod un pērk akcijas, ir Ņu-
jorkā (trīs biržas), Londonā, Tokio, Amsterdamā, Parīzē, Berlīnē, Ham-

burgā, Frankfurtē, Milānā, Ženēvā, Lisabonā, Stokholmā, Oslo, Vīnē,

Singapurā, Melburnā un Sidnejā. Savas biržas ir katrā lielākā pilsētā
rietumu pasaulē. Publika šīs biržas var apmeklēt un noskatīties, kā

tirdzniecība notiek, bet pati tirdzniecībā nevar piedalīties. Kas vēlas

akcijas pirkt vai pārdot, tam jāgriežas pie biržas māklera (stock-

broker) viņa kantorī. Mākleri parasti izdod savus prospektus, kas dod

informāciju, kādās akcijās un citos vērtspapīros attiecīgais mākleris

specializējas. Atverot kontu kādā māklera firmā, ieteicams iepriekš

noskaidrot, cik droša ir šī māklera firma. Parasti mākleri pārdod

akcijas tikai simtos, bet ir daži speciāli mākleri, kas pārdod arī

mazāk par simtu akcijām.

Informāciju par akcijām un citiem vērtspapīriem un to tirgu

var iegūt vai nu no speciāliem padomniekiem (investment consultants),

vai arī speciālos laikrakstos. Piemēram, ASV tādi ir WALL STREET

REVIEW, FINANCIAL ANALYST JOURNAL, kā arī firmu
„ Moody's

Investor Service" un «Standard & Poor" publikācijas. Pēdējā izdod

publikāciju THE OUTLOOK, kur atrodams novērtējums par vērtspa-

pīriem. Ar AAA apzīmēts augstākais novērtējums,bet ar CCC apzīmē

riskantus spekulatīvus vērtspapīrus un ar DDD bankrotējušu uzņēmu-
mu vērtspapīrus. Ir personas, kas pērk arī pēdējos, cerot, ka uzņē-
mums atveseļosies. Piemēram, Rīgas pilsētas 1914. gada obligāciju
kurss pēc Pirmāpasaules kara bija zemāks par papīra vērtību, uz kā

obligācijas bija iespiestas, bet, kad 1934.gadā Latvijas valdība un

Rīgas pilsēta apsolīja maksāt parādu, un sevišķi, kad Anglijas valdība

1967. gadā konfiscēja Latvijas zeltu, šīs obligācijas pieredzēja kursa

pieaugumu, un tās pirka. To vērtspapīru (akciju un obligāciju) kurss,

kurus kotē attiecīgajā biržā, parasti ir redzams attiecīgās pilsētas

lielākajos dienaslaikrakstos.
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leguldījumi vērtspapīros, tāpat kā jebkurš saimniecisks darī-

jums, saistīti ar risku. Šeit nerunāsim par risku, kad aiziet bojā
valsts — tā vecākās paaudzes latvieši pazaudēja savu mantu un iegul-

dījumus, kad aizgāja bojā cariskā Krievija un vēlāk neatkarīgā Lat-

vija. Kad nav tādas katastrofas, pirmkārt, ir risks, kas saistās ar

attiecīgo uzņēmumu. Otrkārt, ir risks, kas saistās ar vispārējo
saimniecisko vai polītisko attīstību. Pret pirmā veida risku var da-

ļēji nodrošināties,pērkot akcijas un obligācijas lielākā dažādībā. Tas

tomēr nozīmē ieguldīt lielus līdzekļus. Ja līdzekļu ir maz, tad ir

iespējas piedalīties īpašās sabiedrībās, kas pērk akcijas un obligā-

cijas savu klientu uzdevumā. Tās ir vai nu ieguldījumu sabiedrības

(„ Investment companies" ASV,
„

Investment trasts" Austrālijā), vai

arī noguldījumu fondi (Mutual fonds). leguldījumu sabiedrības iepērk

zināmu skaitu skciju un obligāciju ilgstošai uzglabāšanai un pārdod

ieguldītājiem dalības zīmes. Noguldījumu fondi turpretim visu laiku

vēro tirgu un, pērkot un pārdodot vērtspapīrus, meklē lielāku iespē-

jamo ienesu, un pārdod dalības zīmes šajā mainīgo vērtspapīru kopu-

mā. Ir saprotams, ka dalībniekiem, resp. akcionāriem, kas piedalās

šādās sabiedrībās vai fondos, ir jāmaksā šo sabiedrību vai fondu uz-

turēšanas izdevumi.

Pret otra veida risku var daļēji nodrošināties, izdarot iegul-

dījumus vairākās zemēs. Tomēr tas prasa plašākas zināšanas, lai,

no vilka bēgot, nekristu lāča nagos.

Dzīvības apdrošinājumi

īpašs naudas ieguldījuma veids ir dzīvības apdrošinājumi. To

ir daudz un dažādi. Ir iespēja izdarīt periodiskus maksājumus vai

arī vienreizēju maksājumu. Šos maksājumus sauc par apdrošinājumu

prēmijām, bet maksājumu, ko saņem, iestājoties notikumam, pret ko

apdrošinās, sauc par apdrošināšanas summu. Apdrošināt var jebkuru

notikumu cilvēka mūžā —bērna piedzimšana, noteikta gadu skaita pēc

apdrošināšanas vai noteikta vecuma sasniegšana un nāve ir parastie

apdrošināšanas notikumi. Austrālijā apdrošināšana bija izdevīgs nau-

das ieguldījuma veids. Likuma noteiktās robežās apdrošināšanas prē-

miju varēja atskaitīt no ienākumiem, ko aplika ar ienākumu nodokli,

bet, saņemot apdrošināšanas summu, tikai par daļu no tās bija jā-

maksā ienākuma nodoklis.
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Loterijas

Ikviens, kas nepiedalās loterijā, droši laimē to naudu, ko viņš
būtu izdevis, pērkot loterijas biļeti. Tas pats zīmējas uz derībām

zirgu vai kurtu skriešanās sacīkstēs un tamlīdzīgos pasākumos.

leguldījumi mantā

leguldījumiem nekustamā īpašumā vajadzīgas lielākas sum-

mas — desmitiem tūkstošu dolāru. Pirmām kārtām ir jānoskaidro,

vai īpašums, ko taisās pirkt, nav apgrūtināts ar hipotēkāru parādu.
To noskaidrot ir samērā viegli, ja attiecīgajā zemē pastāv līdzīga

iekārta, kāda bija Latvijā, kad katrs varēja ieskatīties zemesgrāmatā,

kāds ir attiecīgā īpašuma apgrūtinājums hipotēkas (mortgage) vai

servitūta (easement) veidā. Ir jānoskaidro pat tāda pati par sevi sa-

protama lieta kā — vai pārdevējs ir vispār tiesīgs īpašumu pārdot.

Vislabāk visu pirkšanas lietu izkārtot, nododot piedzīvojuša advokāta

rokās.

leguldījumiem nekustamos īpašumos ir savas priekšrocības

un savi trūkumi. Priekšrocības ir pirmkārt psīcholoģiskas dabas. le-

guldītājs ir ieguvis reālu mantu, ne tikai
„

papīru", un bez tam tieši

latvieši ļoti cenšas pēc „
sava kaktiņa, sava stūrīša". Otrkārt iegul-

dījums nekustamā īpašumā parasti vērtību nezaudē, bet inflācijas

laikā tā strauji pieaug. Tomēr jāpasvītro vārds «parasti". Nekusta-

mais īpašums var atrasties rajonā, kur īpašumu vērtība mazinās —

piemēram, ASV vai Anglijā priekšpilsētā, kur sāk iespiesties krā-

sainie pilsoņi, vai Austrālijā, kur paredzēts izbūvēt brīvceļu.
Trūkums ieguldījumiem mantā — kā nekustamā īpašumā, tā

citās mantās — ir, ka šie ieguldījumi nav likvidi. Tos nevar ātri pār-

dot, ja rodas vajadzība pēc skaidras naudas. Ir arī grūti vai pat ne-

iespējami pārdot daļu. Tāpat vajadzīga pieredze un prasme, lai zinātu,
kādu cenu var par mantu maksāt, lai nepārmaksātu. Beidzot, ir ne-

kustamas mantas pārvaldīšanas grūtības, bet ar kustamo mantu ir

uzglabāšanas grūtības.

Kā piemēru kustamai mantai varētu minēt zeltu. Kopš trīs-

desmitajiem gadiem ASV pastāvēja oficiālā zelta cena $ 35 par unci.

Tā kā šī oficiālā zelta cena neatbilda zelta tirguscenai, to ASV varēja

uzturēt tikai ar aizliegumu zeltu pirkt un pārdot, bet Anglijā un citur

zelts bija pērkams un pārdodams. Zelta cena sasniedza rekordu 1974.

gada beigās ar $ 197.50 par unci. 1975. gadā ASV valdība daļu sava
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zelta krājuma pārdeva ūtrupē, un zelta cena kritās. Arī starptautis-
kais zelta fonds 1975.gada jūlijā nolēma zeltu pārdot. Iznākumā zelta

cena kritās un 1975. gada beigās svārstījās ap $ 140 par unci. Kā re-

dzams, ieguldījums zeltā būtu atmaksājies, zeltu pērkot 1973. gadā,
kad tā cena cēlās, bet, pērkot 1974.gadā, būtu lieli zaudējumi. Zelta

pircējam būtu arī sarežģījumi ar uzglabāšanu. ASV, Austrālijā (iz-

ņemot dažus atvieglojumus 1976.gadā) un vairākās citās zemēs pir-

cējs to nebūtu varējis glabāt, jobūtu bijis spiests zeltu nodot valdī-

bai par zemu cenu. Glabājot zeltu tādās zemēs, kur tas varēja liku-

mīgi būt privātā īpašumā, uzglabāšana saistās ar samērā prāviem

izdevumiem, īrējot seifu un maksājot par apdrošināšanu, kā arī

zaudējot augļus, ko iegūtu, ja par zeltu izdoto summu ieguldītu citos

aktīvos.

Minotvēl citus piemērus par naudas ieguldījumu mantā, jāat-

zīmē, ka populārs ir ieguldījums mākslas darbos, antīkos priekšme-

tos un pastmarkās. Tikai te atkal ir svarīgi būt lietpratējam vai iegūt

lietpratēja padomu. Dažu mākslas darbu vērtība nedaudzu gadu laikā

divkāršojusies. Tomēr noteicēja ir piedāvājuma un pieprasījuma

ietekme, tāpat arī mode, un to paredzēt ir visai grūti.

leguldījumi uzņēmumā
Salīdzinot ar latviešu skaitu brīvajā pasaulē, mums ir samērā

maz pašu uzņēmumu (sk. attiecīgo rakstu šai sējumā). Tie latvieši,

kas nodibinājuši savu uzņēmumu un pratuši izvairīties no bankrota,

ir tikuši pie lielākas turības. Daži savu uzņēmumu sākuši, ieguldot

sākumā tikai savu paša darbu. Citi ir nopirkuši jau esošu uzņēmumu.

Kā vienā, tā otrā gadījumā priekšnoteikums uzņēmuma sekmēm ir

darbinieka lietpratība attiecīgajā nozarē un viņa godīgums.

Lai gūtu sekmes, bez šī priekšnoteikuma vēl vajadzīga tālre-

dzība, vai attiecīgajam ražojumam būs tirgus, vai attiecīgajam vei-

kalam būs klientūra. Ir vajadzīga prasme apieties ar uzņēmuma
darbiniekiem, kas arodbiedrību valdīšanas laikā var būt visai grūti.

Ir virkne citu grūtību, kas apcerētas šai ARCHĪVA sējumā rakstā par

latviešu uzņēmumu nesekmības cēloņiem. lespējams, ka šo pārva-

ramo grūtību dēļ latviešiem ir tik maz pašu uzņēmumu. Tomēr ir

cerības, ka nākošā latviešu paaudze nevēlēsies būt citu kungu kalpi,

bet dibinās vai iegūs paši savus uzņēmumus. Par spīti grūtībām paša

uzņēmuma vadīšanā, ieguvums ir, ka īpašnieks ir pats savs kungs.
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Kā piemērus latviešu sekmēm, dibinot savu uzņēmumu, var

minētAustrālijā Voldemāru Bērziņu Sidnejā un Kārli Līdumu Adelai-

dē (aprakstus sk.: LATVJU ENCIKLOPĒDIJA. Papildinājumi, 96.un 97.

lpp.) un ASV Jāni Rīsbergu Ņujorkā (sk.: ARCHĪVS XIII, 151.un sek.

lpp.).
Šo posmu noslēdzot,der atgādināt, ko priekš divi simti gadiem

rakstīja Vecais Stenders:
„

Lielumā pie latviešiem vēl tāda skubinā-

šana un īsta izgudrošana uz visādu peļņu, kā pie citām tautām, neir

redzama. Ak, cik daudz vairāk tie varētu sakrāties un jo patīkamāki

ar godu dzīvot, kad tie savu kūtrību lauztu un maķenīt vairāk pie-

spiestos.
"

Rūpes par nākotni

Apsvērumiem, ko darītar naudu,pamatā ir rūpes par nākotni.

Šīs rūpes sapratīgam cilvēkam nedrīkstētu aprobežoties tikai ar paša

mūžu,bet būtu jādomā arī par to, kas notiks vēlāk. Ir zināms fakts, ka

latvieši ir ļoti atturīgi testamenta sastādīšanā. Tā arī bieži notiek,

ka pēc nāves latviešu manta aiziet neceļos, pat nonāk tās varas rokās,

no kuras latvietis ir bēdzis. Lai tas nenotiktu, ir ieteicams katram

sastādīt testamentu. Par mazu maksu to palīdz izdarīt jebkurš ju-

rists, un latviešu advokāti tagad ir daudzās pilsētās. Daži padomi

par testamentu sniegti arī ARCHĪVA XI sējumā.

Rūpējoties par nākotni, latvietim arī ir iespējams ieguldīt

savu naudu daudzos derīgos pasākumos, kas nodrošina latviešu tautas

grupas kulturālo pastāvēšanu nākotnē patvēruma zemēs, neprasot:

kas man par to būs? To jau arī dara, kā to liecina, piemēram, raksts

par mūsu fondiem šai sējumā. Tomēr šai ziņā ir vēl plašas iespējas.

Ikvienam derētu atcerēties, ka paņemt līdz savu iekrāto naudu, no-

guldījumus un ieguldījumus ceļojumā uz viņu sauli nebūs iespējams.

Tādēļ ir laikus jādomā par to, ka, daļu šo līdzekļu nododotkādam

derīgam kopējam mērķim, veicinās latviešu kopības pastāvēšanu un

reizē arī nodrošinās devēja piemiņas uzglabāšanu. Tāds naudas ie-

guldījums var izrādīties pārāks par šai rakstā apcerētiem citiem

ieguldījumu veidiem.
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LATVIEŠU TAUTSAIMNIEKU STUDIJU GRUPA ZVIEDRIJĀ

Arnolds Aizsilnieks

Grupas tapšana

Pirmajos gados pēc Otrā pasaules kara Zviedrijā sāka ras-

ties latviešu arodu organizācijas, kas apvienoja personas ar augst-

skolas izglītību. Tā radās inženieru un architektu biedrība, ārstu un

zobārstu biedrība, juristu biedrība un citas. Jautājums par līdzīgas

organizācijas dibināšanu radās arī latviešu tautsaimniekos. Pirmā

Zviedrijas latviešu tautsaimnieku sapulce sanāca Stokholmā 1947. g.

5. janvārī, un tajā piedalījās 16 personas. Ap to laiku Zviedrijā bija

apzināti 22 latviešu tautsaimnieki, bet tikai daļa no viņiem dzīvoja

Stokholmā vai tās tuvumā. Pēc ilgākām pārrunām minētā sapulce

nolēma dibināt nevis aroda organizāciju, bet gan studiju grupu, kuras

dalībnieki aktīvi piedalās studiju darbā. Par šo priekšlikumu balsoja

12 sapulces dalībnieku, pārējiem atturoties. Šai sakarā prātā nāk

Bendžamina Franklina vārdi, ka visi cilvēki iedalāmi trijās grupās:

tādos, kas nav iekustināmi, tādos, kas ir iekustināmi, un tādos, kas

kustas paši. Sapulce ievēlēja prezidiju, kurā bija šī raksta autors,

docents Kārlis ZīVerts un Eduards Suksis. Sapulce uzdeva prezidijam

rūpēties par studiju programmas izstrādāšanu un vispār par studiju

grupas darbības noorganizēšanu.

Nākošajā sanāksmē, kas notika 12. janvārī, grupa sīkāk iepa-

zinās ar studiju grupu darbību Zviedrijā, lai izvēlētos sev parocīgā-

kos darbības veidus un metodes. Jāpiezīmē, ka Zviedrijā studiju

grupu ir daudz visdažādākās nozarēs, bet pie tām šai rakstā tuvāk

nekavēsimies. Zviedrijas studiju grupu darbība ir sīkāk apskatīta šo

rindu autora rakstā studiju grupas" — sk.: AKADĒMIS-

KĀ DZĪVE 5 (1962).

Savas darbības noteikumus Latviešu tautsaimnieku studiju

grupa pieņēma 9. februāra sanāksmē. Noteikumos atzīmēts, ka „grupā

var iestāties visi tautsaimnieki, kas nobeiguši studijas Latvijas Uni-

versitātes Tautsaimniecības nodaļā vai arī tai līdzīgā mācības iestādē

citās valstīs. Tāpat dalībnieku skaitā var iestāties arī Latvijas Uni-

versitātes Tautsaimniecības nodaļas studenti.
"
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Grupas mērķis

Pieņemtajos darbības noteikumos grupa atzīmēja, ka tās mēr-

ķis ir
n
atsvaidzināt un papildināt savu dalībnieku tautsaimnieciskās

zināšanas".

Sis Tsais formulējums var likties dīvains dažam labam lasī-

tājam, kas var jautāt: Vai nu tas vairs vajadzīgs tam, kas ieguvis

tautsaimnieka diplomu? Vai tad daudz vairāk nebūtu devusi pieredze

praktiskā darbā? Un ko gan šāda grupa var dot bijušam studentam, ja

ar tās studijām nav izredzes iegūt diplomu?
Kādas ASVuniversitātes prezidents reiz teicis, ka augstskolas

izglītība esot viena no tām retajām mantām, par kuru cilvēki labprāt

maksājot, bet cenšoties saņemt no tās minimālodaudzumu: tikai tik

daudz, cik vajadzīgs diploma iegūšanai. Un viņam ir daudz taisnības.

Bez tam nedrīkst aizmirst, ka visas zinātnes mūsu dienās

strauji attīstās. Tas it sevišķi attiecas uz tautsaimniecību, jo strauji

attīstās arī pati saimnieciskā dzīve, ko tautsaimniecības mācība pētī.

Tāpēc tas, ko vēl nesen mācījāmies, šodien vairs neder, ja to nepa-

pildinām ar jaunākām atziņām. Sekas ir tādas, ka, stingri ņemot,
ikviens diploms der tikai tai dienai, kad tas iegūts. Lepoties ar vecu

diplomu nozīmē vienīgi lepošanos ar to, ka negrib vai nespēj vairs

sekot savas zinātnes nozares tālākai attīstībai, nemaz jau nerunājot

par to, ka ar laiku no cilvēka atmiņas izzūd arī viss tas, ko viņš reiz

mācījies, ja vien viņš to pastāvīgi neatsvaidzina.

Ir taisnība, ka tautsaimniekamjāmācās arī no pieredzes, t.i.,

no savām un citu kļūdām. Bet šis mācīšanās veids ir visdārgākais,

jo ne jau visas kļūdas, kas darbā bijušas, vēlāk vairs ir labojamas.

Bez tam secinājumi, ko gūstam no prakses, bieži vien ir maldīgi, ja

tie nebalstās arī uz attiecīgām teorētiskām atziņām. Marks Tvēns

ir brīdinājis:
„
Jāsargās gūt gudrību vienīgi no savas pieredzes un

vadīties vienīgi no tās. Citādi var iznākt tā, kā tam kaķim, kas reiz

uzsēdies uz karstas plīts. Viņš nekad vairs nesēdīsies uz karstas

plīts — tas labi; bet viņš vairs nesēdīsies arī uz aukstas plīts.
"

Studiju grupas mērķis ir nevis panākt, lai tās dalībnieki ie-

kaltu iespējami vairāk faktu vai teērētisku atziņu, bet gan mācītos

iespējami pilnīgāk novērtēt faktus un dziļāk izprast teorētiskās atzi-

ņas, vingrinoties tās lietot konkrētu problēmu risināšanai. Tāpēc

savos darbības noteikumos grupa minēja, ka «sastāvēšana tautsaim-
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nieku grupā ir saistīta ar aktīvu piedalīšanos zinātniskajās sēdēs un

diskusijās, nolasot katram dalībniekam gada laikā vienu referātu un

ņemot aktīvu dalību debatēs". Tālāk teikts:
„
Lai studiju sanāksmes

būtu produktīvākas un lai dotu dalībniekiem iespēju sagatavoties,...
sanāksmē jāvienojas par nākamā sēdē iztirzājamiem jautājumiem un

attiecīgo literātūru. Referātu lasīšanas gadījumā pārējie dalībnieki

skaitās par koreferentiem.
"

Šī noteikumanolūks bez tam ir arī nepieļaut tautā plaši sasto-

pamos gadījumus, kad viens vai otrs kādas sanāksmes dalībnieks,

šķiet, mierīgi klausās priekšlasījumā, bet īstenībā domāpar kaut ko

citu vai pat iesnaužas. Reiz Amerikāpirms kāda priekšlasījuma kāda

dāma piedāvājusi savam galda biedram tasi kafijas. Viņš atbildējis:

„
Paldies, nēj Tad jau es priekšlasījuma laikā nevarēšu iemigt.

"

Pārrunas un diskusijas studiju grupā nav domātas, lai viens

otru pārliecinātu, bet gan, lai, krustojot argumentus, palīdzētu dalīb-

niekiem saskatīt dažādus aspektus, kas iespējami katrā problēmā,
it sevišķi, ja tā saistās ar praktisko ekonomisko politiku.

Vinstons Čerčils reiz esot teicis: „Es nekad neatsakos mācī-

ties, bet man ne vienmēr patīk, ja mani pamāca". Studiju grupā tāda

„
pamācīšana" nenotiek.

Paveiktais darbs

Vispirms jāmin notikušo studiju sanāksmju skaits. Tas bija:

pirmajos desmit gados (1947—1956) 143, otrajos desmit gados (1957

—1966) 128 un turpmākajos astoņos gados (1967—1974) 72, jeb pavi-

sam kopā 28 gados 343. Tātad caurmērā gadā pirmajos 10 gados bija

14 sanāksmes, otrajos 10 gados 13 sanāksmes, bet pēdējos 8 gados

9 sanāksmes.

Pastāstīt īsos vārdos, kas paveikts šais daudzajās sanāksmēs,

nav viegli. Šķiet, grūtības tās pašas, kas bijušas tam anekdotiskajam

austrumzemes potentāta dēlam, kam tēvs pilngadības dienā uzdāvinā-

jis 100 konkubīnes. Dēls žēlojies savam draugam: „
Nav jau tā, ka es

nezinātu, kas ar viņām jādara. Problēma ir tikai — kur lai sāk?"

Jā, ar ko lai sāk stāstu par grupas darbību? Liekas, būs lo-

ģiski, ja sāksim ar tautsaimniecības pamata mācību.

a) Tautsaimniecības teorija. Atskaitot profesoru K. Balodi,

latviešu tautsaimnieku vecākā paaudze, kas veidoja LU tautsaimnie-

cības nodaļas darbību, bija savas zināšanas ieguvusi agrākās Krie-
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vijas mācībiestādēs. Tāpēc saprotams, ka līdz pat 1938.gadam (iz-

ņemot pāris gadus) tautsaimniecības teoriju mācīja divi no Krievijas

nākuši mācībspēki (sākumā docents N. Kochanovskis un vēlāk profe-

sors V.Kosinskis). Profesors Kosinskis gan savas lekcijas lasīja vācu

valodā, bet viņa valoda bija studentiem grūti saprotama. Tāpēc stu-

dentu vairums vēl trīsdesmitajos gados pārbaudījumiem tautsaimnie-

cības teorijā gatavojās pēc Konrādadarba (Johannes Conrad, GRUND-

RISS ZUM STUDIUM DER POLITISCHEN OEKONOMIE, I Teil — Na-

tionaloekonomie). Minētās grāmatas autors bija miris jau 1915.gadā,

un grāmata izdota pirms Pirmā pasaules kara. Kopš tā laika bija

daudz kas jauns nācis klāt tiklab saimnieciskā dzīvē, kā tautsaimnie-

cības teorijā, kas grāmatā nebija atrodams. Bez tam grāmatabūtībā

bija tikai tautsaimniecības terminu izskaidrojums, balstoties uz saim-

niecības vēstures un tautsaimniecības mācību vēstures faktiem, un

tātad nebija sistēmatiski izveidotas tautsaimniecības teorijas mācīb-

grāmata.

Tāpēc studiju grupa jau no paša savas darbības sākuma pūlē-

jās, lai ne vien atsvaidzinātu, bet sevišķi, lai papildinātu savas zinā-

šanas tautsaimniecības teorijā. Šai nolūkā studiju grupakatrā sanāk-

smē, kad nav paredzēts speciāls referāts, iztirzā kādu nodaļu no

kādas jaunākas mācībgrāmatas tautsaimniecības teorijā. Viens no

grupas dalībniekiem atreferē apskatāmās nodaļas saturu. Pēc tam

grupa cenšas noskaidrot tās attiecīgajā nodaļā skartās problēmas,

kas kādam no grupas dalībniekiem būtu likušās neskaidras. Grupa

apskata arī piemērus no reālās dzīves, kas ilustrē apskatītās teorē-

tiskās problēmas. Šādā ceļā grupa līdz šim ir izstudējusi vairākas

tautsaimniecības teorijas grāmatas, to starpā arī Semjuelsona grā-

matu (Paul A. Samuelson, ECONOMICS).

Blakus šīm vispārējām tautsaimniecības teorijas studijām

grupas dalībnieki lasa referātus arīpar speciālām un aktuālām taut-

saimniecības teorijas problēmām. Līdz šim nolasīti referāti, pie-

mēram, par Keinsa (Kevnes) teērijas problēmām, par Šumpetera

teorijas īpatnībām, makroekonomikas problēmām, konjunktūras cik-

liem uc.

b) Aktuālās ekonomiskās problēmas.Amerikas populārais kris-

tīgās ticības sludinātājs Billijs Grēms (Graham) teicis, ka prominen-

tākā vieta ellē esot rezervēta tiem, kas izturas neitrālipret dzīves
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lielākiem notikumiem. Runājot par studiju grupu, tā nav varējusi

vienaldzīgi paiet garām aktuālākām ekonomiskās dzīves problēmām

un ir veltījusi tām speciālus referātus ar tiem sekojošām diskusijām.

No šādām problēmām minamas: pilnās nodarbinātības un bezdarba,

ārējās tirdzniecības, Eiropas ekonomiskās kopības, Padomju savie-

nības saimniecības (lauksaimniecības, algu sistēmas, cenu attieksmju,

padomju Latvijas saimniecības patstāvības uc), inflācijas, starptau-

tiskās naftas tirdzniecības, labības apgādes pasaules iedzīvotājiem,

uzņēmumu demokratizēšanas un citas problēmas.

c) Statistiskās metodes. Kāds tautsaimnieks (Ārons Lēven-

šteins) ir teicis, ka statistika atgādinot bikini peldkostīmu: tas, ko tā

atklājot, esot iespaidīgs, bet tas, ko tā apslēpjot, esot vitāls. Taču

neviena aktuāla ekonomiskā problēma nevar tikt nedz pienācīgi ap-

gaismota, nedz atrisināta, ja neņem palīgā statistiku, pie kam seci-

nājumi lielā mērā atkarīgi no tā, kā sniegtie statistiskie dati ir iegūti

un apstrādāti, t.i., cik daudz tajos vitālo faktu un sakarības un cik

pareizi tie to atklāj. Nepazīstot modernās statistiskās metodes, taut-

saimnieks viegli var aizklīst maldu ceļos. Kā vienkāršotu maldinātā-

jas statistikas piemēru mēdz minēt kāda kaprača liecību. Viņš savā

mūžā esot vērojis daudzus simtus apbedīšanas gadījumu. Bērinieki

liecinājuši, ka visi apbedītie bez izņēmuma bijuši krietnākie un godī-

gākie cilvēki. Viņu vidū neesot bijis neviena blēža, nedz krāpnieka.

No tā būtu jāsecina, ka mirst vienīgi tikai godīgie cilvēki, kamēr

blēži un krāpnieki dzīvo mūžīgi un ar laiku piepildīs visu pasauli.

Kamēr vien LU tautsaimniecības nodaļā statistiku mācīja do-

cents F. Henzels, modernās statistiskās metodes tautsaimniecības

studentiem palika svešas. Tāpēc studiju grupa jau pašā sākumā cen-

tās tuvāk iepazīties ar šīm metodēm. Docenta K.Zīverta vadībā grupa

iedziļinājās reprezentatīvās metodes būtībā un lietošanā, nodarbojās

ar indeku aplēšanu pēc dažādām metodēm, laika sēriju analizi, aplēšot

trendus un cikliskās un sezonas svārstības, korrelācijas analizi un

citiem jautājumiem.

d) Citas problēmas. Tā kā daži grupas dalībniekistrādā pri-

vātos uzņēmumos, grupa ir iepazinusies arī ar vairākiem jautāju-

miem, kas attiecas uz uzņēmumu darbību. No tiem jāmin modernās

grāmatvedības problēmas, rēķinvedības mechanizācijas palīglīdzekļi,

uzņēmumu operāciju analizē, elektroniskās skaitļošanas mašīnas uc.
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LU tautsaimniecības nodaļā mācīja finanču zinātni, bet tā

vairāk nodarbojās ar finanču tiesību nekā finanču saimniecības jau-

tājumiem, jo priekšmets bija paredzēts kopīgi tautsaimniekiem un

juristiem. Tāpēc studiju grupa savā darbībā iepazinās arī ar moder-

nās finanču zinātnes un finančupolītikas mācībgrāmatām.

c) Grupas viesi. Beidzot jāatzīmē, ka studiju grupas sanāk-

smēs ir viesojušies un referējuši arī daži tautsaimnieki no tālām

zemēm un arī no Zviedrijas. No tiem vispirms jāmin profesors

E.Dunsdorfs no Austrālijas,kas 1962. gadā iepazīstināja studiju grupu

ar tautsaimniecības studiju iespējām Austrālijā un 1971.gadā referēja

par Latvijas zeltu. Profesors N. Balabkins no ASV 1970.gadā iepa-

zīstināja studiju grupu ar studentu nemieriem un to cēloņiem ASV,

bet 1973.gadā nolasīja referātu par infrastruktūras jēdzienu jeb soci-

ālo kapitālu. Lektors Rainis Cedriņš no Zviedrijas lauksaimniecības

augstskolas 1972. gadā referēja par zviedru lauksaimniecības mūs-

dienu politiku. Tautsaimniece Marīna Stalbova 1967.gadā iepazīstināja

studiju grupu ar tautsaimniecības studiju iespējām Zviedrijā.

Studiju grupa šodien

Dalībnieku skaita ziņā grupa pagājušajos 28 gados nav daudz

mainījusies. Pirmajos piecos darbības gados dalībniekuskaits turē-

jās ap 12, bet patlaban tas ir 10. Toties ievērojami mainījies grupas

sastāvs. Vairāki no grupas pirmajiem dalībniekiemir pārcēlušies uz

dzīvi Kanādā, ASV un tālāk Zviedrijas provincē, no kurienes nav

iespējams apmeklēt grupas biežās sanāksmes. Vēl daži ir atstājuši

grupu dažādu personisku iemeslu dēļ. Vairāki grupas dalībnieki aiz-

gājuši arī veļu valstī. No viņiem grupa vissāpīgāk sajūt docentaKārļa

Zīverta trūkumu (miris 1961. gadā), jo viņš bija viens no visaktīvā-

kajiem grupas dalībniekiem. Starp pārējiem veļu valstī aizgājušiem

jāmin A. Bečass (miris 1952. gadā), H. Tepfers (miris 1966.gadā) un

V. Grants (miris 1970. gadā).

Taču izstājušos dalībniekuvietā ir nākuši klāt jauni. Patlaban

grupā darbojas: J.Āboliņš, A.Aizsilnieks, V.Erdmanis, J. Sadovskis,

N.Silniece, M.Sliede, E.Stalbovs, R.Straume, G.Vārpiņa un E.Vārpiņš.

Grupas prezidijā patlaban darbojas šī raksta autors, Edgars Vārpiņš,
un Nora Silniece. Kādu laiku prezidijā ir darbojies arī K. Zīverts,

E. Suksis, V. Jaunzems, J. Sadovskis un E. Kampars. Grupai nav sava

sapulcēšanās lokāla, bet sanāksmes notiek pēc kārtas mājās pie viena
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no grupas dalībniekiem. Pēc referāta un diskusijām grupas dalībnieki

ietur kopīgas vakariņas, par kurām gādā namamāte, tā arī no savas

puses atbalstot un sekmējot grupas darbību.

Beidzot var rasties šaubas, vai ir kāda jēga vairākus gadu-

desmitus no vietas nodarboties ar vieniem un tiem pašiem tautsaim-

niecības jautājumiem? Kā atbilde var noderēt kāda gudra vīra tei-

ciens:
„

Nav tādas problēmas — vienalga, lai cik tā būtu sarežģīta —

kas nekļūst vēl vairāk sarežģīta, ja to sāk studēt ar pacietību un sa-

prātu".

Un visbeidzot lasītājs var jautāt: kādi tad ir grupas turpmā-

kās darbības nodomi? To rādīs nākotne, kad tos īstenos. Pareizi ir

teicis Amerikas rūpnieks Henrijs Fords:
„Cieņu nevar iegūt ar to,

ko tu domā darīt".
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PROFESORA KĀRĻA BALOŽA GAITAS LATVIJĀ

Nikolajs Balabkins

Pēc 26 gadiem Vācijā Kārlis Balodis atgriezās dzimtenē 1919.

gada agrā rudenī.' Pagaidu valdības ministru prezidents Kārlis Ul-

manis esot lūdzis Kārli Balodi kļūt par jaunās Latvijas universitātes

rektoru. 2 Pēc šī aicinājuma saņemšanas Balodis pameta savu akadē-

misko posteni Berlīnes universitātē, atteicās no visiem citiem Vāci-

jas valdības un zinātniskajiem posteņiem, pameta tur arī savus drau-

gus un paziņas un ar lielupacilātību devās uz Rīgu, lai tur tad veiktu

priekšdarbus Latvijas universitātes darbības sākšanai. 3 Rīgā viņš
ieradās viens pats. Viņš bija gan precējies ar Adeli fon Hugo,bet viņi
dzīvoja šķirti. 4

Latvijas augstskolas atklāšanas svinībās 1919. g. 28.septembrī

K. Balodis teica viņam uzticēto akadēmisko runu par „
mūžīgā miera

ideju". 5
Pēc Baloža domām, mūžīgs miers pasaulē būs iespējams

tikai tad, ja katrai tautai dos ne vien pašnoteikšanās tiesības, bet arī

pasauli taisnīgi sadalīs tautu starpā. Pēc Baloža aplēsumiem, ņemot

par pamatu 1912. gadu, uz katra cilvēka pasaulē jādodot 3,64 hektāri

lauksaimniecībai derīgas zemes.6

X.Balodis rektora godā gan netika, jo izrādījās,ka rektoru var

ievēlēt tikai universitātes mācībspēki, bet nevar iecelt ministru pre-

zidents. 7 Balodis bija sašutis par šādu negaidītu iznākumu un vēlējās

doties atpakaļ uz Berlīni. Vienīgi ministru prezidenta lūgums uzņem-

ties dekāna pienākumus viņu no šī soļa atturēja. Politisku iemeslu

dēļ Balodis nekļuva arī par dekānu, bet viņš dabūja profesūru taut-

saimniecības un tiesību zinātņu fakultātē ar uzdevumu lasīt lekcijas

tautsaimniecībā, financēs un statistikā. 8
Tā viņš palika Rīgā.

Pēc ierašanās Latvijā Balodis lekcijas universitātē lasīja lat-

viešu valodā. Kaut gan viņš ilgus gadus bija uzturējies ārpus dzimtās

zemes, viņš brīvi runāja latviski. Studenti cienīja Baloža erudīciju,

viņa lekcijas tautsaimniecības mācībā un politikā, viņa ētisko pieeju

attieksmē pret studentiemun tuvākajiem, viņa pazemību. Viens otrs

no viņa agrākajiem studentiem tagad dzīvo ārpus Latvijas un Balodi

atceras. Piemēram, mag. oec. et iur. J. Stagers, kas studēja tautsaim-

niecību no 1924. līdz 1930.gadam, par profesoru Balodi saka: „Savu
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pie Dr. Baloža, kas darbā atļāva man lielu rīcības brīvību. Līdzīgi

kā citiem studentiem man bija liela cieņa pret Dr. Balodi viņa erudī-

cijas un pazemības dēļ. Viņa ģīmetne palika pie sienas manā darba

istabā dzimtenē, kad to 1944.g. septembrī atstāju.
" 9

Mag. oec. A. Krancs, kas studēja tautsaimniecību no 1925. līdz

1930. gadam, profesoru Balodi raksturo šādi:
„

Nākot pretim studen-

tiem, kas dienā strādāja un lekcijas nevarēja apmeklēt, Balodis jau

LU pirmajos gados savas lekcijas bija publicējis grāmatu veidā. Zi-

nāms skaits studentu tomēr lekcijas apmeklēja, jo pievilka profesora

izcilā personība, ļoti plašā erudīcija un arī viņa humānitārais uzskats,

ko Balodis pats apzīmēja par „
ētisko sociālismu" — tēmētu uz lab-

klājības nodrošināšanu plašām tautas masām. Profesora priekšne-

sums lekcijās bija diezgan īpatnējs; viņš bieži lietoja tautasvalodas

izteicienus, variēja balss stiprumu (lai klausītāji neaizsnaužas), kā

arī iepina dažreiz nenozīmīgus sīkumus, lai eksāmenos pēc tiem pār-

liecinātos, vai students lekcijas apmeklējis. Piemēram, viņš mēdza

minēt un vēlāk apjautāties, cik garš bijis pirmais dzelzceļš no San-

francisko uz Sanmateo. Profesora filozofijas mīlestība dažreiz aiz-

vilināja viņu prom no tiešā temata. Cirkulēja nostāsts (nezinu, cik

patiess) par to, ka savā laikā Krievijā mācītāja pārbaudes sprediķa

laikā izklaidības dēļ viņam divreiz sajukusi tēvreize. Tādēļ arī viņš

esot atmetis teoloģiju...
Interesanti bija viņa paša stāstītie piedzīvojumi, piemēram,

kā savās studenta dienās viņš apceļojis Eiropu, bet, naudu taupot,bijis

spiests naktis pavadīt vilcienos, ne viesnīcās.

Eksāmenos prof. Balodis nebija no bargajiem. Stāstīja šādu

anekdotu. Vērojot studentu ar sevišķi sārtiem vaigiem, profesors

mēģina to mazliet paāzēt, jautājot, vai uz ziemeļpola varētu miežus

sēt. Students atbildējis,ka sēt jau varētu,bet diezin, vai augšot. Pro-

fesors nosmējies un tūliņ ierakstījis labu atzīmi.

Daudzas profesora saimnieciskās idejas ļaudis ar ierobežotu

domāšanu(likumdevējus ieskaitot) nespēja saprast. Tomēr, piemēram,
cukurbiešu kultivēšanas sākumā Latvijā, Daugavas spēkstacijas būves

un citu projektu iedzīvināšanā Balodim ir nenoliedzami nopelni. Pat

toreiz nopietni neņemtā domapar Tīreļpurva nosusināšanu, iekārto-

jot tur rīsa laukus, šodien — vērojot progresu augu aklimatizēšanā —

vairs neizliekas tik nereāla.
" 10

KĀRLIS BALODIS

Zīmējusi Ludmilla Meilerte156
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Dr. Jānis Volmārs atceras profesoru Balodi „kā liela vēriena

tautsaimniekuun filozofu, kaut arī viņa politiskā nosliece bija krietni

kreisa, bet tā bija viņa dziļā pārliecība un nekādā ziņā nemazināja

cieņu pret viņu arī tādos, kam bija citādi uzskati" "

Advokāts E. Lielozols atceras profesora Baloža īpašību pie-
skarties

„
sāpīgiem" jautājumiem gan lekcijās, eksāmenos, kā ari

publiskos rakstos. 12 Un Dr. Nikolajs Valters atceras profesoru Ba-

lodi kā personu„ar stingru loģiku, neaizmirstot pie tam nekad ētiskos

pamatprincipus, apbrīnojamu atmiņu un fenomenālām spējām ātri

operēt arvissarežģītākiem matēmatikas datiem... ". No mācītāja lai-

kiem Balodim bija palicis daudz kas viņa lekciju priekšnesumā. Viņš
mēdza runāt pērkonīgā balsī kā agrāk baznīcā. Viņš parasti kā pama-

tojumu sabiedriskos jautājumos ņēma arī ētiku un līdz ar to bija Lat-

vijas universitātē viens no „visangažētākiem" profesoriem, nevis so-

ciālismā, bet gan ētikā. Atceros starp citu viņa sabiedrības kritikā

skaļi citēto:

„
Als Adam grub und Eva spann,

Wo war da der Edelmann?"

kas gan toreiz uz studentiem nekādu lielāku iespaidu neatstāja, jo

dižciltības problēma nevienuvairs neinteresēja... feodālisms Latvijā

bija nevis sabiedrības attīstības, bet gan iekarošanas rezultāts. Bijis

ilgus gadus prom no Latvijas, viņš latviski runāja pilnīgi brīvi, bet

sliktā, atpakaļ palikušā valodā, lietojot apzīmējumus kā: „andelmaņi"

(tirgotāju vietā), „šeftmaņi" (veikalnieku vietā) un tamlīdzīgi, bet bez

kādas nievāšanas pieskaņas. No jauna viņš radīja sākumā mums itkā

svešo vārdu „pasliktināšanās", kas tagad bez ierobežojumiem pār-

gājis literātūrā. 13

Nelaiķis Dr. Miķelis Valters savās atmiņās raksturoja Balodi:

„
Plaši pazīstams ārzemēs kā tautsaimniecības un statistikas autori-

tāte".14 Nekrologa autors laikrakstā THE NEW YORK TIMES rakstu-

roja Balodi kā
„

tautsaimnieku ar pasaules slavu un vienu no pirma-

jiem mūsdienu Palestīnas pētniekiem" ,s

Bet kas īsti bija Kārlis Balodis? Kā viņš kļuva par tik slavenu

tautsaimniecības profesoru?

Kārļa Baloža dzīves gaitas

Kārlis Balodis piedzimis 1864.gada 20. jūnijā Bilstiņos, Kok-

neses draudzē, apmēram 100 km dienvidaustrumos no Rīgas. l 6 Divu
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gadu vecumā viņš zaudē tēvu, un māte Anna, dzimusi Ērgle, pārceļas
uz dzīvi Rīgā. Šauro apstākļu dēļ Kārlis Balodis jau agrā jaunībā sāk

piepelnīt sev un ģimenei iztiku, piemēram, zīmējot konditoreju ce-

pumu kastītēm vākus. Piecpadsmit gadu vecumā viņš kļūst par linu

svērēju Rīgā, kur nostrādā šai darbā trīs gadus. No 1881. līdz 1883.

gadam viņš ar pašmācību sagatavojas abitūrijam un kā eksterns ie-

gūst Jelgavas ģimnāzijas gatavības apliecību. 17 1884.gadā Balodis

iestājas Tērbatas universitātē, kur studē teoloģiju, bet klausās arī

ģeogrāfiju un statistiku. Nepilnos divi gados viņš ļoti sekmīgi beidz

teoloģijas fakultāti,' 8 1888.gadā ir kandidāts pie mācītāja J. Sandera

Pēterpilī un pie K. Kundziņa, juniora, Smiltenes draudzē. 19

1889.gadā Kārlis Balodis kopā ar Pēteri Zālīti ievada latviešu

izceļošanas akciju uz Brazīlijas Santakatarīnas provinci. 2o Viņi abi

publicēja vairākus rakstus latviešu avīzēs Rīgā par tukšo, auglīgo un

ar iespējām bagāto Brazīliju. 2l Brazīlijas aģenti vervēja braucējus

visā Eiropā, solot ģimenēm brīvu ceļu un līdzekļus Brazīlijā. Rīgā

pieteicās braucēji, un 1890.gada aprīlī 25 ģimenes devās uz Lībeku

un tad tālāk uz Brazīlijas Santakatarīnas provinci, kur viņi nodibināja

Rionovo latviešu koloniju. 22 Diemžēl, apstākļi mūžamežā izrādījās

daudz grūtāki nekā cerēts. Baloža atvestie rīdzinieki, bijušie cementa

fabrikas strādnieki ar ģimenēm, jau pēc dažām nedēļām pameta Rio-

novo koloniju (izņemot četras ģimenes), izklīstot pa tuvējām pilsētām,

atgriežoties Rīgā un pāris ģimenēm aizbraucot uz Amerikas savieno-

tajām valstīm. Balodis pats, manīdams jauno kolonistu rūgtumu pret

viņu, kā viens no pirmajiem «aizlaidās lapās". 23

Atgriezies Eiropā, X.Balodis uzsāk ģeogrāfijas studijas Jēnas

universitātē Vācijā. 1892. gadā viņš iegūst doktora grādu ar disertā-

ciju DER STAAT SANTA CATHARINA IN SUDBRASILIEN.
24

No 1893.

līdz 1895.gadam Balodis bija mācītājs latviešu kolonijā Ufas guberņā,

Urālu tuvumā, Krievijā. 25 Tās iemītnieki strādāja Zlatoustas ieroču

(šauteņu) fabrikā. Šai postenī K. Balodis esot redzējis brīvsaimnie-

cības kapitālisma sociālo postu, dzīves nedrošību un viņa paša, mācī-

tāja, nespēku palīdzēt tiem, kam tas ir bijis vajadzīgs. Vēlāk, būdams

Latvijas saeimas deputāts, viņš atzinās, ka esot pametis mācītāja

amatu tādēļ, ka cara Krievijā politiskā un reliģiskā brīvība tikusi

mīdīta kājām. 26 Strādājot Zlatoustā, Balodis esot arī daudz domājis

un lasījis par strādnieku stāvokļa uzlabošanu un, kā K. Kundziņš
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raksta, savā mācītāja postenī „esot gan vairāk domājis par sociālo

un tautsaimniecisko sapņu reālizēšanu nekā tieši par dvēseļu gana

tuvākiem uzdevumiem."27 Turpat Balodis arī cītīgi vācis informāciju

par mirstību Krievijā. Sos materiālus viņš kopā ar L. Beseru (Dr.

Ludwig von Besser) 1895.gada rudenī publicēja grāmatā,28 ko Pēter-

pils zinātņu akadēmija 1898.gadā godalgoja ar lielo zelta medaļu.29

No 1895. līdz 1899.gadam K. Balodis studēja tautsaimniecību

un statistiku Minchenes, Strasburgas un Berlīnes universitātē. 1899.

gada decembrīBerlīnes universitāte pieņēma viņa habilitācijas darbu,

un līdz ar to viņš ieguva privātdocenta tiesības. 30 Šis habilitācijas

darbs iespiests ar nosaukumu DIE LEBENSDAUER DER LĀNDLI-

CHEN UND STĀDTISCHEN BEVOLKERUNG UND DIE MITTLERE

LEBENSDAUER IN STADT UND LAND. Šai darbā Balodis analizēja

pareiza uztura un cilvēka dzīves ilguma sakarību. Jo labāks uzturs,

jo labāka veselība, jo ilgāks mūžs — tā bija šī sējuma pamatdoma,

kas izpelnījās tā laika plašāk pazīstamo tautsaimniecības profesoru

— Ādolfa Vāgnera, Gustava Šmollera, Makša Zēringa — cieņu un pat

apbrīnošanu.

No 1900. līdz 1902.gadam K. Balodis pārmaiņus dzīvoja Ber-

līnē un Rīgā, būdams DIENAS LAPAS, MĀJAS VIESA*un MĀJAS VIE-

SA MĒNEŠRAKSTA līdzstrādnieks. 31 1904.g. 1. maijā viņš pāriet uz

pastāvīgu dzīvi Berlīnē, kļūstot par Prūsijas statistiskā biroja līdz-

strādnieku.32 1905.g. 5. martā Berlīnes universitāte viņu ievēlē par

profesoru ar uzdevumu lasīt lekcijas statistikā, koloniālā polītikā,

Krievijas saimnieciskajā attīstībā un finanču mācībā. 33 Viņam pie-

šķirtais profesora tituls nenozīmēja nedz vācu
„

Ordinarius", nedz

„Extra-Ordinarius", bet gan vienīgi „Herr Professor" titulu.34 Tā kā

1906. gadā Krievijas universitātes bija slēgtas, Berlīnē studēja daudz

krievu studentu,un profesora Baloža klausītāju skaits bijis simtos.
35

No 1908.g. 1. jūlija līdz 31.oktobrim Balodis bija piekoman-

dēts Vācijas finanču ministrijai, lai izstrādātu nodokļu reformu. Viņa
darbība valsts dienestā vainagojās ar panākumiem, jo viņu ātrā laikā

paaugstināja no valstspadomnieka (Regierungsrat) par virspadomnie-

ku (Oberregierungsrat) un slepenpadomnieku (Geheimrat). Profesors

Manns (Dr. Fritz Kari Mann), kas tagad dzīvo Vašingtonā, ASV un kas

Balodi labi pazina vēl pirms Pirmā pasaules kara, viņu atceras kā

„ ļoti spējīgu, cienītu un ievērojamu valsts darbinieku".36
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Slepenpadomnieka tituls Vācijā pirms Pirmā pasaules kara

bija ļoti nozīmīgs, sevišķi, ja ņem vērā, ka Balodis nebija nedz vācie-

tis, nedz pusvācietis, bet gan vidzemnieks („ līvlandietis") no Baltijas

provinces Krievijā. Vairums vāciešu toreiz latviešus uzskatīja tikai

par zemniekiem. Par spīti K. Baloža straujajai karjērai valdības

darbā, viņam tomēr bija lielas grūtības iegūt pilnu profesūru Berlīnes

universitātē. Viņam gan bija piešķirts profesora tituls,bet ne katedra,

un, kad filozofijas nodaļa centās Balodi iecelt par ārkārtas profesoru

(Extra-Ordinarius), šo lūgumu noraidīja 1910.g. 10. februārī un vēl-

reiz 1913. gadā. Tikai 1915.g. 14. maijā viņu iecēla par godaprofesoru

(Ordentlicher Honorarprofessor). 37 Profesors Ādolfs Vāgners bija

K. Baloža cienītājs un labvēlis, un, pamatojoties uz viņa ieteikuma,
Balodis sāka lasīt

„
lielās" finanču zinību lekcijas, kuras Vāgners

pats lasīja vairākus gadudesmitus. 38

Blakus darbamuniversitātē Balodis Pirmāpasaules kara lai-

kā strādāja kā padomdevējs Vācijas kara ministrijā. Profesors Mak-

sis Zērings, kas bija viņa darbabiedrs, Balodi raksturoja šādi: „Bal-
lod ist lettischer Herkunft, aber von zuverlāssig deutscher Gesin-

nung". 39 Strādādams kara ministrijā, Balodis cita starpā pētīja pār-

tikas sadali antantes valstīs un Vācijā. Viņš arī nepārtraukti sekoja

Vācijas pārtikas vielu ražošanai un to sadalei iedzīvotājiem. Lopba-

rības trūkuma dēļ viņš ieteica izkaut pusi no Vācijas cūkām, lai tā

palielinātu labības un kartupeļu krājumus. 4o

Latviešu tautā Kārli Balodi parasti dēvē par kartīšu sistēmas

izstrādātāju pārtikas un citu vajadzīgo ikdienas patēriņa preču tais-

nīgai sadalei. Ar šo sistēmu bloķētā Vācija esot paglābušies no bada

nemieriem. 4l Pēc angļa Balfūra 1917. gada deklarācijas, kas apsolīja
žīdiem „mājasvietu" Palestīnā, arī Vācijas valsts vadītāji vēlējās

sekot Anglijas piemēram. Sakarā ar to dibināja vācu
„

Palestīnas ko-

miteju" (Pro Palāstina-Komitee), kuras locekļi bija Vācijas pazīsta-

mākie politiķi, žurnālisti, valstsvīri un zinātnieki. 42 Šīs komitejas

pirmā sēde notika 1918. g.25. aprīlī Berlīnē, un tajā profesors Balo-

dis kopā ar Vācijas parlamenta deputātu Maksi Kohenu-Reisu (Cohen-

Reuss) referēja par tematu «Der Zionismus und seine Bedeutung fUr

die deutsche Politik". 43 Tai pašā gadā Balodis laidaklajā savu bro-

šūru PAĻĀS TINA ALS JŪDISCHES ANSIEDLUNGSGEBIET, 44 kurā

viņš starp citu esot aplēsis, ka ar apūdeņošanu un modernām lauk-
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saimniecības mašīnām Palestīna bez grūtībām varētu uzturēt 6 mil-

jonus iedzīvotāju. 45 Pēc šī plāna, Palestīna gan palikšot kā Turcijas

impērijas sastāvdaļa, bet Eiropas žīdu ieceļošana to pārvērtīšot par

ziedošu zemi, kas nākšot par labu arī pašai Turcijai. Pēc Vācijas

sabrukuma Palestīnas komiteja savu darbību izbeidza. X.Baloža līdz-

dalība šai organizācijā latviešiem maz zināma, bet tā rāda viņa lielo

vispusību un vizionāro skatu nākotnē.'

Pēc 1918.gada novembra pamiera Balodis pievienojās Vācijas

neatkarīgo sociāldemokrātupartijai (Unabhāngige Sozialdemokratische

Partei Deutschlands), kas dibināta 1917. gada aprīlī. 46 1918. un 1919.

gadā viņš daudz un rēgulāri rakstīja šīs partijas avīzē DIE FREIHEIT.

Tāpat viņš asi nosodīja Vācijas plānus pievienot sev krietnu daļu Lat-

vijas. Šai sakarā nedrīkst aizmirst 1917.gada novembrī atklāto iz-

stādi
„

Kurland Wanderausstellung", kas sākās Štutgartē un tad caur

astoņām pilsētām beidzot nonāca Berlīnē. Šīs izstādes motīvs bija, ka

Kurzemei jākļūst par Vācijas sastāvdaļu. 47 K. Balodis Vācijas plānus

pievienot sev Kurzemi nosodīja rakstā „Lettische Stimmungen" (1918.

gada 5. janvārī). 4B Par šo Baloža darbību savā laikā liecināja Viktors

Eglītis, rakstīdams, ka Balodis esot ieteicis latviešu polītiķiem ne-

klausīt nevienam Hindenburga vārdam, bet gaidīt Vācijas sakāvi. Tad

Latvija kļūšot par brīvu valsti, līdzīgi Dānijai. 49

Pēc Latvijas neatkarības pasludināšanas Balodis daudz rakstī-

jis un runājis par savas dzimtās zemes nākotni. Tā 1918. g. 22. de-

cembrī viņš Rīgas II pilsētas teātrī plašā priekšlasījumā apskatīja

Latvijas izveidošanu. 50

Kā jau minēts, 1919.gada rudenī K. Balodis atgriezās Latvijā.

Bermonta uzbrukuma laikā Rīgai 55 gadus vecais profesors ir brīv-

prātīgo rindās Tautas padomes rotā, kas sargā galvaspilsētu. 51 Rotas

komandiera, leitnanta Bruno Kalniņa pamācība saviem īsredzīgākiem

karavīriem, kā tēmēt, bija īsa un skaidra: «Karsē tikai pāri Dauga-

vai.' Dienā uz ierakumiem, naktī — cilvēka augstumā.
"

52

Pārbraucis Rīgā, Balodis iestājās sociāldemokrātupartijā, kas

viņu arī deleģēja Tautas padomē. Satversmes sapulcē K. Balodi neie-

vēlēja, jo toreiz viņš vēl nebija Latvijas pavalstnieks. No 1920.gada

3.maija līdz 12.jūlijam viņš Latvijas valdības uzdevumā bijis Latvijas

un Padomju Krievijas mierlīguma delegācijā Maskavā. 53 Pēc miera

nolīgšanas Balodis ar lielu enerģiju un dedzību metās darbājaunās
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Latvijas valsts veidošanā, aktīvi darbojoties gan kā mācībspēks Lat-

vijas universitātē, gan kā publicists un kritiķis, gankā saeimas depu-

tāts.54

Ar visu šo lielo rosību viņš Rīgā bija ļoti vientuļš, nelaimīgs

un nesaprasts. Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultātē viņam
bija viens tuvs kollēga — Dr. Augusts Lēbers (Lttber), kas doktora

grādu bija ieguvis Vācijā. ss Vispār universitātē Balodimbija ļoti maz

atbalstītāju, nemaz nerunājot par draugiem, jo gandrīz visi viņa kol-

lēgas bija nākuši no Krievijas augstskolām un baidījās no neērtībām

un pārmaiņām, kas rastos, ja Latvijas augstskola ievirzītos, piemē-

ram, Vācijas universitātes sliedēs. Tā viss palika pēc cara laika

parauga.' Latvijas polītiskās dzīves korupcija viņu nomāca, un viņš
bieži lietoja teicienu, ka «kultūras valstīs" tas nenotiekot.' 56 Būdams

ideālists, Balodis neapstājās pusceļā, neielaidās kompromisos, tāpēc

viņu bieži pārprata, un viņš bija gandrīz bez draugiem, jutās vientu-

lis un atstāts. 57 Labā spārna avīzes viņu izbazūnēja par fantastu,

smieklīgu Antiņu, tāpēc, izņemot universitāti, Balodi vārda pilnā no-

zīmē izslēdza no valsts uzbūves darba, un viņam atlika tikai kritizē-

tāja un kļūdu norādītāja loma. 58 Latvijā Balodi uzskatīja «kā vecu

profesoru, kuram gan daudz oriģinālu ideju, bet tādu ideju, kas nav

piemērotas mūsu praktiskai dzīvei". 59 Tāpēc,pārnācis Rīgā, Balodis

juties kā «važās saistīts, kam apgriezti spārni, kurš nevar pacelties

un, brīvi kustoties, attīstīt un lietā likt savu enerģiju". 6o

Divdesmito gadu vidū viņš esot atzinies Dr. R. Brenneizenam,

kas toreiz strādāja Austrumvācijas saimniecības institūta (Institut fUr

ostdeutsche Wirtschaft) Rīgas nodaļā, ka Latvijā viņš sēžot starp di-

viem krēsliem, jo esot pazaudējis savas agrākās ciešās saites ar

Vāciju, un dzimtene viņam nedodot diezgan rīcības brīvības. 61 Pro-

fesors Balodis esot arī sūdzējies, ka «pat saeimas bibliotēkā trūkstot

speciālo ārzemju zinātnisko žurnālu un citas literātūras saimniecis-

kos jautājumos". 62 Profesors Manns, kas viņu apmeklējis Rīgā 1925.

vai 1926.gadā, vaicājis, kā viņam klājoties? Balodis atbildējis,ka viņš
katru dienu darinot jaunus vārdus, 63 jo, lasot tautsaimniecības lekci-

jas, viņam to esot trūcis.

Rīdzinieki divdesmitajos gados un trīsdesmito gadu sākumā

Švarca kafejnīcā gandrīz vai diendienā sastapuši kādu šķietami neda-

lāmu trijotni —divus slaidus kungus ar mazu apaļīgu dāmuviņu vidū.64
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Viens no tiem bija profesors Kārlis Balodis. Otrs kungs bija Baloža

svainis, profesors Pēteris Zālīte. Pēc P. Zālītes vārdiem, „
mēs ne-

varējām dzīvot viens bez otra". 65 Dāma bija Baloža māsa Hermīne,

profesora Zālītes sieva.

Par spīti nievām, profesoram Balodim tomēr bija arī atbal-

stītāji un labvēļi. Piemēram, JAUNĀKO ZIŅU slejās Balodim bija

iespēja sasniegt visplašāko auditoriju, un tā viņa domas, plāni un

kritiskie vērojumi Latvijas saimniecībākļuva pazīstami plašām tau-

tas masām.66 JAUNĀKO ZIŅU izdevējs Antons Benjamiņš esot sim-

patizējis profesora Baloža «drošai un tīrai līnijai saimnieciskos jau-

tājumos". 67

Sešdesmit piecu gadu vecumā K. Balodis kļūst par saeimas

deputātu kā vienīgais kreisās demokrātiskās partijas — Latvijas darba

savienības — pārstāvis. 68 Šo partiju viņš bija nodibinājis kopā ar savu

svaini, filozofijas profesoru Pēteri Zālīti. Varētu teikt, ka Balodis

bija šīs partijas smadzenes, kura domas izpaudās darba savienības

programmās. Piemēram, šī partija iestājās par stingru godīgumu
valsts dzīvē un polītikā un par katras veikalošanas izskaušanu valsts-

vīru, ministru un tautas vietnieku starpā. 69 Pēc šīs partijas program-

mas, Latvijas labāka saimnieciskā nākotne ir atkarīga no spēkstaciju

būves Daugavas krācēs,lielceļu pakāpeniskas pārvēršanas par šose-

jām,dārzu pilsētu ierīkošanas, lētubūvmateriālu, lētu mākslīgo mēslu

un lauksaimniecības mašīnu ražošanas un vecuma, darba nespējas un

nelaimes gadījumu pensiju piešķiršanas. 70
Pēc šīs partijas program-

mas, nodibinot baudvielu monopolu un paturot cenas agrākā līmenī,

iegūšot 30 miljonu latu, 71 ar ko pietiktu, lai radītu Latvijas saimnie-

cībai pareizus un nacionālus pamatus. Šāda saimnieciskā politika

būtu pretēja pastāvošai liekulīgai pseudonacionālajai saimniecības

politikai, kas Latvijas bagātības atdod sveštautiešiem un vēl dod klāt

Latvijas bankas kreditu — Latvijas nodokļu maksātāju naudu.72

Balodis sludināja domu, ka Latvijas tirdzniecībai un rūpniecī-
bai ir jābūt valsts rokās, jo citādi Latvija nonāks sveštautiešu jūgā.

Pēc viņa, resp. Latvijas darba savienības programmas, «vienīgi ar

valsts baudvielu monopola palīdzību ir atgūstāma Latvijas tirdznie-

cība pašiem latviešiem". 73 Balodis pats esot smagi cietis, redzot, ka

Latvija gan kļuvusi brīva, bet latvju tauta vēl joprojām smokot kā

ekonomiskā, tā politiskā atkarībā no savām minoritātēm.74
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Blakus darbam universitātēun politiskajā dzīvē Balodis daudz

rakstījis par Latvijas saimnieciskās un financiālās dzīves jautāju-
miem gan LATVUAS UNIVERSITĀTES RAKSTOS, gan finanču minis-

trijas žurnālā EKONOMISTĀ, gan dienaspresē 7sLatvijā un ārzemēs.76

Lielas rūpes Balodim sagādāja arī Latvijas armijas operātīvie plāni,

sastāvs un fakts, ka rīkotāji bija tikai labā spārna virsnieki. 77 Kādā

runā saeimā viņš norādīja, ka «virsnieki, kas ir parādījuši savas spē-

jas karā, kas ir pierādījuši, ka viņi prot uzvarēt,ir jārehabilitē, jāsauc

atpakaļ armijā". 78 Viņš bija pret to, ka Latvijā visus sarkanos strēl-

niekus mērī ar vienu mēru.79 Pēdējos dzīves gados viņu māca neziņa
un bailes par Latvijas neatkarību, un to viņš arī pateica saeimā kādā

runā par kara resoru — viņš neticot, „ka neviens mums neuzbruks,

ka sevišķi Padomju Krievijas kungi būs mierīgi kā jēri". Bo

1931.g. 5. janvārī X.Balodis saslima ar gripu. No rīta vēl esot

aizgājis uz pilsētu, bet, mājās pārnācis, juties ļoti noguris un neesot

bijis spējīgs pat paēst pusdienas. Bl Brīžiem esot kritis nesamaņā,
nevarējis brīvi elpot. Ārsti — J. Alksnis, A. Lūsis, Perlbachs un prof.

J. Ruberts — konstatējuši, ka Balodis ļoti nopietni slims, un atzinuši,
ka viņš jāpārvieto uz Rīgas pilsētas II slimnīcu. Gripa drīz pārgājusi

plaušu karsonī, un 11. janvārī radusies jauna komplikācija — zarnu

iekaisums. 12. janvārī iestājās sirds vājums, un 13. janvārī, pulksten

1.20 Kārlis Balodis nomira.82

Viņa nāve plaši atbalsojās tā laika presē, bet par viņa nāves

cēloni esot ilgi bijušas aizdomas. Viņa svainis profesors P. Zālīte

domājis, ka Balodis esot noindēts, un lūdzis Dr. Nikolaju Valteru uz-

ņemties kārtot lietu par Baloža noslepkavošanu, resp. noindēšanu.83

Saindēšanās nav apšaubāma, jo plaušu karsonis nesākas ar vemšanu.

Bet, pēc Dr. N. Valtera domām, „
ir starpība starp saindēšanos un no-

indēšanu".84 Baloža līķis esot vēlāk izraksts un izdarīta sekcija, bet

rezultāti nav zināmi.85 Viņš ir apglabāts Lielajos kapos Rīgā.blakus

savai mātei. Kārlim Balodim aizejot viņā saulē, Aspazija viņam vel-

tīja šādas rindas:
,

,

„
Balodim: Tu iegājis nu citā sfērā,

Nav garu mums vairs tādā mērā,

Ko nākamību izpildīt,

Kas mazai Latvijai vairs pāri.
Mēs tepat vienmēr vairāk bāri,

Kad lieli gari krīt un krīt. " 86
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Kārla Baloža zinātniskais darbs
■

K. Baloža garīgais mantojums ir ap 80 plašāku darbu gan grā-

matu, gan apcerējumu veidā.87 1898. gadā iznāk viņa grāmata EIN

BLICK IN DEN ZUKUNFTSSTAAT. Produktion und Konsum imSozial-

staat. Viņš to publicē ar pseudonimu „
Atlanticus". Grāmatas otrais

izdevums iznāk 1919., bet trešais izdevums 1920. gadā ar nosaukumu

DER ZUKUNFTSSTAAT. Produktion und Konsum im Sozialstaat. Šī

sējuma ceturtais, pilnīgi pārstrādātais izdevums iznāk 1927. gadā

Berlīnē: DER ZUKUNFTSSTAAT. Wirtschaftstechnisches Ideal und

volkswirtschaftliche Wirklichkeit.

K. Baloža darbs DER ZUKUNFTSSTAAT ir svarīgs tāpēc, ka

šis ir bijis pirmais mēģinājums skaitliski aplēst sociālisma reālizē-

šanas iespējas, ņemot par pamatu 1895. gada technikas attīstības lī-

meni. Balodis nebija skaistas un pārpilnīgas jaunās sociālistiskās

sabiedrības tēlotājs, kā to darīja, piemēram, V.Godvins, Hercka,A.Be-

bels, P. Kropotkins un Š. Furjē. 88 Balodi interesēja jautājums, vai so-

ciālisms bija iespējams jau 1895. gadā. Viņš bija neapmierināts ar

Marksa, t.s., zinātniskā sociālisma apgalvojumu, ka kapitālisms sa-

brukšot pats no sevis. 89 Nekas cits neesot jādarot, kā jāgaidot.' Ne-

kādi sociālistiski eksperimenti neesot vajadzīgi, jo tie esot tikai

ūtopiskā sociālisma nespēka izpaudums.' Ja kāds vaicājis marksis-

tiem, kā tad tie īsti grib ierīkot savu nākotnes valsti, tad tie ar nik-

numu atcirtuši: tā nav jūsu daļa. Gan jau redzēsim, kas notiks, kad

vecā kapitālistiskā buržuju sabiedrība būs sabrukusi. 90 Vairums tā

laika
„

vulgāro" marksistu, kas nekad Marksa sējumus lāga nebija

lasījuši un domukūtrības dēļ,kā Balodis to apzīmē,nekā cita nedarīja,
kā tikai gaidīja, gribēja domāt par mācīšanos peldēt tikai tad, kad

ūdens nāks mutē!91 Balodis toties vēlējās iegūt skaitliski izteiktu

priokšstatu par sociālistiskās saimniecības iespējām, jo, kā Kārlis

Kautskis ievadrakstā uzsver, līdz K. Baloža darba publicēšanai nekas

tamlīdzīgs neesot publicēts.

Pēc Baloža domām, sociālistiskais saimniecības veids būs

racionālāks nekā brīvsaimniecības kapitālisms. Viņš ieteic naciona-

lizēt daļu lauksaimniecības un rūpniecības uzņēmumu, par tiem gan

bagātīgi atlīdzinot iepriekšējiem īpašniekiem, bet lielu daļu saimnie-

cības atstāt privātās rokās. Viņš lēš, ka nacionalizētajās lielsaim-
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niecībās varēs saražot visiem iedzīvotājiem pietiekami daudz pārti-

kas, tāpat arī patēriņa preču lieluzņēmumi ražos pietiekami daudz

drēbju un citu dzīvē nepieciešamo preču, lai celtu un nodrošinātu ie-

dzīvotājiem taisnīgāku un labāku dzīvi. 92 Ar sociālisma nodibināšanu

nav jāgaida, rakstīja K. Balodis 1898.un 1919. gadā, bet tas realizē-

jams nekavējoties. 93

Galu galā marksisms savā būtībā nav nekas cits kā kapitālis-
tiskās sabiedrības formas sabrukšanas mācība.94 Pēc Baloža domām,
sociālismam bija jābūt orientētam patēriņa preču ražošanas virzienā.

Tomēr Balodis lasītājam nedod ne mazākās norādes, ko viņš ar to

bija domājis. Viņa laikā tautsaimnieki vēl nelietoja, t.s., patēriņa
funkciju, tāpēc mēs arī šodien nezinām, vai Baloža domātajā sociā-

lismā
y

= 0,7, 0,8 vai 0.9, t.i.,vai patēriņam domāti70 %, 80 % vai

pat 90 % no tautas ienākuma. Viens gan ir skaidrs, ka ar šo sociālis-

ma veidu Balodis būtu asi nosodījis Staļina laika ieguldījumu virzienā

orientēto plānsaimniecību, kad ieguldījumi burtiski
„

apēda" 40 % no

Padomju savienības tautas ienākuma. Kā jau minēts, Baloža domātajā

sociālismā valsts gādātu par lētu ēdamvielu, drēbju un būvmateriālu

ražošanu, lai ātrā laikā uzlabotu visas tautas dzīves apstākļus. Galu

galā sociālismu rada tāpēc, lai nekavējoties uzlabotu plašās tautas

masas dzīves apstākļus.

K. Balodis saviem aplēsumiem par sociālistiskās sabiedrības

uzbūvi pamatā lika ideju, ka masveidīga produkcija kā rūpniecībā, tā

lauksaimniecībā ievērojami samazina ražošanas izdevumus un līdz

ar to preču cenas. Viņa aplēsuma veids bija ļoti vienkāršs: piemē-

ram, viņš min skaitļus par maizes vai alus ražošanas izmaksu, teik-

sim, kādā vismodernākā uzņēmumā Amerikā. Tad viņš šos skaitļus

par ražotā produkta daudzumu un ražošanas izdevumiem salīdzina ar,

teiksim,Vācijas maizes ceptuvēm un alus brūžiem. Ja Amerikā maizi

un alu ražo lētāk, Balodis secina, ka Vācijai jāpārņem Amerikas

ražošanas veids, lai tādā pašā mērā palētinātu ražošanu. Šāda veida

aplēsumus Balodis izdara visām saimniecības nozarēm, kas,pēc viņa

domām, ir svarīgas. 95 Šādi racionalizējot saimniecību, pēc K. Baloža

aplēsuma, Vācijai vajadzēs tikai 50 % no darbaspēka, ko tā lietoja

1895.gadā, lai gadā saražotu tikpat daudz.96 Protams, Baložapare-

dzētajā sociālismā visiem pilsoņiem būtu garantēta runas, sapulču un

ticības brīvība.
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Tagadējā paaudze šo Baloža darbu vispār nepazīst. Vecākā

paaudze gan par to ir dzirdējusi, bet tikai retais būs izlasījis kādu no

šī darba četriem izdevumiem. Šīs nezināšanas dēļ Latvijā Kārli Ba-

lodi uzskatīja par bīstamu «sociķi". Tas pats sakāms arī par viņa
citiem darbiem, kas aptvēra tautu dzimstību,mirstību, pārtikas vielu

polītiku Vācijā, finanču un nodokļu problēmas un dārzu pilsētu ierī-

košanu. Rīgā viņu neņēma nopietni ne valstsvīri, ne saeimas locekļi,
ne tirgotāji, ne rūpnieki, ne arī daudzi no viņa studentiem. Citiemvār-

diem,K. Baloža darbus ignorēja, un, ja tos lasīja, tad par tiem pasmē-

jās. Viņš esot bijis ļoti kreiss. Zīmīgi, ka Padomju savienībā viņu
tomēr arī šodien vēl dēvē par «latviešu buržuāzisko tautsaimnieku".97

K. Balodis bija ideālists, jaunu atziņu paudējs līdz mūža ga-

lam. Bet katra atziņa ir vispirms teorētiskas dabas, vai nu modelis,

hipotēze vai, t.s., „Als -ob" propozicija. Tikai pirmā kursa studenti

nodarbojas ar, t.s., konkrēto domāšanu un vēlas tikai faktus, nevis

teorijas. Baloža ideja, ka lieluzņēmumi novērsīs daudz ikdienas rūpju

tautas masā par drēbēm, uzturu un dzīvokli, pa daļai balstās uz Vil-

helma Leksisa (Wilhelm von Lexis), vācu plaši pazīstamā Getingenas

universitātes statistiķa, likuma par pašizmaksas krišanos lielajos

uzņēmumos.
Tā Kārlis Balodis visu savu mūžu bija „big is beautiful" slu-

dinātājs. Uz šīs idejas viņš arī pamatoja savu sējumu DER ZU-

KUNFTSSTAAT. Šī «jājamā zirdziņa" dēļ viņa darbos arī bieži iz-

paudās praktisko sadzīves apstākļu nepietiekama ievērošana. Lielā

mechanizācija Amerikas uzņēmumos ir dārgā darbaspēka sekas; In-

dijā šāda mechanizācija būtu absurda.' Balodis savos darbos bieži

piemirsa, t.s., «substitūcijas likumu" ražošanas procesā. Baloža uz-

tverē valstij jāņem savās rokās ražošanas uzņēmumi. Viņa uztverē

privātā uzņēmība tautai un valstij ir kaitīga. Pēc viņa domām, «šeft-

maņiem" nav speciālu funkciju saimnieciskajā dzīvē, un, ko var pri-

vātais, to var, ja ne vēl labāk, arī valsts ierēdnis — uzņēmuma direk-

tors. Pēdējie piecdesmit gadi valsts uzņēmumos gan Anglijā, gan

Amerikā, gan Padomju savienībā rāda, cik aplama bija šī Baloža no-

stāja pret privāto uzņēmēju. Viņa saimnieciskie un sociālie uzskati

formulēti19. gs. beigās un 20. gs. sākumā, kad Eiropā un Ziemeļame-
rikā valdīja, t.s., „

laissez-faire" tipa kapitālisms, citiem vārdiem,

brīvtirdzniecības jeb «elkoņu" kapitālisms. Šādā saimnieciskā sistēmā
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valsts uzdevums ir gādāt par iekšējo drošību, likumdošanu, tiesām,

valsts ārējo drošību, bet valsts nedrīkst iejaukties saimnieciskajā

dzīvē. Visi saimnieciskie pasākumi ir privāto uzņēmēju rokās, bet

valstij jārūpējas, lai ne iekšēji nemieri, ne ārēji apdraudējumi neka-

vētu saimniecības attīstību. Tādos apstākļos privātie uzņēmēji ražo

preces, kas viņiem dod peļņu, un atstāj novārtā ceļus, skolas, tautas

veselību, tiesas un valsts pārvaldes aparātu. Būdams humānists un

dedzīgs organizācijas
„
Verein fUr Sozialpolitik" loceklis, Balodis

grib ar likumdošanusagādāt tautai augstāku dzīves standartu, nodro-

šinātu dzīvi un vecumdienas. Tādā veidā viņš grib atbrīvot tautas

masas no sociālās netaisnības šķiru sabiedrībā— pēc Baloža domām,

brīvtirdzniecības kapitālismā.

Atgriezies Rīgā 55 gadu vecumā, Kārlis Balodis metās Latvi-

jas saimniecības un valsts jaunuzbūves darbā. Viņa pirmā lielā cīņa

bija par Daugavas aizsprostošanu un lielas spēkstacijas celšanu, lai

ar lētu elektrību apgādātu jaunās valsts rūpniecību un lauksaimnie-

cību. 98

Bet, diemžēl, valdības locekļiem un tā laika saeimas vīriem

bija
B

vēl pagasta apmēra domāšana: viņi rausta plecus,purina galvas,

ar smīnu atvelkas sānis". 99
Baloža plāni paliek uz papīra. Tikai pēc

viņa nāves K.Ulmaņa valdība ar zviedru palīdzību uzcēla Ķegumu, kas

būtībā bija Baloža vīziju auglis.

Arī nepārtrauktā valdības maiņa neveicināja Baloža projektu

reālizēšanu (piemēram, Tīreļpurva nosusināšanu un viņa ieteikto

valsts monopolu dibināšanu). No 1918. gada līdz 1928. g. 24. janvārim

Latvijā valdība mainījās 13 reizes. 100 Šis politiskais nespēks Balodi

ļoti sāpināja, un viņš meklēja izeju.'oi Par spīti visām praktiskām

neveiksmēm, Balodis palika ideālists līdz sava mūža galam,
„

kas

nesavtīgi rūpējās un karoja par visas cilvēces un pirmā kārtā par

latviešu tautas un dzimtās zemes skaistāku nākotni, par labāku un

laimīgāku sadzīves un it īpaši sabiedriskās dzīves materiālo iekār-

tu".
102

Viņš nebija universitātes profesors vien, kam sveša praktiskā

tautsaimniecības polītika, kā tas, diemžēl, ir tagad daudzos gadīju-

mos. Viņš arī nebija šaurs mūsdienu tautsaimniecības teorētiķis, kas

nekā vairāk neprot kā risināt uz tāfeles vienādojumus, lietojot „cete-

ris paribus" visur, kur trūkst informācijas. Nē, profesors Balodis

bija zinātnieks, kas pārzināja statistiku, institūtus, saimniecības vēs-

turi un arī teoriju, gan vairāk hipotēzes, mazāk modeļa veidā. Viņš
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arī pazina pasauli, runāja daudzas valodas un diendienāsekoja die-

naspresei. Ja arī viņa normātīvie vēlējumies bija ar noslieci uz

ideālo sociālismu, tad viņš, tāpat kā mēs visi, bija sava laika bērns.

Šīsdienas atziņas un problēmas ir citādas nekā Baloža laikā, tāpēc

viņa atstātais mantojums ir jāvērtē ar viņa dienu mērauklām.
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LATVIJAS TAUTSAIMNIECĪBA TAGAD

I

LATVIJAS SAIMNIECĪBAS PĀRSKATS

Juris Vīksniņš

Pirms jautājuma plašākas iztirzāšanas jāsaka daži vārdi par

objektivitāti. Lietošu negrozītā veidā padomju statistiku par saimnie-

cības sasniegumiem, lai gan šo datu pareizumu daudzi zinātnieki var

apšaubīt un daži pat tos uzskata par meliem. Lai novērtētu padomju

datus, kas izteikti rubļos, būtu jādod salīdzinājums mums parastajā

valūtā. Tomēr ir ļoti grūti salīdzināt makroekonomiskos daudzumus,

kas izteikti rubļos, ar rietumu datiem, kur cenas ir dolāros, markās,

mārciņās uc. naudasvienībās. Padomju iekārta pārvalda kā produkci-

jas cenas, tā arī ārzemju valūtas vērtību rubļos. 1961.gada rubļa

revalvācija pacēla tā cenu no oficiālā 25 centu kursa (īstenībā tūristi

Padomju savienībā esot varējuši rubļus pirkt par 10 centiem) uz

$ 1.11, ko darīja propagandas nolūkā. Tagad rubļa cena ir pat $ 1.60

— $ 1.70, bet tirdzniecībā tam ir ļoti maza nozīme, jo valdība noteic

arī visas cenas.1 Apskatot šo objektivitātes jautājumu no otras puses,

daži varētu teikt, ka, būdams trimdas latvietis, es nevaru būt objek-

tīvs. Izskolots rietumos, esmu no bērnu dienām mācīts aizstāvēt

kapitālisma sistēmu un tādēļ nevaru objektīvi spriest par marksisma

un ļeņinisma sasniegumiem. Lai būtu, kā būdams, nododu šo apcerē-

jumu lasītāju vērtējumam, un viņi tad varēs spriest par manu objek-

tivitāti.

Kā «Amerikas balss" raidītāja līdzstrādnieks nesen saņēmu

„ar daudz pateicībām" no Rīgas mazu grāmatiņu LATVUAS PSR TAU-

TAS SAIMNIECĪBAS IZAUGSME. Grāmatas autori — G. Baltiņš un

T.leva — priekšvārdā norāda uz darba nolūku:
«...

To varēs izmantot

arī kā palīglīdzekli propagandisti, politinformatori, studenti un citi

lasītāji, kas pēta un popularizē mūsu republikas tautas saimniecības

sasniegumus". 2 Autori ir ļoti lepni uz saimnieciskās attīstības tempu

padomju Latvijā un sniedz daudz salīdzinājumu ar pagātnes sasniegu-

miem, it sevišķi ar 1913. un 1940. gada datiem. Interesantā kārtā
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autori ari salīdzina padomju Latviju un
„
kapitālistiskās valstis", kā

redzam šai galvenajā tabulā.

Nacionālā, resp. tautas ienākuma palielināšanās (procentos)

1969.gadā, Pieauguma temps (procentuālais
salīdzinot ar pieaugums 1951—1969)

1950.gadu Kopā Uz vienu iedzīvotāju

Latvijas PSR 483 8,6 7,5

ASV 200 3,75 2,15

Anglija 160 2,5 2,0

Francija 247 4,9 3,85

Vācijas federālā republika 317 6,25 5,1

Itālija 279 5,55 4,8

Zviedrija 207 3,9 3,2

Dānija 209 3,95 3,2

Norvēģija 217 4,15 3,25

Somija 238 4,7 3,75

Sai sakarā var minēt, ka ne vien šai brošūrā, bet gandrīz bez

izņēmuma visos Padomju savienības izdevumos dati ir doti vai nu

indeka veidā, vai arī kā pieauguma temps, un ir samērā grūti atrast

saimniecisko rādītāju absolūto līmeni. Vienā vietā brošūrā nacionā-

lais ienākums tomēr minēts —padomju Latvijas nacionālais ienākums

1970. gadā esot sasniedzis 3,7 miljardus rubļu. Tā kā iedzīvotāju

skaitu 1970.gadā aplēš 2.364.000, iznāk apmēram 1600 rubļi uz iedzī-

votāju. Šeit atkal izvirzās jau minētais jautājums, cik īsti viens rub-

lis ir vērts ārzemju valūtā. Daži lietpratēji secina, ka dolāra un rubļa

pirkšanas spēja attieksmē uz patēriņa precēm ir apmēram vienāda. 3

Tādā gadījumā absolūtā dzīves standarta ziņā padomju Latvijas saim-

nieciskie sasniegumi atrastos daudz zemākā vietā kapitālistisko zem-

ju tabulā. Piemēram, ASV tautas ienākums uz vienu iedzīvotāju (GNP

per capita) 1970. gadā bija ap $ 5000, Zviedrijas virs $ 4000, Dānijas

ap $ 3500 utt., salīdzinot ar Padomju savienības $ 1800.4 Visiem sta-

tistikas datu lietotājiem ir labi pazīstams fakts, ka procentuālie pie-

auguma dati vienmēr izskatās varenāki, ja sāk ar mazāku bazi jeb

pamatskaitli. Desmit procentu pieaugums tautas caurmēra ienākumos

Padomju savienībā nozīmē jaunu produkciju $ 180, bet Savienotajās
valstīs gandrīz $ 600 vērtībā.
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Lai gan par salīdzinājumiem starp ASVun Padomju savienības

tautsaimniecību varētu rakstīt daudz plašāk, var pieminēt divas loti

svarīgas atšķirības kopprodukta jeb tautas ienākuma mērīšanas me-

todikā. Padomju savienības kopprodukta definīcija ir pamatota uz

ražošanas fiziskiem panākumiem: sabiedrības kopproduktā ieskaita

visus ražojumus, kas attiecīgajā gadā saražoti un laisti apgrozībā —

kā miltus, tā arī maizi un cepumus, kā tēraudu, tā automobiļus un

motociklus. Turpretim Savienotajās valstīs, kā arī rietumu pasaulē

vispār, parasti lieto «pieliktās vērtības" (value added) metodi, aplē-
šot katra uzņēmuma ražojumu neto pieaugumu — no gadskārtējās ap-

grozības kopsummas atskaitot izejvielu cenu. Varam secināt, ka saim-

nieciskās attīstības progress parasti nozīmē arvien lielāku ražošanas

speciālizāciju. Tādēļ Padomju savienības kopprodukts varētu pieaugt,

ja,teiksim,kādu metallfabriku saskaldītu divos atsevišķos uzņēmumos
— vienā daļā, kas ražo pašu metallu, un otrā, kas metallu apstrādā

tālāk. Tā var rasties tā paša produkta divkārša vai pat trīskārša un

četrkārtīga ieskaitīšana kopproduktā viena gada laikā. Otra svarīga

atšķirība turpretim, kas Padomju savienības saimnieciskos sasnie-

gumus noteikti relātīvi samazina, ir fakts, ka Padomju savienības

metodika neatļauj kopprodukta summā ieskaitīt pakalpojumu (service

sector) vērtību. Pēc marksisma teorijas, sabiedrības kopproduktā

(ko angļu valodas literātūrā dēvē par NMP — Net Material Product)

ieskaita tikai fizisko ražošanas pieaugumu, interesantā kārtā līdzīgi

franču fiziokrātiem 18. gadsimtenī. Pakalpojumi, piemēram, izglītība,

veselības kopšana un citi, paliek no šī viedokļa pilnīgi nemērīti. Vi-

sumā Savienoto valstu GNP un Padomju savienības NMP ir grūti salī-

dzināmi daudzumi jau no definīcijas viedokļa, un mēģinājumi abaveida

daudzumus pārtulkot rubļos vai dolāros padara šādus salīdzinājumus

vēl grūtākus. 5

Otra galvenā tema Baltiņa un levas brošūrā ir rūpniecības

attīstība pēckara gados. Pašlaik gandrīz divi trešdaļas no valsts pro-

dukcijas nāk no rūpniecības sektora, un, salīdzinot ar citām Padomju

savienības republikām, panākumi Latvijas PSR saimniecībā izliekas

ļoti lieli. Baltiņš un leva min šādus salīdzinājumus:

„...
Lai gan pēc iedzīvotāju skaita Latvijas PSR ieņem 13.

vietu starp savienotajām republikām un tajā dzīvo tikai 1 procents no

visas valsts iedzīvotājiem, rūpniecības produkcijas ražošanā Padomju
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Latvijai tomēr ir nozīmīga vieta visā Savienībā. Pēc rūpniecības

produkcijas kopvērtības tā ieņem 6. vietu, bet, rēķinot uz 1 iedzīvo-

tāju, pat 2. vietu starp savienotajām republikām. Mūsu republika ražo

29 procentus pasažieru vagonu,tai skaitā visus elektrificēto dzelzceļu

vagonus, gandrīz pusi no telefonaaparātiem, mopēdiem un motorve-

losipēdiem, katru ceturto radioaparātu, 22 procentus tramvaju vagonu,

15 procentus dīzeļu, 10 procentus sintētisko šķiedru, 12 procentus

veļas mazgājamo mašīnu, 8 procentus elektrisko spuldžu, 7 procentus

līmētā finiera, 5,5 procentus gumijas apavu, 3,5 procentus papīra,

3,5 procentus triko virsdrēbju, 3,4 procentus sviesta, kā arī iegūst

gandrīz 6 procentus no Vissavienības zivju nozvejas.
"6

Latvijā pēckara laikā rūpniecība ir kļuvusi par vissvarīgāko

saimniecības nozari — 1970. gadā rūpniecība deva 65,5 % no Latvijas
sabiedriskā kopprodukta, bet lauksaimniecība tikai 17,7 %.

Novērtējot šādu saimniecības struktūru, varam izvirzīt divus

svarīgus jautājumus: vispirms, vai padomju stratēģija attīstīt rūpnie-

cību, atstājot lauksaimniecības sektoru samērā nesvarīgā vietā, at-

bilst Latvijas resursu un produkcijas faktoru vislabākai izlietošanai?

Otrkārt, varam vaicāt, cik no
„

sabiedriskā kopprodukta" pieauguma
cēla dzīves standartu Latvijā pašā un cik aizgāja uz citām

„
savieno-

tajām republikām" ? Atbildes uz šiem jautājumiem īsumā sniegt nav

tik viegli, jo ir arī jāpadomā par visas Padomju savienības saimnie-

ciskās attīstības stratēģiju. No rietumu brīvā tirgus viedokļa rūpnie-
cības uzņēmumi parasti ir attīstījušies tādās vietās, kur produkcijas

izmaksa ir viszemākā — parasti netālu no izejvielu avotiem (piemē-

ram, tēraudrūpniecība Pitsburgā) vai no transporta viedokļa centrāli

situētās vietās (gaļas izstrādāšana Čikāgā). Brošūras autori šo ideju

arī piemin:

„.. .Padomju Latvijas rūpniecība galvenokārt speciālizējusies
tādas produkcijas ražošanā, kuras izgatavošanai nepieciešams augsti

kvalificēts darba spēks. Latvija nav bagāta ar derīgajiem izrakte-

ņiem, un republikas lauksaimniecība dod tikai nelielu daļu no viegla-

jai rūpniecībai nepieciešamo izejvielu, tāpēc lielāko daļu nepiecieša-

mo izejvielu un materiālu mūsu rūpniecība saņem no citām brālīga-

jām republikām.
" 7

Latvijas saimniecības integrāciju Padomju savienībā var no-

vērtēt arī citādi; pirms Otrā pasaules kara Latvijas tirdzniecība ar
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Krieviju samazinājās, lai gan 1927.gadā bija noslēgts īpašs līgums
tirdzniecības un transporta atvieglošanai. Ir tādēļ iespējams, ka

saimniecības struktūra Latvijā būtu šobrīd daudz citādāka, ja tās

attīstība būtu pamatojusies uz brīva tirgus, «dabiskiem" saimniecis-

kiem sakariem ar ārpasauli, it sevišķi ar Rietumeiropas valstīm. Šo

argumentu var kopsavilkumā izteikt šādi:

„...
Padomju Savienība gan solās Baltijas valstis īsā laikā

pārvērst no agrārām par techniski augsti attīstītām ziedošām sociā-

lisma padomju republikām. Šī aplaimošana tiktu uzspiesta ar varu,

laužot līdzšinējo saimniecisko sistēmu, iznīcinot tautas saimniecisko

pamatu — mazsaimniecisko lauksaimniecību un visu dzīvi faktiski pa-

kļaujot centralizētai Padomju Savienības plānsaimniecībai. Lielfab-

rikas un kombināti, ko padomju vara bez šaubām industrializācijas
nolūkos ierīkotu Baltijas ostu pilsētās, nebūs organiski izauguši no

vietējiem apstākļiem un necels vietējo tautas dzīvi. Tās cels pēc

Maskavas plāna, ģīmja un līdzības. Tās strādās visai «plašai dzim-

tenei"— Krievijai ar krievu izejvielām, mašinām un ar krievu vadību

un cilvēkiem.
"8

Saimniecības attīstība, kam pamatā smagās rūpniecības vei-

cināšana, ir labi pazīstama kā raksturīga Padomju savienības saim-

nieciskā stratēģija. Gadskārtējie kapitāla ieguldījumi no tautas ienā-

kuma ir parasti bijuši gandrīz divkārt tik lieli kā rietumu valstīs.

Piemēram, Baltiņš un leva min, ka 1969.gadā uzkrājumiem izmantoja

22,4 % no Latvijas nacionālā ienākuma, un visā Padomju savienībā

šādi kapitāla ieguldījumi sasniedza gandrīz 30 %. 9 Šādai attīstības

stratēģijai tomēr drīzā laikā samazinās auglība; smagajā rūpniecībā

ir nepieciešams ieguldīt aizvien vairāk, lai uzturētu zināmu attīstības

tempu. Liekas, ka Baltiņš un leva arī šo tendenci saprot: «Arī mūsu

republikā uz katru ražošanas pamatfondu rubli 1965. gadā ieguva par

9 procentiem mazāk nacionālā ienākuma un par 13 procentiem mazāk

rūpnieciskās produkcijas nekā 1960.gadā". 10

Bez kapitāla auglības samazināšanās dilstošā robežieguvuma

(diminishing retums) principa ietekmē Padomju savienībā vispār un

Latvijā it sevišķi tālāku attīstību kavē arī citi svarīgi faktori. Indus-

trializācijas sākuma periodā produkcijas augšupeju veicina, tā sauk-

tā, «apslēptā bezdarba" (disguised unemplovment) samazināšanās;

darbaspēku lauksaimniecības sektorā nevar izmantot tik intensīvi kā
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rūpniecībā, un vispārējais darbaspēka produktivitātes pieaugums ir

parasta industrializācijas parādība, agrāro valsti pārvēršot par rūp-

niecības zemi. Tagad Padomju savienībā šim attīstības cēlonim ir

pienākušas beigas; vairāk nekā 92 % no pieaugušo iedzīvotāju katēgo-

rijas strādā pilnu darba laiku vai iet skolā, salīdzinot ar apmēram

75 % Savienotajās valstīs. Tādēļ darbaspēka pieaugums var notikt

tikai ar dabisko pieaugumu. Šai sakarā ir labi zināms, ka Padomju

savienības Eiropas daļā iedzīvotāju skaits pieaug daudz lēnākā tempā
nekā Āzijā. Latvijā un Igaunijā atrodam tautību grupu viszemāko da-

biskā pieauguma tempu. Laikā no 1959.līdz 1970.gadamprocentuālais

pieaugums gadā bija:" igauņiem 0,2, latviešiem 0,2, ukraiņiem 0,8,

krieviem 1,1, baltkrieviem 1,2, lietuviešiem 1,7, armēņiem 2,3,
kazachiem 3,5, kirgiziem 3,7, turkmēņiem 3,9, uzbekiem 3,9.

Jāpiemin, ka šai laika sprīdī latviešu procents Latvijā ir sa-

rucis no 62,0 %uz 55,8 %no republikas iedzīvotāju kopskaita, l2 un

ka Rīgā latviešu ir mazāk nekā trešdaļa no iedzīvotājiem.

Padomju savienības plānošanas vadītāji šos faktorus attīstības

samazinājumā, liekas, arī saprot, un ir bijuši mēģinājumi industri-

alizācijas stratēģiju drusku mainīt. Kopš 1965/1966.gada Padomju
savienības saimniecībā ir notikušas vairākas reformas pārvaldes un

kontroles principos, ko rietumu ekonomisti parasti dēvē par „
līber-

manismu" (Jevsejs Lībermans ir mācībspēks Charkovas inženier-

zinātņu un ekonomijas institūtā). Šīs pārmaiņas var uzskatīt par zinā-

mu tuvošanos kapitālisma metodēm un principiem. Lībermanisma

pieeja izpaužas ar to, ka atsevišķu uzņēmumu un nozaru vadībai ir

lielāka noteikšana, centrālā plāna (Gosplan) loma ir mazāka, un uz-

ņēmumus cenšas ieinteresēt materiālajos panākumos. Arī augļu lik-

mes ir mākslīgi atdzīvinātas — katram uzņēmumam ir pietiekami

jānopelna, lai varētu valsts finanču sistēmai samaksāt augļus (paras-

ti 6 7o) par pamatkapitāla ieguldījumiem. Tomēr saimniecības attīs-

tības temps Padomju savienībā 1971.gadā sasniedza tikai 3,5 % un

1972. gadā 1,5 %. Latvijā 1972. gadā rūpniecības produkcijas pieau-

gums bija pat negātīvs. 13 Lai gan propagandisti mēģina darbaļaudis

uzmundrināt, rīkojot visādas sacensības un izvirzot mērķus un
„

so-

ciālistiskās saistības", tagad varam padomju Latvijas saimnieciskajā

literātūrā bieži lasīt arī par sliktu darbakvalitāti, neizpildītiem uz-

devumiem un it sevišķi par iztrūkumiem lauksaimniecībasprodukcijā.
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Visumā, lai gan Latvijā pēdējos trīsdesmit gados dzīves stan-

darts ir neapšaubāmi cēlies, kā tas ir bijis gandrīz visās pasaules

valstīs, varam tomēr jautāt, vai valsts ienākuma ātra augšana arī

nodrošina caurmēra iedzīvotāja labklājības proporcionālo celšanos.

Rietumos arvien biežāk dzirdamkritiku vērstu taisni pret «attīstības

dievināšanu", pret lielu, bezpersonisku birokrātiju un pret valdības

gigantismu. Nemaz nerunājot par politisko stāvokli un cilvēku nebrī-

vību, tīri no saimnieciskā viedokļa ir jāprasa, vai lietotie dati tiešām

mērī to, ko tiem vajadzētu spēt izmērīt, un, kādā veidā tos varam

izlietot. 14 Padomju Latvijas ekonomistu rakstos šādas šaubas neat-

rod; lai gan lībermanisma reforma 1965. gadā varbūt mazliet palie-

lināja saimnieciskās rīcības brīvību, nesenie lielie labības pirkumi
rietumos un Solžeņicina izraidīšana mums stāsta daudz vairāk par

īsto stāvokli kā saimniecībā, tā arī politiskajā dzīvē, nekā propagan-

distu slavasdziesmas. Tomēr paldies «Amerikas balss" latviešu rai-

dījumu klausītājam par brošūras izsūtīšanu — tas, droši vien, viņam

bija zināms risks.
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II

PĀRDOMAS PAR LATVUAS SAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBU

Gundars Ķeniņš (Kings)

Tikko pārlasīju Jura Vīksniņa pārskatu par Latvijas saimnie-

cību kopā ar piezīmēm, ko pierakstīju, pārrunājot Latvijas saimnie-

cības attīstības problēmas ar latviešu tautsaimniekiem Rīgā 1975.

gada janvārī. Pirms tam vēlreiz ieskatījos profesora Jāņa Porieša

pārskatā, l docenta Georga Libermaņa apskatā par plānošanas un ra-

žošanas sasniegumiem un problēmām Latvijā 2 un 1973.gada statis-

tisko datu sakopojumā.
3

Pārdomāju arī Rīgā redzēto un dzirdēto.

levēroju, ka pirmajā no šīm grāmatām ļoti uzsvērti padomju
saimniecības sistēmas sasniegumi. To lasot, atzīmēju, ka tā domāta

plašākai publikai. Likās, ka tās uzdevums bijis pārliecināt tautu, ka

saimnieciskā integrācija ar Padomju savienību latviešu tautai ir ne-

pieciešama, saimnieciski izdevīga un sola daudz. Tajā neatradu ne

vārda par saimnieciskās attīstības problēmām, bet tā man tomēr

atgādināja arī lepnumu, ko dzirdēju latviešu tautsaimnieku un studentu

vārdos, kad viņi stāstīja par to, kas paveikts pēc Otrā pasaules kara

Latvijā. Atcerējos arī, ka stāstītais bija parasti saistīts ar tiešiem

vai netiešiem norādījumiem uz ievērojamām grūtībām saimnieciskajā

dzīvē pēc kara un arī nesenajā pagātnē. Salīdzinot ar grāmatā minē-

tajiem sasniegumiem, intervijās stāstītais likās daudz reālāks, īstāks.

Tas bija vairāk ticams tāpēc, ka teiktais saskanēja ar iespaidiem, ko

guvu no pelēcīgajiem Rīgas tirdzniecības uzņēmumiem, apsūbējušiem

namiemun vispār zemā dzīves standarta.

Otra grāmata atstāja patīkamāku un ticamāku iespaidu. Kaut

arī tajā daudz rakstīts par uzlabojumiem Padomju savienības saim-

niecības sistēmā, tā lasītājam atgādināja (uzmanīgi citējot Ļeņinu),
ka saimnieciskos sasniegumus nebūt nedod tikai padomju iekārta un

sajūsmināto darbaļaužu masu pašaizliedzīgais devums šai iekārtai,

bet gan tas, ka ļaudis ir piespiesti strādāt. Iztulkojums bija ļoti
skaidrs: 4 Sociālisma apstākļos ļaudis ekonomiski piespiež ne vien

iesaistīties ražošanas procesā, bet arī ražīgi strādāt, sekmīgi iz-

pildīt plānus un citus uzdevumus, kas izriet no visas tautas intere-

sēm. To panāk ar materiālustimulu palīdzību, balstoties uz sadales

pēc darba. Uz vērtības likuma un citiem ekonomiskajiem likumiem
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un kategorijām savukārt balstās ražotāju kollektīvu ekonomiskā pie-

spiešana intensificēt ražošanu, kāpināt tās efektīvumu, nepārtērēt
sabiedrisko darbu, ražot tikai tādus produktus, kam ir noiets. Tāpēc

nepieciešami saimnieciski aplēsumi, uzņēmumu pašatmaksāšanās un

rentabls darbs, materiālas dabas sankcijas pret tiem, kas plānu nav

izpildījuši, kas pārkāpj līgumsaistības un neievēro noteikto kvalitāti.

Ekonomisko pasākumu komplekss, ko dēvē par «kontroli ar rubli",

būtībā ir «piespiešana ar rubli".

Šī grāmata papildināja manas zināšanas par Latvijas saim-

niecisko dzīvi arī tīri operātīvā līmenī. Tā, docents Libermanis uz-

svēra neseno uzlabojumu nozīmi Latvijas uzņēmumu vadībā un dar-

bībā. Viņš, piemēram, norādīja uz to, ka Padomju savienības jaunā

polītika vairumtirdzniecības cenu noteikšanā ir gan pacēlusi rūpnie-

cības uzņēmumu rentabilitāti un darba ražīgumu, bet radījusi arī

uzņēmumu lielāku tendenci ražot dārgas preces,kam nav noieta. Tas

atgādināja veikalos novērotos pilnos plauktus un neieinteresētopir-

cēju klīstošos barus, kas, šķiet, aizstājuši agrākās rindas. levēroju

autora piezīmes par lietām, kas sevišķi rūp latviešu tautsaimniekiem,

piemēram, to, ka VEF neiesaistās Latvijas rūpniecības apvienībās,

un to, ka Latvijas rūpniecības nelielie kultūras objektu un dzīvokļu
celtniecības fondi nav pietiekami izlietoti. Šīs piezīmes man atgādi-

nāja latviešu tautsaimnieku lielās un ilgās pūles samazināt Rīgas ap-

gabala piesārņošanu un slēgt Rīgas superfosfāta fabriku (kas beidzot

izdevies). Nāca prātā arī šo latviešu cerības, ka ar jaunu tirgus

pētīšanas aģentūru palīdzību viņiem izdosies uzlabot Latvijas rūp-

niecības uzņēmumu un tirdzniecības sistēmas preču sortimentu. Ci-

tiem vārdiem, Porieša pārskats uzsvēra to, ka Latvijas saimniecība

tagad ir ļoti lielāmērā integrēta Padomju savienības saimnieciskajā

sistēmā, bet Libermanis atgādināja, ka taisni latviešu tautsaimnieki

ir tie, kas padara šo sistēmu Latvijā ražīgāku un arī tautai vairāk

pieņemamu.
Bija grūti novērtēt šo sasniegumu precīzo līmeni. Vīksniņš

savā pārskatā jau aizrādīja uz grūtībām novērtēt padomju statistikas

datus un tos salīdzināt ar saimnieciskās dzīves rādītājiem brīvajā

pasaulē. Tomēr man liekas vērts papildināt Vīksniņa ziņas ar pēdējo

gadu datiem. Tos man deva iepriekš minētā trešā grāmata, kas ir

oficiālās statistikas sakopojums. Šie dati rādīja 1973.gada līmeni
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procentos, salīdzinot ar 1970.gadu: ledzīvotāju skaits 103, to skaitā

pilsētu iedzīvotāji 105. Strādnieku un kalpotāju skaits tautas saimnie-

cībā 105. Tautas saimniecībā nodarbināto speciālistu skaits ar aug-

stāko izglītību 118. Nacionālais ienākums (ražotais) 120. Visas rūp-

niecības produkcijas kopapjoms 121. Darba ražīgums rūpniecībā uz

katru strādājošo 121. Lauksaimniecības kopprodukcija 102, no tās

zemkopības produkcija 96, lopkopības produkcija 105. Darba ražī-

gums lauksaimniecībā 112. Valsts un kooperātīvās mazumtirdzniecī-

bas preču apgrozījums 118. Reālie ienākumi uz katra iedzīvotāja 110.

Šai laikā strādnieku vidējā mēnešalga rūpniecībā pieauga no

132 uz 148 rubļiem, bet lauksaimniecībā no 101 uz 117 rubļiem. Sva-

rīgāko pārtikas produktu statistika rādīja diezgan stabilu ainu: vidē-

jais patēriņš uz katru iedzīvotāju samazinājās pienam, zivīm, cuku-

ram, kartupeļiem un maizei, bet pieauga gaļas produktiem un olām.

Audumu produkcija uz katru iedzīvotāju pieauga no 40,0 uz 40,3 kvad-

rātmetriem, bet ādas apavu ražošana no 4,2 uz 4,5 pāriem (ražošanas

salīdzinājums attiecas uz 1970.un 1972.gadu). No 1970.gada līdz 1973.

gada beigām pilsētu dzīvokļu fonds pieauga no 20,9mi1j. līdz 22,9 milj.
kvadrātmetru jeb par puskvadrātmetru uz iedzīvotāju. Šīs ainas mani

ierosināja no jauna raksturot Latvijas saimniecisko attīstību pēc Otrā

pasaules kara.

Šais trīsdesmit pēckara gados Latvijas saimniecība bija pil-

nīgi ieslēgta Padomju savienības saimnieciskajā sistēmā. Šais gados

dominēja ļoti augstā mērā centrālizēta plānošanas sistēma, kas būtībā

nav daudz mainījusies. Ja šai laikā centrālās plānošanas iestādes

Maskavā un plānotāji Rīgā ir pamazām nonākuši apstākļos, kad no-

pietni jādomā par iedzīvotāju dzīves līmeņa celšanu pēc moderniem

principiem, tad tai pašā laikā Latvijas saimniecība ir zaudējusi auto-

nomo raksturu, ko atceramies no pirmskara laika. Šai laikā Latvijas
saimniecība ir kļuvusi par ražošanas sistēmu sakopojumu Latvijas

territorijā, kas kalpo dažādām Padomju savienības saimnieciskajām

nozarēm. Pēc manām domām — tām nepievienojas, piemēram, lietu-

viešu tautsaimnieks B. Macuika (Maciuika) — šim filiāļu sortimentam

nav piemērotas racionālas bāzes; tikai pēdējā laikā plānotāji vairāk

uzsvēra, ka Latvijā būtu izdevīgāk novietot tādas ražošanas nozares,

kam nepieciešams augsti kvalificēts un ražīgs darbaspēks. Bieži vien

jaunas filiāles izveidotas vietās, kur piemērota darbaspēka un citu
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resursu nebija, un par to bija jāgādā ar importu un darbaspēka ie-

vešanu. Vēl vairāk, daudzos gadījumos lielā ražošanas speciālizēšana
nedeva Latvijas saimniecības attīstībai pat kādus sevišķus ieguvumus

racionālizācijā. Vēl svarīgāks trūkums bija tas, ka Latvijas saimnie-

cībai uzspiestā struktūra kalpoja centrālām, respektīvi Padomju sa-

vienības interesēm. Tā Latvijas saimniecība nav varējusi izveidot

autonomu raksturu ar decentrālizētu uzņēmumu plānošanu, kas dotu

iespēju piemēroties pasaules konjunktūrai un kalpot latviešu tautas

interesēm un dzīves standarta celšanai.

Sais trīsdesmit gados radikāli pārmainījās Latvijas lauksaim-

niecība, sevišķi, pārkārtojoties uz valsts muižu sistēmu. Ja šie pār-

kārtojumi deva lauku iedzīvotājus darbam rūpniecībā, tad tie sagrāva

mums pazīstamo sociālo dzīvi uz laukiem. Patērētājiem Latvijā šie

sasniegumi deva dzīves apstākļus, ko uzskata par labākiem Padomju

savienības republikās. īstenībā tie daudz neatšķiras no apstākļiem
citos industrializētajos rūpniecības apgabalos, un tie nebija tik labi

kā Ļeņingradā un Maskavā. No latviešu pašu viedokļa šie apstākļi

bija tikai nedaudz piemēroti Latvijas lokālajām vajadzībām. Kaut

bija redzams, ka pakalpojumu sfairā uzņēmumi Latvijā bija rietum-

nieciskāki (ko labi apzinājās to darbinieki), šis līmenis bija krietni

zem tā, ko novēroju Somijā. Plusos varēja ieskaitīt dažus samērā

augsta līmeņa sabiedriskos pakalpojumus un dažas patēriņa preces.

Par to bija maksāta milzu cena. Tautas darbaspēks cieta lie-

lus zaudējumus pēckara integrācijas posmā. Pēc tam turpinājās ļoti
intensīva darbaspēka izmantošana, to iesaistot vajadzīgos un nevaja-

dzīgos, racionālos un neracionālos padomju pasākumos. «Piespiešana

ar rubli" turpinājās visus šos trīsdesmit gadus,un neliekas,ka saim-

nieciskie sasniegumi bijavērti šo saimniecisko un sociālo zaudējumu.
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Krievi reklāmē Latvijas ražojumu par savu
„
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elektrotehniskās fabrikas (VEF) radiouztvērēju, kura vērtība ir $ 200,

pārdod Austrālijā par dempinga cenu - $ 79 (sludinājums laikrakstā THE

HERALD 1976. gada 26. maijā uc.)
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TAUTSAIMNIECĪBAS STUDIJAS

Edgars Dunsdorfs

Tautsaimniecība (ar svešvārdu — ekonomija) ir sabiedrisko

zinātņu nozares pētniecības priekšmets. Tautsaimniecībudefinē daudz

un dažādos veidos. Populārākās definīcijas ir šādas: 1) Tautsaimnie-

cības zinātne pētī tautu labklājības raksturu un cēloņus (šāds virs-

raksts bija angļu filozofa Ādama Smita 1776. gadā publicētajai grāma-

tai, kas lika pamatus tautsaimniecības zinātnei). 2) Tautsaimniecības

zinātne pētī cilvēku izturēšanos attieksmē pret mērķiem un retiem

labumiem, ko var dažādā veidā izlietot (Mengers). 3) Tautsaimnie-

cības zinātne pētī plānveidīgu darbību, kas sagādā saimnieciskus

labumus cilvēku vajadzību pilnīgākai apmierināšanai (Aizsilnieks).

Neatkarīgi no tā, par kādu definīciju izšķiramies, tautsaim-

niecību var studēt no dažādiem viedokļiem. Elementārākāpieeja ir,

ka tikai aprakstām savus novērojumus (aprakstošā tautsaimniecība).

Vairāk izsmalcināta ir pieeja, kad šos novērojumus analizē (taut-

saimniecības teorija). Treškārt, ir iespējams pētīt, kādus līdzekļus

lietoja, lai panāktu esošo, un, kādus līdzekļus varētu lietot tālākai

attīstībai (tautsaimniecības polītika). Šos pētīšanas veidus var attieci-

nāt uz saimnieciskām šūnām — mājturības vienībāmun uzņēmumiem —

un uz visas valsts vai pat pasaules saimniecības kopumu. Pirmā pie-

eja ir mikroekonomijas zinātnei, otra — makroekonomijas zinātnei.

Ir arī iespēja pētīt tautsaimniecību, ignorējot attīstību, vai arī pētīt

tieši attīstību (saimniecības vēsture, ja pētī konkrētu vēsturisku no-

risi; saimniecības dinamika, ja abstrahē konkrētās vēstures norises),

un beidzot ir iespējams pētīt saimniekošanas tālākus mērķus (filozo-

fiskais viedoklis).

Viedoklis, no kura kādu saimniecību pētī, nosaka pētījumu

metodi. Svarīga ir statistiskā metode, kas var būt ļoti elementāra,

bet arī ļoti izsmalcināta. Līdz ar to statistiskā metode un ar to sais-

tītā lietotā matēmatika ir ļoti svarīgs priekšmets tautsaimnieku stu-

dijās. Nozīmīgi priekšmeti, kas palīdz tautsaimniecības studijās, ir

arī citas sabiedrisko zinātņu nozares, tāpat humānitāriepriekšmeti

— vēsture un valodas.
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Par studiju ilgumu dažādās zemēs ir dažādi noteikumi. Prin-

cipā ir divējāda pieeja — vai nu students izvēlas pats sava darba

tempu kā, piemēram, Vācijā, Zviedrijā un neatkarīgajā Latvijā, vai

arī pastāv kursu sistēma, kas spiež studentu nobeigt studijas noteiktā

laikā (Apvienotajā karalīstē un Austrālijā — trijos gados, ASV un Ka-

nādā — četros gados, vai okupētajā Latvijā — piecos gados).

Tautsaimniecības studijas ASV

Studiju gaitas raksturošanai kā pirmo piemēru izvēlēsimies

ASV, kur šī raksta autors strādāja kā viesprofesors Kalifornijas uni-

versitātē Berklejā 1957. gadā. Kopš tā laika ASV studiju gaitā ir no-

tikušas dažas pārmaiņas, bet principi palikuši tie paši. Tautsaimnie-

cības un radnieciskās nozares — uzņēmumu vadības — studijas ASV

beiguši daudzi latvieši, tādēļ šo studiju raksturošanai veltīts visvai-

rāk telpas.
ASV pēc astoņu gadu mācīšanās pamatskolā (ko sāk sešu gadu

vecumā) un pēc četriem gadiem vidusskolā vispārējo izglītību var

turpināt kolledžā (Liberal Arts College) vai universitātē, kur iespē-

jams iegūt elementāru izglītību tautsaimniecībā. Šīs studijas noslē-

dzot, iegūst bakalaura akadēmisko grādu (BA vai AB,vai arī BS). Pēc

šī grāda iegūšanas iespējama speciālizēšanās teorētiskajā vai prak-

tiskajā tautsaimniecībā, vai arī citās akadēmiskās disciplīnās (pie-

mēram, tiesībās, medicīnā) universitāšu „graduēto skolās" (absol-

ventu fakultātēs — lietojot šo terminu Eiropā parastajā nozīmē) vai

speciālos institūtos. Šīs tālākās studijas ilgst kādus divi gadus, un

pēc pārbaudījumiem un diplomdarba var iegūt maģistra grādu (MA

vai MS). Studijas turpinot vēl divi vai trīs gadus, pēc pārbaudījumiem

un disertācijas iesniegšanas iespējams iegūt filozofijas doktora grādu

(Ph.D.).

ASV studijas līdz bakalaura grāda iegūšanai atšķiras no citām

zemēm ar to, ka šais studijās iegūst vispārēju izglītību un nākošai

speciālitātei veltī tikai piektdaļu līdz trešdaļai no studijās pavadītā

laika. Paredzēts, ka izvēlētajā priekšmetā studentam sekmju novēr-

tējumos jāiegūst pilnīgi noteikts vienību skaits (Berklejā 120 vienību;

turpmākajā apskatā katram priekšmetam, kas pieminēts, vienību

skaits atzīmēts iekavās). Pirmā gada studentu kolledžā vai universi-

tātē sauc par jaunuli (freshman), otrā gada studentu par sofomoru

(«sophomor" — tiešā tulkojumā «sophos" nozīmē «gudrs", bet «moros"
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— .muļķis"), trešā gada studentu par junioru (junior) un ceturtā gada

studentu par senioru (senior). Šie nosaukumi liecina, ka tikai, sākot

ar trešo studiju gadu, notiek ierobežota speciālizēšanās.

Berklejas universitātē studentiem, kas bija nodomājuši studēt

tautsaimniecību, pirmajos divi gados bija jāiztur pārbaudījumi taut-

saimniecības pamatos (6) un tautsaimniecības statistikā (4). Trešajā

gadā studentam bija jāiztur pārbaudījumi tautsaimniecības analizē un

tautsaimniecības politikā (6) un divos no saimniecības vēstures (6)

priekšmetiem (mācīja vispārējo saimniecības vēsturi, pasaules saim-

niecības vēsturi kopš 1850.gada, Eiropas saimniecības vēsturi un ASV

saimniecības vēsturi). Bez tam trešajā un ceturtajā gadā studentam

bija jāiegūst 24 vienības pēc izvēles šādos priekšmetos: tautsaimnie-

cības mācību vēsturē (6), tautsaimniecības teērijā (3), tautsaimnie-

cības politikā (3), mācībā par patēriņu (3), sociālās reformās (6), vai-

rāku reģionālo tautsaimniecības problēmu apskatā (kas katrs deva 3

vienības — Latiņu Amerika, Tālie austrumi, Padomju savienība, Āfri-

ka), dažādu ekonomisko sistēmu salīdzinājumā (3), plānošanas prob-

lēmās (6), rūpniecības organizācijā (6), iekšzemes tirdzniecības teē-

rijā (3), valdības kontrolē (3), publiskās financēs un nodokļos (9), eko-

nomiskā dinamikā (3), naudā un bankās (3), naudas un banku politikā

(3), ekonomiskā statistikā (3), darba ekonomijā (divi kursi, katrs 3),

trūcības problēmās (3), sociālā apdrošināšanā (3), iedzīvotāju prob-

lēmās (6), starptautiskajās ekonomiskās attieksmēs (divi kursi, 6 un

3). Studentiem bija ari ieteikti citu sociālo zinātņu kursi un speciāls

kurss matēmatikā tautsaimniekiem. Pārskats rāda, ka no kopsummā

iegūstamām 120 vienībām tautsaimniecībā bija jāiegūst 46 vienības.

Tālākās studijās maģistra grāda iegūšanai Berklejas univer-

sitātē koncentrējās tikai uz tautsaimniecības priekšmetiem. Autora

pieredze ar maģistriem, kas kandidēja doktora grāda iegūšanai, lie-

cināja, ka viņi bija ieguvuši ļoti pamatīgas zināšanas dažādos taut-

saimniecības mācību priekšmetos, kamēr to studentu zināšanas, kas

gatavojās bakalaura grādam, pat vecākajā kursā bija samērā vājas

(vairāk „moros" nekā „sophos"). Tātad viens gads intensīvās taut-

saimniecības studijās bija devis ļoti daudz.

Uzņēmumu vadības studijas

Ļoti populārs studiju priekšmets ASV ir praktiskā tautsaim-

niecība — uzņēmumu vadība. ASV ir vairāk nekā 600 mācībiestāžu,
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kur var studēt uzņēmumu vadību, bet tikai 153 no tām ir atzītas,

akreditētas iestādes (sk. sarakstu: W. Todd Furniss, cd., AMERICAN

UNIVERSITIES AND COLLEGES,Washington, D.C. 1973, 35—41. lpp.).

Kā redzams pēc šai sējumā ievietotajām īsbiografijām, lat-

viešu studenti vairāk studēja praktisko tautsaimniecību, iegūstot grādu

uzņēmumu vadibā. Ir samērā daudz latviešu, kas ieguvuši maģistra

grādu (MBA) uzņēmumu vadībā, kamēr tautsaimniecībāmaģistra grā-

du ieguvuši mazāk. Samērā daudz latviešu ir ieguvuši šo maģistra

grādu uzņēmumu vadībā pēc tam, kad viņi bija ieguvuši bakalaura

grādu kādā citā nozarē, piemēram, inženierzinātnēs.

Kad autors darbojās Kalifornijas universitātē Berklejā, uzņē-
mumu saimniecības vadības studiju noteikumi paredzēja, ka studijas

var sākt trešā gada studenti, kas izturējuši pārbaudījumus tautsaim-

niecības elementos (6 vienības), tautsaimniecības statistikā (4) un

ieguvuši 9 vienības matēmatikā (algebrā, trigonometrijā, analitiskajā

ģeometrijā un augstākā matēmatikā, t.i..diferenciālrēķinos un inte-

grālrēķinos), kā arī ieteiktajos kursos — saimniecības ģeogrāfijā un

saimniecības vēsturē.

Lai iegūtu bakalaura grādu (BS), jāiztur pārbaudījumi Ameri-

kas vēsturē un valsts iekārtā (kas nedeva vienības), grāmatvedības

principos (6), tirdzniecības tiesībās (3), konjunktūras mācībā (3), uz-

ņēmumu ekonomijā (3), uzņēmumu organizācijas tiesībās vai vērts-

papīru tiesībās (3), korporāciju financēs (3), ražošanas organizācijā

un vadībā (3), industriālās attieksmēs (3) un tirdzniecībā (3). Bez tam

3 vienības bija jāiegūst, izvēloties vienu no šādiem priekšmetiem: ap-

drošināšana, transports, nekustamie īpašumi, nauda un bankas, starp-

tautiskās ekonomiskās attieksmes. Bez tam vēl 9 vienības bija jāie-

gūst vienā no šādām nozarēm, kur studijām jāpārsniedz elementārais

kurss: grāmatvedībā, administrācijā un politikā, bankās un financēs,

uzņēmumu statistikā, ārējā tirdzniecībā, rūpniecības vadībā, apdroši-

nāšanā, apdrošināšanas matēmatikā, tirdzniecībā (ieskaitot kooperā-

ciju), industriālajās attieksmēs un personāla vadībā, ražošanā, nekus-

tamos īpašumos, transportā un satiksmē un publiskos uzņēmumos. Šo

speciālizēšanos varēja aizstāt vai nu, studējot teērētisko tautsaimnie-

cību, vai arī, izstrādājot individuālu speciālizēšanās programmu,

piemēram: lauksaimniecības ekonomijā, inženierzinātnēs, politikā,

psīcholoģijā uc. priekšmetos, kas iekļautos uzņēmumu vadības lokā.
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Augšējais izklāsts dod tikai vispārēju ieskatu uzņēmumu va-

dības studijās. Mācībplānā bakalaura (BS) grāda iegūšanai bija pare-

dzēti pavisam 59 priekšmeti, bet maģistra grāda (MS) iegūšanai vēl

33 priekšmeti, pie kam daudzi bija izvēles priekšmeti, un daudziem

bija priekšnoteikumi, kādos priekšmetos jābūt izturētiem pārbaudī-

jumiem, lai iegūtu tiesības klausīties izvēlētopriekšmetu.

Apmēram tai pašā laikā, uz ko attiecas šis pārskats par stu-

dijām Berklejas universitātē, Apvienoto nāciju organizācija „UNESCO"

izdarīja aptauju dažādās valstīs par sociālo zinātņu studijām (sk.: THE

UNIVERSITY TEACHING OF SOCIAL SCIENCES, Economics, 1954).

No pārskata redzams, ka nekur citur pasaulē nebija tik liela dažādība

tautsaimniecības studijās kā ASV. Iztaujātā 71 kolledžā, kur studenti

bija izvēlējušies tautsaimniecību kā galveno priekšmetu, no iegūsta-

mām 120 vienībām tipiskā kolledžā viņi tautsaimniecības teorijā ie-

guva25—35 vienības, statistikā B—l2 vienības, citās sociālās zinātnēs

12—16 vienības, kopā 45—63 vienības. Pārējās studijās šie studenti

visvairāk vērības veltīja svešvalodām, angļu literātūrai un izteiksmei

un atlikušās vienības ieguva vēsturē, matēmatikā, dabzinātnēs, filozo-

fijā un psīchologijā. Lielāka vienveidība un koncentrācija studiju

priekšmetos vērojama uzņēmumu vadības studijās, bet tas izskaid-

rojams tā, ka to studēja vecāka sēmestra studenti. Tas pats vēro-

jams ari tautsaimniecības studijās tālāku grādu iegūšanai.

Mājturība

Ņemot vērā, ka Latvijas universitātē tautsaimniecības nodaļas
tirdzniecības apakšnodaļā preču zinātnes grupā studentiembija jāveic

līdzīgi darbi kā ASV mājturības studentiem, šai ARCHĪVA sējumā uz-

ņemtas arī mājturības studiju absolventu īsbiografijas, Mājturības

studijas ASV gan parasti neietilpst tautsaimniecības fakultātē. Pie-

mēram, Kalifornijas universitātē Berklejā mājturību studēja lauk-

saimniecības kolledžā. Izvēloties mājturību par galveno priekšmetu,

studijas bija iespējamas trijos novirzienos: 1) pirmskolas izglītībā,

padomdošanā un vispārējā mājturībā; 2) pārtikas vielu, diētikas, uz-

tura un tekstiliju zinātnē; 3) bērnu audzināšanā, ģimenes ekonomijā,

ģimenes socioloģijā un apģērbu zīmēšanā. Tieši tautsaimniecības

studiju prasības bija tikai pirmajā un otrā novirzienā, kur bija jāie-

gūst sešas, resp. trīs vienības. Pirmajā novirzienā bija paredzētas

prasības arī statistikā (3 vienības). No pārējām sabiedriskajām zināt-
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nēm, mājturību studējot, bija jāiztur pārbaudījumi socioloģijā, poli-

tiskajās zinātnēs, antropoloģijā un psīcholoģijā, no humanitārajām

zinātnēm angļu valodā, vēsturē un mūzikā (trešajā novirzienā). Māj-

turību ASV studē ap 400 augstākajās māclbiestādēs, bet maģistra

grādu var iegūt 127 iestādēs. Latvijā mājturību studēja Latvijas lauk-

saimniecības kameras mājturības seminārā Kaucmindē (1938/39.

mācību gadā bija 77 studentes).

Tautsaimniecības studijas citās disciplīnās

Kalifornijas universitātē Berklejā vajadzēja izturēt pārbaudī-

jumu elementārās zināšanās tautsaimniecībā, studējot šādus priekš-

metus:Amerikas civilizāciju, bērnu attīstību, komūnikāciju un publisko

politiku, visus reģionālo studiju priekšmetus, starptautiskās attiek-

smes (prasīja vairāk nekā tikai elementārokursu), darbaun rūpnie-

ciskās attieksmes (arī vairāk nekā elementārokursu), teoloģiju, soci-

ālo labklāju, lauksaimniecības ekonomiju (prasīja arī statistiku un

grāmatvedību), zobārstniecību, zobu higiēnu, inženierzinātnes,krimi-

nāloģiju (prasīja vairāk nekā elementāro kursu un art uzņēmumu
vadību), paidagoģiju, mežsaimniecību, tiesības, māsu zinības un pub-

lisko veselību.

Samērā plašākas studijas tautsaimniecībānotika universitātes

speciālajos institūtos: rūpniecisko attieksmju, slavu studiju un starp-

tautisko studiju.
Tautsaimniecībasstudijas Austrālijā

Kā nākošo piemēru izvēlēsimies Melburnas universitāti Aus-

trālijā, kur autors darbojās ilgus gadus. Trīsgadīgajā kursā bakalaura

grāda iegūšanai („BA", studējot humanitāro zinātņu fakultātē, bet

„B.Com."studējot tautsaimniecības un tirdzniecības zinātņu fakultātē)
laikā līdz 1970.gadam studiju priekšmeti bija iedalīti četrās grupās,

un studentam bija jāiztur pārbaudījumi divpadsmit priekšmetos. Visi

pirmās grupas priekšmeti bija obligāti, un tie bija: grāmatvedības

pamati, tirdzniecības tiesības vai elementārā jurisprudence, ekono-

miska ģeogrāfija, saimniecībasvēsture,tautsaimniecības teērija (mak-

roekonomija un mikroekonomija), rūpniecības organizācija, publiskās

finances vai tirdzniecība, nauda un bankas, statistikas metodes. Divi

priekšmeti bija jāizvēlas no otrās grupas, kurā ietilpa divi grāmat-

vedības kursi, cenu kalkulācija, tirdzniecība, tirdzniecības tiesības,

publiskā administrācija, industriālās attieksmes, saimniecībasmācību
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vēsture, matemātiskā tautsaimniecība un publiskās finances (atšķi-
rīgi kursi, salīdzinot ar pirmo grupu), saimniecības ģeogrāfija un

divi kursi saimniecības vēsturē.

Ne vairāk kā vienu priekšmetu varēja izvēlēties no trešās un

ceturtās grupas,ko mācīja citās universitātes fakultātēs. Trešā grupa

bija: publiskās finances, statistikas teērija, angļu valoda, vispārējā

matēmatika, tīrā matēmatika, vispārējās dabzinātnes, filozofija, psī-

choloģija, valsts iekārta un kāda svešvaloda. Ceturtajā grupā bija —

starptautiskās attieksmes, loģika, valsts iekārta, politiskā filozofija,
tīrā matēmatika,kāda svešvaloda un kāds priekšmets nodabaszinātņu
vai humanitārozinātņu fakultātes.

i

Šo iekārtu grozīja 1970.gadā, atstājot spēkā noteikumus, ka

jānoliek pārbaudījumi 12 priekšmetos, bet obligāto priekšmetu skaitu

samazināja no astoņiem uz pieciem. Šais piecos priekšmetos ietilpa

trīs tautsaimniecības teorijas priekšmeti, ievads grāmatvedībā un

statistikas metodes. Vēl noteica, ka studentiem ir jāstudē divās

priekšmetu virknēs, kas katra aptvēra trīs priekšmetus tai pašā dis-

ciplīnā (piemēram, saimniecības vēsturē), pie kam vienai virknei

jābūt tautsaimniecības teērijā. Pārgrozījumu nolūks bija no vienas

puses dot studentiem lielāku priekšmetu izvēles brīvību, no otras

puses panākt, lai izvēlētos priekšmetus studētu pamatīgāk. Reizē ar

to tautsaimniecības studijas zaudēja savu mēreno vispārējās izglītī-

bas raksturu, kāds bija agrākai programmai.

Citās Austrālijas universitātēs tautsaimniecības studiju struk-

tūra daudz neatšķiras no Melburnas universitātes un visumā ir tai

līdzīga. Melburnas universitātē pēc bakalaura grāda iegūšanas div-

gadīgās studijās var iegūt maģistra grādu tautsaimniecībā vai arī

uzņēmumu saimniecības vadībā. Ir iespējas arī iegūt filozofijas dok-

tora grādu (Ph.D.). Uzņēmumu saimniecības vadību, sevišķi grāmat-

vedību, var mācīties ari techniskajās kolledžās.

Tautsaimniecības studijas Kanādā

Kā piemēru izvēlēsimies Toronto universitāti, ko beidzis liels

skaits latviešu. Tautsaimniecību var studēt humānitāro zinātņu un

dabas zinātņu fakultātē. lepazīstinot nākošos studentusar tautsaimnie-

cības studijām, aizrādīts, ka tautsaimniecības teērijā jaunākajos
laikos ir bijis tik liels progress, ka to var sekmīgi studēt tikai pēc

grāda iegūšanas, tādēļ, pirms grāds iegūts, tautsaimniecības studiju
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uzdevums ir tikai sagatavot tālākām studijām. Ar šim iepriekšējām
tautsaimniecības studijām vien tomēr nepietiek, jo pēc grāda iegū-

šanas tautsaimniecībasstudijas paredzētas ļoti speciālas. Tādēļ stu-

diju mērķis pirms grāda iegūšanas ir dot arī vispārēju izglītību (sk.:
Universitv of Toronto,Facultv of Arts and Science, CALENDAR 1971—

1972, 188. lpp.).

Studentam, kas nodomājis izvēlēties tautsaimniecību kā gal-

veno priekšmetu, pirmajā gadā ir jāveic ievads tautsaimniecībā un

Eiropas saimniecības vēsturē, un viņš var izvēlēties studēt arī taut-

saimniecības teēriju un polītiku, kvantitatīvās metodes tautsaimnie-

cībā, Ziemeļamerikas saimniecības vēsturi, datoru zinības un matē-

matisko pieeju makroekonomijas teērijā. Četrgadīgajā kursā trešajā

gadā notiek speciālizēšanās tautsaimniecībā vai tirdzniecība, un tad

ir iespējas studēt vairākus tālākus kursus saimniecībasvēsturē, saim-

niecības mācību vēsturi, industriālo organizāciju, mazattīstīto zemju

ekonomiskās problēmas, augstāku ekonomijas teērijas kursu, ekono-

metriju, starptautisko tautsaimniecību, konjunktūras mācību, reģionā-
las tautsaimniecības problēmas (Padomju savienība, Ķīna, Japāna, La-

tīņu Amerika), darbaproblēmas, modernās Kanādas tautsaimniecības

problēmas, finanču zinātni, lineāroekonomisko modeļu teoriju uc.

Lai iegūtu maģistra grādu uzņēmumu saimniecības mācībā,

vajadzīgas vēl divu gadu studijas pēc bakalaura grāda iegūšanas stu-

dijās pavadītajiem četriem gadiem, bet sevišķos apstākļos iespējams
arī visu kursu veikt četros gados. Pirmajā gadā studē uzņēmumu eko-

nomiju, grāmatvedību, finances, tirgu, administratīvo teorijuunpraksi,

informācijas sistēmas,bez tam iespējami vēl seši izvēles priekšmeti.

Otrā gadā jāstudē uzņēmumu stratēģija, tautsaimniecības un uzņē-
mumu politika un, lai studijas būtu vispusīgas, no desmit izvēles

priekšmetiem var izvēlēties ne vairāk kā četrus par vienu tematu.

Tautsaimniecības studijas Vācijā

Latvieši Vācijā tautsaimniecības studijas visvairāk beidza

tūliņ pēc kara. Studijas ir lielā mērā atstātas studenta paša inicia-

tīvai, bet sagaida, ka viņš pavadīs auditorijā vai bibliotēkā vismaz

18 līdz 25 stundas nedēļā. Tā kā studiju programmas noteic atsevišķo

Vācijas valstu izglītības ministrija un tās saskaņo izglītības ministru

un universitāšu rektoru konference, starp atsevišķam universitātēm

panākta samērā lielavienveidība studiju programmā. Pēc minimālām
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triju gadu tautsaimniecības studijām un izturētiem pārbaudījumiem

iegūstams pirmais — tautsaimnieka (Diplom-Volkswirt), uzņēmumu

saimniecības vadītāja (Diplom-Kaufmann) vai arī tirdzniecības skolo-

tāja (Diplom-Handelslehrer) — grāds. Otrais ir doktora grāds (kas

pielīdzināms maģistra grādam citur) — Dr. rer. pol. (Doctor rerum

politicarum), Dr. oec. publ. (Doctor oeconomiae publicae) vai Dr. sc.

pol. (Doctor scientiae politicarum). Pirms kara Vācijā bija vēl habi-

litācijas doktora grāds, kas pielīdzināms doktora grādam citās zemēs

(Ph.D.).

Tautsaimniecībālekcijas lasa tautsaimniecības teērijā, saim-

niecības mācību vēsturē, tautsaimniecības polītikā, konjunktūras mā-

cībā, finanču zinātnē, starptautiskā tirdzniecībā, naudas, banku un

kredita teērijā un saimniecības vēsturē. Uzņēmumu saimniecības

studijās lasa uzņēmumu saimniecības mācību, rūpniecības vadību,

korporāciju finances, kalkulācijas, bilanču mācību, uzņēmumu statis-

tiku, reklāmu, bankas uc. Sagaida, ka tiklab tautsaimniecības, kā arī

uzņēmumu vadības studenti studēs statistikas metodes. Lekciju no-

klausīšanās un priekšmetu izvēle ir atstāta studenta ziņā, bet pieda-
līšanās semināros ir nepieciešama. Biežās pārbaudēs (klauzūrās)

tomērmācībspēki kontrolē studentu darbu. Tāpat valstseksāmenu dēļ,
kas jāiztur, studijas beidzot, jāraugās, kam studijās veltījama vērība.

Tautsaimniecības studijas Beļģijā

Vairāki latviešu studenti beiguši tautsaimniecības studijas

Beļģijā, tādēļ šeit ievietots īss pārskats. Beļģijā ir divējāda tipa uni-

versitātes — valsts un privātas. Latvieši beiguši tikai privāto katoļu
universitāti Luvēnā. Tautsaimniecību Beļģijā var studēt arī citās

augstākās māclbiestādēs, ne vien universitātē.

Universitātes piešķir divus grādus — licenciāta un

doktora grādu (docteur en sciences e'conomiques). Luvēnas katoļu
universitātē šos grādus var iegūt politisko un sociālo zinātņu fakul-

tātē. Pēc divu gadu studijām students kļūst par kandidātu un pēc vēl

divu gadu studijām var likt licenciāta pārbaudījumus. Mācibu gaita ir

noteikta, un studentam tautsaimniecības priekšmetos izvēle nav dota.

Toties izvēles iespējas ir citos sociālo zinātņu priekšmetos, kas

studentam jāklausās. Studijas līdz kandidāta pakāpei tautsaimniecības

priekšmetos prasa 20 stundas nedēļā lekcijās un vingrinājumos. Māca

svešvalodas, ģeogrāfiju,preču zinības,uzņēmumu organizāciju, matē-
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matiku, statistiku, elementāras tiesības un saimniecības vēsturi. Lai

iegūtu licenciāta grādu, studijām tautsaimniecības priekšmetos uni-

versitātē jāveltī 20—25 stundas nedēļā — klausoties tautsaimniecības

teēriju, Beļģijas saimniecības vēsturi, saimniecības mācību vēsturi,

konjunktūras mācību, speciālas problēmas tautsaimniecībāun saim-

niecības vēsturē, arī statistikā, uzņēmumu organizāciju, finances un

saimnieciskās dzīves morālās problēmas. Bez tam relātīvi daudz

laika jāziedo, lai mācītos svešvalodas. Kamēr studijām līdz kandidāta

pakāpei ir lielāmērā vispārējas izglītības raksturs, pēc tam studijas

ir koncentrētas tautsaimniecībā.

Tautsaimniecības studijas Zviedrijā

Tālākās piezīmes pamatojas uz autora personiskās pieredzes,
kad viņš pirms kara studēja Zviedrijā un pēc kara sekoja aicināju-

mam nolasīt lekcijas Stokholmas un Upsalas universitātē. Jaunākā

laikā studiju gaitā izdarītas ievērojamas pārmaiņas. Tomēr Zvied-

rijā samērā maz latviešu beiguši tautsaimniecības studijas, tādēļ
sīkāks apskats šeit nav sniegts.

Zviedrijā tautsaimniecībā, tāpat kā citās disciplīnās, vienmēr

bijusi brīvas studēšanas iespēja kā priekšmetu izvēlē, tā studiju

ilgumā. Tomēr pirmā grāda iegūšanai normāls studiju ilgums bija

trīs līdz četri gadi. Pirmais grāds pirms reformām saucās vai nu

„
filosofiekandidat", vai „politices magister", bet tirdzniecības uni-

versitātēs
„

civilekonom". Otrais — licenciāta (ekonomie licentiat)

grāds prasīja nākošos trīs vai četri gadus specializējoties. Trešais

grāds ir doktora grāds (filosofie doktor). Doktora grāda ieguvēju

vecums bija 30—50 gadu, kas liecina par briedumu un ilgstošu no-

pietnu darbu.

Priekšmetu izvēles brīvība izpaužas tā, ka pirmā grāda iegū-

šanai studentam vismaz trijos priekšmetos jāiegūst sešas vienības,

licenciāta grādam jāiegūst septiņas vienības un bez tam pus vienība

tiesībās. Tomēr izvēle ierobežota ar to, ka, tautsaimniecību studējot,

trīs vienības jāiegūst politiskajās zinātnēs, tautsaimniecībā un statis-

tikā, bet divas vienības — izvēloties vienu vai divus no tiem pašiem

priekšmetiem ar augstākām prasībām, vai arī matēmatikā, ģeogrāfijā

(parasti saimniecības ģeogrāfijā), saimniecības vēsturē, vēsturē, so-

cioloģijā vai praktiskā filozofijā, vai arī jebkurā filozofijas fakultātes

priekšmetā.
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Stokholmas un Gēteborgas tirdzniecības universitātēpārbau-

dījumi pirmā grāda iegūšanai bija jāiztur tautsaimniecībā, grāmat-

vedībā un financēs, uzņēmumu vadībā, tiesībās vai ekonomiskā ģeo-

grāfijā, vai arī saimniecības vēsturē un vienā svešvalodā. Lekcijas

Stokholmas tirdzniecības augstskolā lasīja deviņos kursos, starp ku-

riem bija šādi kursi un atsevišķi priekšmeti: cenu teērijā, nauda un

konjunktūra, modernās ekonomiskās problēmas, cenu analizē, saim-

niecības attīstības vēsture, Zviedrijas saimniecības vēsture un saim-

nieciskā attīstība pēc 1939.gada.

Tautsaimniecības studijas Latvijā

Brīvajā pasaulē ir lielāks skaits tautsaimnieku, kas beiguši

Latvijas universitātes tautsaimniecībasun tiesību zinātņu fakultāti —

viņu skaitā arī šī raksta autors. Studijas varēja beigt divējādi. Pirm-

kārt — minimāli četru gadu studijās iegūstot tautsaimniekanosauku-

mu,kas pielīdzināms bakalaura grādam citur. Otrkārt —pēc studijām
iesniedzot un aizstāvot diplomdarbu, varēja iegūt tautsaimniecības

maģistra nosaukumu, kas pielīdzināms maģistra grādam (MA) ārze-

mēs. Studijas varēja beigt vienā no trim apakšnodaļām: tautsaimnie-

cībā, tirdzniecībā un kooperācijā. Tirdzniecības nodaļā bija atšķirīgi
praktiskie darbi un semināriatkarā no specializācijas: grāmatvedībā,

preču tirdzniecībā, starptautiskā tirdzniecībā, apdrošināšanas un ban-

ku grupā. Kooperācijas apakšnodaļā savukārt bija divi nozarojumi —

teērētiskā un praktiskā virzienā. Salīdzinot ar citām zemēm, Latvijā

tautsaimniekiem bija jāiztur ļoti daudz obligāto priekšmetu pārbau-

dījumi (26 priekšmeti tautsaimniecības, 28 tirdzniecības un 29 koope-

rācijas apakšnodaļā). Piemēra dēļ minēšu tautsaimniecības nodaļas
obligātos priekšmetus: tautsaimniecības teorija; tirdzniecības un

rūpniecības polītika; agrārpolītika; nauda, kredits, bankas; finanču

zinātnes; saimniecības ģeogrāfija; vispārējā saimniecības vēsture;

Latvijas saimniecības vēsture (tikai pēdējos gados); tautsaimniecības

mācību vēsture; statistika (universitātes sākuma gados statistikas

vēsture, vēlāk — elementārastatistikas teērijā); uzņēmumu saimnie-

cības mācība(divi priekšmeti); grāmatvedības teorija; grāmatvedības

prakse; tirdzniecības rēķini; finanču matēmatika; ievads kooperācijā;

publiskās tiesības; civiltiesības; tirdzniecības tiesības; socioloģija

(ko gan faktiski lasīja tikai dažus gadus); sociālā likumdošana; lat-

viešu tirdzniecības korespondence; angļu valoda (triju gadu kurss);
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vācu valoda (tāpat kā angļu valodai); angļu tirdzniecības korespon-

dence; vācu tirdzniecības korespondence.

Bez šiem obligātajiem priekšmetiem bija jāizvēlas vēl divi

priekšmeti no četriem: ievads sabiedriskās zinātnēs, starptautiskā

tirdzniecība, bilanču mācība, ievads statistikā. Bez tam bija obligāti

četri semināri, izvēloties tos no noteiktām grupām, un bija jāpieda-

lās divos praktiskos semināros, arī izvēloties tos no noteikta priekš-

metu skaita.

Kaut daži no šiem priekšmetiem neprasīja lielu intelektuālu

piepūli (piemēram, korespondences kursi, tirdzniecības rēķini, grā-

matvedības prakse) vai arī tajos vajadzēja tikai mechanisku atmiņu

(saimniecības ģeogrāfijā, agrārpolītikā), tomēr lielais priekšmetu

skaits, samērā liberālieminima noteikumi un fakts, ka vairums stu-

dentu parallēli studijām strādāja maizesdarbu (1938/39. mācību gadā

78 %),viss kopā bija iemesls tam, ka liels skaits studentu studēja ļoti

ilgi, pat vienpadsmit gadus un ilgāk (tādu 1937/38.mācību gadā bija

35 %), un beidzēju bija maz. Tie bija Latvijas mūžīgie studenti, gan

citādi nekā Čechova
„Ķiršu dārza" Trofimovs, jo apstākļi bija citi.

Tautsaimniecībasstudijas okupētajā Latvijā

Pēc tam, kad Latviju okupēja Padomju savienība, reizē ar

visas dzīves pārkārtojumu pārkārtoja arī studiju gaitu universitātē.

Fakultāti pārdēvēja par ekonomikas un juridisko fakultāti. Lai iegūtu

režīmam padevīgus studentus, fakultātē pēc īsiem sagatavošanas

kursiem uzņēma arī tos, kas nebija beiguši vidusskolu. Par svarīgu

priekšmetu, no kā atkarājās, vai studijas vispār varēja beigt, kļuva
marksisma un ļeņinisma priekšmets (Staļina sarakstītā nodaļa komū-

nistu partijas vēstures „īsajā kursā"), ko lasīja mācībspēki, kas paši

nebija ieguvuši universitātes izglītību, bet tikai beiguši sarkanās

profesūras institūtu. Tautsaimniecības teoriju pārdēvēja par politisko

ekonomiju, un arī to lasīja sarkanās profesūras institūta absolvents,

kam nebija pat vidējās vispārējās izglītības. Priekšmetu sistēmas

vietā fakultātē noteica kursu sistēmu, un tikai tiem agrākajiem stu-

dentiem, ko no universitātes nebija izslēguši komūnistu partijas or-

gāni, atļāva studijas nobeigt pēc priekšmetu sistēmas, ko ievērojami

pārkārtoja. Kad padomju okupācijas vietā stājās vācu okupācija, taut-

saimniecības un tiesību zinātņu fakultāti izdevās atjaunot tikai ar

lielām pūlēm. Fakultāte centās atjaunot studiju gaitu pēc Latvijas
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patstāvības laika noteikumiem, bet to daļēji traucēja vācu uzraudzī-

bas iestādes. Tomēr lielākam skaitam agrāko studentu izdevās stu-

dijas beigt, kaut gan diplomdarba iesniegšanai nebija vairs laika, jo
atkal draudēja jauna Padomju savienības okupācija.

Tagadējais okupācijas režīms ir fakultāti vairākkārt pārkār-

tojis. Tautsaimniecības fakultāti ganatdalīja no juridiskās fakultātes

(1944. gadā), gan atkal ar to apvienoja (1955—1967. g.). 1958/59. mā-

cību gadā darbojās apvienotā juridiskā, filozofijas untautsaimniecības

fakultāte. Tās struktūrā bija trīs nodaļas: dienas, vakara un neklātie-

nes nodaļa. Darbojās četras tautsaimniecībaskatedras: PSRS tautas

saimniecības nozaru (rūpniecības, lauksaimniecības, tirdzniecības)

ekonomikas katedra, finanču un kredita katedra, statistikas un plāno-
šanas katedra, grāmatvedības katedra un trīs juridiskās katedras.

Ceturto daļu no studiju laika, kas bija noteikts pieci gadi, prasīja

mācīšanās, t.s., vispārējās katedrās: PSKP vēsture, politiskā ekono-

mija, dialektiskais un vēsturiskais materiālisms, fiziskā audzināšana

un sports (ieskaitot militāroapmācību).

Pēc tam, kad 1967.gadā fakultātekļuva patstāvīga, to atdalot

no juridiskās fakultātes, tajā bez jau minētajām katedrām darbojās

vēl ekonomiskās informācijas mechanizētās apstrādes organizācijas

katedra un ekonomiskās kibernētikas katedra. Sevišķi spilgtas atšķi-
rības, salīdzinot ar studijām Latvijas patstāvības laikā un ar brīvo

pasauli, padomju iekārtā ir, ka modernās tautsaimniecības teorijas

vietā māca simt gadu vecās Marksa dogmas. Otrkārt, pārsteidz, ka

to, ko Markss savā laikā sauca par vienīgo nozari, kas pelnī zinātnes

vārdu, proti, saimniecības vēsturi — nemaz nemāca. Darbi, ko saim-

niecības vēsturē publicējuši atsevišķi autori, ir apbrīnojami naīvi un

liecinapar avotu nepazīšanu un metodiskās prakses trūkumu.

Latvijas valsts universitāte nav vienīgā okupētās Latvijas

mācībiestāde, kur māca priekšmetus, ko tur uzskata par tautsaim-

niecisko mācību. LATVUAS PSR MAZAJĀ ENCIKLOPĒDIJĀ lasām

(111, 61. lpp.): „
P[olītisk]ās e[konomij]as apgūšana LPSR notiek aug-

stākās māc[ību] iestādēs, ekonfomijas] technikumos, kā arī politiskās

izglītības sistēmā". Visplašāk tautsaimniecības priekšmetus māca

1958. gadā dibinātajā Rīgas politechniskajā institūtā. Tajā kopš 1966.

gada darbojas inženierekonomikas fakultāte ar šādām katedrām: po-

litekonomijas katedra,ražošanas organizācijas un ekonomikas katedra,
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celtniecības un ekonomiskās organizācijas katedra, darba zinātniskās

organizācijas un ražošanas pārvaldes katedra un darbaaizsardzības

katedra.

Par tautsaimniecības zemo līmeni tagadējā okupētajā Latvijā

liecina to 29 tautsaimniekubiogrāfijas, kas ievietotas LATVUAS PSR

MAZAJĀ ENCIKLOPĒDUĀ (publicēta 1967—1972). Ja no šais biogrā-

fijās minētajiem atskaita patstāvības laika tautsaimniekus (Kārli An-

džānu, Eduardu Balodi, Kārli Balodi, Kārli Bērziņu, Eduardu Šīronu un

Benjamiņu Treiju), tad no atlikušajiem 23 tautsaimniekiem vienpad-

smit (t.i. .gandrīz puse) ir tādi, kam nav nekādas tautsaimnieka iz-

glītības, un dažiem no viņiem nav pat vispār nekādas citas izglītības

kā tikai sarkanās profesūras institūtāvai Krupskajas komunistiskās

audzināšanas akadēmijā iegūtā propagandista prasme. Totiesu visiem

23 (ieskaitot Andžānu un Treiju) ir komūnistu partijas biedra karte,

kas, liekas, bija galvenais kritērijs, lai šīs personas uzņemtu encik-

lopēdijas biogrāfijās. Lai nerastos ieskats, ka šī apcerējuma negā-

tīvais spriedums par okupētās Latvijas tautsaimniekiem ir rakstīts

buržuāziska aizsprieduma ietekmē(autoru MAZAJĀ ENCIKLOPĒDUĀ

dēvē par „
buržuāzijas vēsturnieku"), citēšu, ko par Padomju savie-

nības tautsaimniecības mācības līmeni saka kāds marksists, Belgra-

des universitātes profesors Radivojs Uvaličs. Rakstot par tautsaim-

niecības studiju programmu Jugoslavijas universitātēs un to, ka šais

studijās iztirzā arī Padomju savienībā mācīto tautsaimniecību, viņš
norāda:

„
Dažādās nesociālistiskās un pretmarksistiskās idejas pa-

domju tautsaimniecībā un zemēs, kas atrodas Padomju savienības

ietekmē, tiek kritiski pārbaudītas un interpretētas" (Radivoje Uvalič,

„The teaching of economics m Yugoslavia", ECONOMICS, 270. lpp.).

Tātad pat galvenais, ko Padomju savienībā (un reizē arī Latvijā) māca

tautsaimniekiem, ir aplams no marksistu viedokļa. Ko tādos apstāk-

ļos lai saka par pārējo priekšmetu mācīšanu?
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TAUTSAIMNIEKU ĪSBIOGRAFIJAS

Arvīds Ķiploks

ARCHĪVĀ ievietoto īsbiografiju nolūks ir divējāds. Pirmkārt — dot iespēju

vienas nozares līdzgaitniekiem savstarpēji sazināties, atjaunot pairušās drau-

dzības saites un nodibināt jaunu draudzību. Otrkārt, šīs biogrāfijas atspoguļo,
kādās nozarēs latvieši darbojas brīvajā pasaulē — kādas nozares ir populāras
un kuras pievelk mazāk. No šī viedokļa ARCHĪVĀ ievietotās biogrāfijas nākotnē

būs vērtīga atradne sociologiem un tālākā perspektīvā vēsturniekiem.

Sai sējumā ievietoto ziņu avoti ir divējādi. Pirmkārt ziņas snieguši

tautsaimnieki paši, gan atsaucoties uz avīžu aicinājumiem, gan sekojot Zvied-

rijas tautsaimnieku kopas vadības aicinājumam. Otrkārt ziņas iegūtas no LAAJ

zinātnes nozares kartotēkas par universitātes un citas augstākās mācībiestādes

beigušajiem. Šīs kartotēkas avots savukārt ir publikācijas presē par mācīb-

iestādes beigušajiem un mazākā mērā izraksti no šo mācībiestāžu absolventu

sarakstiem. Tikai ziņas, kas iegūtas nopašiem biogrāfijās aprakstītajiem taut-

saimniekiem, ļauj reālizēt ARCHĪVA pirmo nolūku, īsbiografijas publicējot, jo

šais ziņās parasti ir minēta arī attiecīgās personas adrese, kamēr citu adreses

izdevās noskaidrot tikai retos gadījumos.

Sekojošās īsbiografijās uzņemti visi latvieši brīvajā pasaulē, par kuriem

bija sameklējamas ziņas, ka viņi ieguvuši grādu tautsaimniecībā, uzņēmumu
vadībā vai mājturībā. Ziņu sakopotājs pēdējo grupu uzņēma īsbiografijās aiz

apsvēruma, ka daudzi priekšmeti, ko studē mājturības grāda iegūšanai, ietilpa

arī Latvijas universitātes tautsaimniecības nodaļas studiju plānā. īsbiografiju

papildinājumus un trūkstošās adreses lūdzam sūtīt ARCHĪVA redakcijai.

īsbiografijās ar alfabēta burtiem apzīmētas šādas ziņas: a) dzimšanas

datums un vieta; b) universitāte, tās beigšanas gads un iegūtais grāds; c) taga-

dējā darbavieta un amats (pensionāriem pēdējā darbavieta un amats); d) pārējie
dati (citas biogrāfiskās ziņas, publikācijas, apbalvojumi un taml.); c) adrese.

Kur bija zināms precētās sievietes dzimtais uzvārds, tas likts iekavās.

SAĪSINĀJUMI

A = ARCHĪVS; A. = augstskola; AAUP ■ Association of Universitv Pro-

fessors; AB = Bachelor of Arts (Amerikā); AEA = American Economic Associa-

tion; Ak = akadēmija; ALA = Amerikas latviešu apvienība; ALJA = Amerikas

latviešu jaunatnes apvienība; apg.
= apgabals; apv-ba = apvienība; ārk. = ārkār-

tas; ASA =Australian Societv of Accountants; asist. = asistente, asistents; ASV =

Amerikas savienotās valstis; B = Bachelor (bakalaurs); b. = beidzis, beigusi;
BA = Bachelor of Arts; BABA = Bachelor of Arts (Business Administration);
B. arch. = Bachelor of Architecture; BBA= Bachelor of Business Administration;

BBAE = Bachelor of Business Administration (Engineering); BCE = Bachelor of
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Civil Engineering; B. Com. = Bachelor of Commerce; B. Ec. = Bachelor of Econ-

omics; BECE = Bachelor of Engineering m Civil Engineering; BEE = Bachelor

of Electrical Engineering; BEM = Bachelor of Engineering(Mechanical); BIE =

Bachelor of Industrial Engineering; biogr. = biogrāfisks; BJ =B. Jēgers, LAT-

VIEŠU TRIMDAS IZDEVUMU BIBLIOGRĀFIJA; BL ■ Bachelor of Law; BM =

Bachelor of Management; BME = Bachelor of Mechanical Engineering; BS =

BSc. = Bachelor of Science; BSCE = Bachelor of Science (Civil Engineering);

BSE = Bachelor of Science m Engineering; BSIE = Bachelor of Science (Industri-

al Engineering); BSME = Bachelor of Science (Mechanical Engineering); BU =

Baltijas universitāte; CA = Chartered Accountant (zvērināts grāmatvedis un

revidents); cand. rer. merc. = tirdzniecības zinātņu kandidāts; centr. - centrāls;

civ. oec. = civilekonom (tautsaimnieka grāds Zviedrijā); dep-ts = departaments;

Dipi. rer. pol. = Diploma rerum politicarum (diploms politiskās zinātnēs); dir. =

direktors; Dr. iuris = doctor iuris (tiesību doktors); Dr. rer. pol. = politisko zi-

nātņu doktors; DV = Daugavas vanagi; fak. = fakultāte; galv.= galvenā,galvenais;

I = institūts; izgl. = izglītības; J.D. ■ iuris doctor (tiesību doktors); JG = JAUNĀ

GAITA; J.S.D. = Doctor of Science of Law; karal. = karalisks; KD = kultūras

dienas; kol. = kolledžā; komit. = komiteja; LAAJ = Latviešu apvienība Austrālijā

un Jaunzēlandē; laikr. = laikraksts; latv. = latviešu; lauks. = lauksaimniecības;

LCK = Latviešu centrālā komiteja (Vācijā); LCP = Latviešu centrālā padome

(Vācijā); LE pap. ■ LATVJU ENCIKLOPĒDIJA (papildinājumi 1962); lic. = licen-

ciāts; LL.B=Legum baccalaureus (tiesību bakalaurs); LL.M = tiesību maģistrs;

LNAK ■ Latviešu nacionālā apvienība Kanādā; loc. = locekle, loceklis; LU ■ Lat-

vijas universitāte; M ■ Master (maģistrs); MA = Master of Arts; mag. oec. =

tautsaimniecības maģistrs; mag.rer.oec. = tautsaimniecības maģistrs; MBA =

Master of Business Administration; MBS = Master of Business Science; M.Com.

= Master of Commerce; M.Ed. = Master of Education; min-ja = ministrija;
MS = Master of Science; MSBA = Master of Science (Business Administration);

NABE = National Association of Business Economists; nac. = nacionāls; nod. =

nodaļa; noz. =

nozare; org-ja = organizācija; paid. = paidagoģijas, paidagoģisks;

pētn. = pētniecības; pol. mag.
= politices magister (tautsaimniecības, resp. sa-

biedrisko zinātņu maģistrs — Zviedrijā); pr-dis =priekšsēdis; prez-js = prezi-

dijs; prez-ts ■ prezidents; priv. = privāts; prof. =profesors; publ. =publikācija,

publikācijas; red. = redaktors, redaktrise; RES = Royal Economic Societv; rūpn.
= rūpniecības, rūpniecisks; sab. = sabiedrisks; sab-ba = sabiedrība; saimn. =

saimniecības,saimniecisks; sav-ba = savienība; spec.= speciāls; starpt.= starp-

tautisks; stud. = studējis, studējusi; tauts. - tautsaimniecība; techn. = technikas,

technisks; technol.= technoloģijas; tirdzn. = tirdzniecības; U = universitāte;

uzņ.
= uzņēmums, uzņēmumu; vad.= vadītāja, vadītājs; vec. = vecākā, vecākais;

zin. = zinātne, zinātnes, zinātnisks; zvērin. = zvērinātais.

ĀBELE, Ansis —a) 1937 b) Mičiganas stāta U (ASV) 1962 BA (uztur-

vielu tirdzniecības uzņēmumu vadībā).
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ĀBOLIŅA, Astra — b) Vašingtonas U Sietlā (ASV) 1968 BA (mājsaim-

niecībā) .

ĀBOLIŅA, Austra
— b) Hantera (Hunter) kol. Ņujorkā 1958 BA (tauts.).

ĀBOLIŅŠ, Aleksandrs — a) 14.1.1905 Liepājā b) LU 1931 mag. oec.

c) sava uzņēmuma īpašnieks būvniecības noz. d) Latvijā bijis Gegingera sal-

dumfabrikas direktors.

ĀBOLIŅŠ, Juris — b) Merilendas U (ASV) 1969 BS (uzņēmumu vadībā).

ĀBOLS, Jānis — b) Karltonas (Carleton) U Otavā, Kanādā 1966 BA (taut-

saimniecībā).

ĀBOLTIŅA, Anna — a) Bruklinas (Brooklvn) kol. Ņujorkā 1963 BS (grā-

matvedībā); Ņujorkas U uzņ. vadības fakultātē 1969 MBA.

ABRENIETIS, Juris*
— b) Tempļa (Temple) U Filadelfijā (ASV) 1966 BS

(uzņēmumu vadībā).

ADAMKOVIČA, Ausma — b) Perdjū (Purdue) U 1962 BS (mājsaimniecībā).

ĀDAMSONE, Rasma — sk.: ŽOKA.

ADAMSONS, Valters — b) Ņujorksitijas U 1965 BBA.

AIDE, Elmārs — a) 18.12.1923 Rīgā b) Melburnas U Austrālijā 1962

8.C0m., 1970 B.A. c) pētnieks un statistiķis Viktorijas kolledžu i c) 13 lans

Grove, Lower Templestowe,Vic. 3107, Australia.

AIZSILNIEKS, Arnolds —a) 21.2. 1898 Grostonā b) LU 1932 mag.oec.

c) LU ārk. prof. 1939—1944, pēc tam pētn. darbā pie Stokholmas U; kopš 1965

pensijā d) valdes loc. Baltijas I Stokholmā; publ.: LATVIJAS SAIMNIECĪBAS

VĒSTURE 1914-1945 uc.; sk.: LE; A VII, 99. lpp. c) Hjalmarsvagen 19, S -

121 65 Johanneshov, Svveden.

AKMENTIŅA, Kristīne — a) 5.11.1951 Buenosairesā,Argentīnā b) Kor-

dovas (Cdrdoba)katoļu U 1975: „contador publico" (zvērināta grāmatvede) c) Kor-

dovas provinces senāta budžeta plānotāja d) turpinastudijas Kordovas katoļu U,

lai iegūtu licenciātes grāduuzņ. vadībā c) Asturias 728 Barrio Colon, Cdrdoba,

Argentina.

AKSELA, Anita — b) Mičiganas stāta U (ASV) 1974 B (reklāmu nozarē

ļoti sekmīgi).
ALKSNIS, Imants —a) 17. 9.1932 lecavā b) Lundas U Zviedrijā pol. mag.

d) sk.: A XII, 78. lpp. c) Lagerbrinksv. 6, S - 223 60 Lund, Sweden.

ANDERSONE, Māra — b) Ņusautvelsas U Austrālijā 1960 (diploms uztur-

vielu zinātnē).

ANDERSONS.Ēvaids—a) 1.9.1906 Rīgā b) b. LU tautsaimniecības nod.

1930 c) P. O. Box 1118, Halifax, NS, Canada.

ANDERSONS, Māris — a) 31.1.1937 Trikātā b) Sanfrancisko stāta kol.

Kalifornijā 1960 BA (tautsaimniecībā) c) Amerikas bankas (Bank of America)

viceprez-ts, kārto aizdevumus tirdzn. un rūpn. uzņēmumiem d) aktīvs latviešu

sab. dzīvē c) Losandželosā.ASV (1974).

ANDREIKA, leva — b) Vašingtonas U Sietlā (ASV) 1962 BA (uzņ. vadībā).

ĀNS, Mārtiņš — b) Vaiomingas (Wyoming) U 1972 BS (uzņ. vadībā).
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ANSBERGS, Jānis — a) 11.2.1911 Rīgā b) b. LU tautsaimn. nod. 1942,

b. Bentlija (Bentlev) I Bostonā 1959 c) galv. grāmatvedis priv. firmās d) ASV

grāmatvežu sav-bas (National Association of Accountants) biedrs c) 23 Cald-

well St. No, Weymouth, MA 02191, USA.

ANSBERGS, Jānis —a) 26.4.1943 Rīgā b) Ilinojas U 1967 BS (tautsaimn.)

c) Bostonas pirmās nac. bankas darbinieks d) sk.: Jānis Ansbergs.

ANŠMITA, Anna — b) Toronto U Kanādā 1960 BA (politiskās zinātnēs un

tautsaimniecībā); 1965 MA.

ANTMANE, Dagnija — b) Adelfi (Adelphi) kol. Ņujorkas stātā B (uzņē-

mumu vadībā).

APERĀNS, Gundars — b) Dortmutas kol. Ņuhempšlrā (ASV) 1966 BA

(tautsaimniecībā).

APĪNIS, Valdis — b) Konektikutas U (ASV) 1961 BS (uzņēmumu vadībā).

APRĀNS, Richards — b) Nataniela Hetorna (Nathaniel Hathorn) kol. Ņu-

hempšlrā 1973 B (tirdzn. zinībās un uzņ. vadībā) c) darbojas savā zvejniecības

uzņēmumā (1973) ASV (?).

APSE,Alfrēds —a) 16. 2.1908 Smiltenē b) LU 1938 mag. oec.; b. Mekgila

(McGill) U Montrealā,Kanādā; CA c) darbojas savā grāmatvedības birojā c) 34 -

8 Ave,Terrasse Vaudreuil, Que J7V 3M4, Canada.

ĀRIŅA, Ilze — b) Mičiganas stāta U (ASV) 1965 BS (mājsaimniecībā).

ARSONS, Voldemārs — b) Ratgersa (Rutgers) U Ņudžersijā (ASV) 1957

BS (tautsaimniecībā).
ASERĪTIS, Pēteris — b) Rietummičiganas U (ASV) 1973 BBA.

AŠENKAMPFS, Herberts — b) BU Pinebergā, Vācijā 1949 mag.rer.oec.

AUGUSTS, Gvido — a) 24.5.1932 Kuldīgā b) Sanhozē (San Jose) stāta

kol. Kalifornijā 1956 BA (tirdzn. zinībās) d) grafiķis; sk.: A V (2. izd. 1976, 169.

lpp.) c) 322 Silvia Drive, Los Altos, CA 94022, USA.

AUSTRIŅŠ, Ģirts — a) 29. 9.1938 Rīgā b) Rietummičiganas U Kalamazū

1965 BSIE, 1970 MBA d) sk.: A XV, 145. lpp. c) 1611 N. Evergreen Ave, Arling-

ton Heights, IL 60004, USA.

AUZENBERGS, Aivars — b) Ohaio stāta U (ASV) BSCE; 1961 BS (uzņē-
mumu vadībā).

AUZENBERGS, Edvīns — a) 7.3. 1939 Dikļos b) Kolumbijas U Ņujorkā
1961 BA, BS; 1964 MBA c) koordinators budžeta lietās priv. firmā d) sk.: A

VIII, 266. lpp. c) Kllvlendā, ASV.

AUZERE, Ilze —b) Ņujorkas stāta U Bafalo 1973 BS (uzņ. administrācijā)

c) Ņujorkā, ASV.

AUZIŅA, Vija — b) Sidnejas U Austrālijā 1959 (diploms mājsaimniecībā).

AVOTA, Māra — b) Toronto U Kanādā 1966 BA (mājsaimniecībā).

AVOTIŅŠ, Gatis — b) Rietummičiganas kol. (ASV) 1958 BS (tautsaimn.).

AVOTS, Ivars —a) 18. 8. 1930 Rīgā b) Saskehanas (Susquehanna) U (ASV)

1954 BS (uzņ. vadībā); Pensilvānijas U 1956 MBA d) pseudonims literatūrā: Hen-

rijs Nordens; sk.: A VIII, 266. lpp. un LE pap. c) ASV.
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BACHMUTS, Ints—a) 12.11.1938 Liepājā b) Konektikutas U (ASV) 1962

BS (veikalvadībā); Pēsa (Pace) kol. Ņujorkā 1967 MBA c) 33 Tudor Hill Rd So,

Windsor, CT 06095, USA.

BALABKINA (MIESNIECE), Gundega - b) Tempļa U Filadelfijā (ASV)
1958 BC (8.C0m.) — grāmatvedības nozarē.

BALABKINS, Nikolajs — a) 17. 7.1926 Daugavpilī b) Getingenas U Vācijā

1949 Dipi.rer.pol.; Ratgersa (Rutgers) U (ASV) 1953 MA, 1956 Ph.D. (tautsaim-

niecībā) c) no 1965 tautsaimn. prof. Lehaija (Lehigh) U (ASV) d) publ.: 3 grā-

matas, 60 raksti žurnālos; sk.: LE pap. un AVIII, 102. lpp. c) LehighUniversitv,

Bethlehem, PA 18015, USA.

BĀLIŅŠ, Pēteris — b) b. Alsteras apg. (Ulster Countv) divgadīgo kol. ASV

veikalvedībā; Viljamsa (Williams) kol. Rodailendā 1975 BS (veikalvadībā).

BALODE, Inta — sk.: PAEGLE.

BALODIS, Emīls — a) 1904 b) LU mag. oec. c) grāmatvedis d) sk.: A

XIV, 269. lpp. c) Zviedrijā.

BALODIS, Valdemārs —a) 20.6.1915 Tambovā,Krievijā b) Rietumaus-

trālijas U Pērtā 1955 BA (tautsaimn.) c) darbvedis (Senior Clerk) Rietumaus-

trālijas U īpašumu uzturēšanas nod. d) Austrālijas latv. 14. KD rīcības komit.

pr-dis 1964; sk.: A XIV,269. lpp. c) 23 Ungaroo Rd, Baiga, W.A. 6061,Australia.

BALODIS, Zigurds —b) Aiovas stāta U 1963 BS (uzņ. vadībā), Čikāgas U

1972 MBA c) strādā firmā
n
International Harvester Co" Čikāgā c) ASV.

BALTGAILIS, Persijs —a) 13. 3.1906 b) LU mag. oec. c) 29 01denburg,

Old., Kattowitzer Str. 28, West Germanv.

BALTIŅŠ, Kārlis —a) 14.4.1906 Vecgulbenē b) LU mag. oec. c) sek-

retāra palīgs un uzticībnieks firmā
n
First National Bank Minneapolis", lektors

Amerikas banku I, Latviešu kreditsab-bas Mineapolisā vad. d) sk.: A XII, 200.

lpp. c) 1813 Irving Ave S., Minneapolis, MI 55403, USA.

BANGA, Māris — b) Masačūsetsas U (ASV) 1970 BS (viesnīcu un resto-

rānu administrācijā) c) pārdošanas nod.vad. firmā „Treadway Inn Corp." Bing-

hemptonā,Ņujorkā (1970) c) ASV.

BANKERS, Voldemārs —b) LU mag. oec. d) mācībgrāmatas ATVIEG-

LOTĀ SKAITĻOŠANA (1947) autors c) 3345 Reservoir Oval West, Bronx, NY

10467, USA.

BĀRENIS, Varis — b) Misisipi U (ASV) 1965 BBA.

BARKULIS, Pēteris — b) Bredli (Bradley) U Ilinojā (ASV) 1964 BS (uzņ.
vadībā).

BARONS, Jānis —a) 15.11.1939 Rīgā b) Ņujorksitijas U 1963 BS (tauts.).

BĀRS, Jānis — b) Toronto U 1957 M.Com. (uzņ. vadībā) c) 43 Alamosa

Dr., Willowdale, Ont. M2J 2NB, Canada.

BAUMANIS, Arturs —a) 27.2.1905 Rīgā b) LU 1937 mag. oec. d) sk.:

A VII, 103. lpp., VIII, 211. lpp. c) ASV.

BECHMANE, Karmena — b) Rietumontario U Londonā, Kanādā 1971 BA

(tautsaimn.) c) pēc studijām asistente Rietumontario U c) Kanādā.
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BEIKMANIS, Jānis — b) Ņusautvelsas technol. I Sidnejā, Austrālijā 1974

(diploms veikalvadībā) c) 1/24 Cooeevardia Pde.Greenacre,NSW 2190,Australia.

BEINIĶIS, Andrejs — b) Renslera (Rensselaer) politechn. I (ASV) 1968

BS (tautsaimniecībā).

BEĶERIS, Laimonis — b) Viskonsinas U (ASV) 1959 BS; 1963 BA (tauts.).

BĒMS, Arturs — a) 16.10.1901 Rīgā b) LU 1933 mag. oec. c) biroja
darbinieks d) Latvijā bijis Latvijas bankas pilnvarotais c) 3416 Eastern Blvd,
Des Moines, lA, USA.

BĒMS, Vitolds -a) 1.2.1941 Rīgā b) Drēka (Drake) U Aiovā (ASV) 1964

BS (uzņ. vadībā) c) strādā firmā
„

National Travellers Insurance Co" Demoinā

c) 4209 Middle Ridge Drive, Fairfax, VA 22030, USA.

BENSONE-CIMDIŅA, Astrīda — b) Sakramento stāta kol. Kalifornijā 1969

BA (sociālās zinātnēs un uzņēmumu vadībā).

BERGMANIS, Herberts — b) b. Lasala (La Šalle) neklātienes U Čikāgā

1959 (grāmatvedībā).

BERGMANIS, Ilmārs —a) 1930 b) Nebraskas U Linkolnā (ASV) 1957 BS

(tautsaimn.) c) Ilinojas stāta dzīvokļu un pilsētas izbūves min-jas galv. revi-

dents (1974) d) rosīgs latv. sab. darbā c) 2064 Fox Lane, Desplaines, IL 60018,

USA.

BERKULIS,Arnis — b) Ohaio U (ASV) 1974 BS (uzņ. vadībā un rēķinvedībā).
BĒRZIŅA-DREIMANE, Karmena - b) Veinas (Wayne) U Detroitā (ASV)

1957 BA (uzņēmumu vadībā).

BĒRZIŅA, Rita —b) Konektikutas U (ASV) 1959 BS (tirdzn. administrācijā).

BĒRZIŅA, Veronika - sk.: BURGESA.

BĒRZIŅŠ, Aivars — a) 1950 Jaunzēlandē b) Kenterberi U Kraistčerčā

(Christchurch) 1974 B.Com. c) grāmatvedis firmā „Carbonic ICE" c) Kraist-

čerčā, Jaunzēlandē.

BĒRZIŅŠ, Arvīds —a) 26.8.1907 Lubānā b) LU 1932 mag. oec. c) sek-

retārs priv. uzņēmumā; kopš 1973 pensijā c) 3 King William St., Greenwich,

NSVV 2065, Australia.

BĒRZIŅŠ, Gints — b) Masačūsetsas technol. I (ASV) 1973 (?) BA (uzņ.

vadībā) c) strādā pētn. darbā firmā
„

Gilette" c) Bostonā, ASV.

BĒRZIŅŠ, Ivars —a) 20.12.1947 Fuldā, Vācijā b) Vašingtonas U Sietlā

(ASV) 1975 BA (uzņ. vadībā) c) strādā firmā
„

General Motors Acceptance Cor-

poration" c) 1218 NE. 120 Street, Seattle, WA 98125, USA.

BĒRZIŅŠ, Juris — b) Kolorādo stāta U (ASV) 1965 BS (uzņ. vadībā); Den-

veras U 1966 MS (uzņēmumu vadībā).

BĒRZIŅŠ, Leonīds —a) 1911 Aucē b) LU mag. iur. & mag. oec. c) I.na-

cionālās pilsētas bankas darbinieks Ņujorkā c) ASV.

BĒRZIŅŠ, Māris — b) Kolorādo U (ASV) 1966 BS (grāmatvedībā).

BĒRZIŅŠ, Pēteris — a) Vašingtonas U Sietlā (ASV) 1965 BA (tautsaimn.).

BĒRZIŅŠ, Vilnis —a) 28. 7. 1927 b) Ziemeļaustrumu U Linkolnā techn. I

Bostonā 1958 (?) BS (elektrotechnikā), 1960 BBA d) sk.: A XV, 150. lpp. c) ASV.
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BIERNE, Daina — b) Daglasa (Douglas) kol. Ņujorkā 1969 BA (tauts.).

BĪLMANIS, Atis — b) Rietumu rezerves (Western Reserve) U Klīvlendā

1968 MBA.

BIRKĀNA (MEŽSARGA), Skaidrīte — a) Daugavpilī b) Melburnas U Aus-

trālijā 1961 8.C0m., 1967 BA.

BIRKENS, Aleksandrs —a) 25.3.1923 Rīgā b) Ziemeļrietumu U Čikāgā
1965 BBA c) 3340 N. Keeler Ave,Chicago, IL 60641, USA.

BIRZENIEKS, Uldis — b) Virdžinijas medicīnas kol. Ričmondā (ASV) MA

(slimnīcu administrācijā).

BIRZGALIS, Māris — b) BA (tautsaimniecībā).

BLANKENBURĢE (SAMSONE), Ligita — b) Rietummičiganas U 1962 BS

(tautsaimn.) c) skolotāja Parsona tirdzn. skolā d) aktīva sab. darbā c) ASV.

BLAUZDA, Arturs —a) 29.11.1931 Rucavā b) Menkato stāta kol. (ASV)

1970 (?) BS (uzņ. vadībā); Minesotas U: MS c) nod. vad. tirgziņu birojā Mineapo-

lisā c) 390 W.*Cottage Ave, St. Paul, MN, USA.

BLAZIS, Jānis — b) Dienvidilinojas U 1964 BS (grāmatvedībā).

BLOMKALNA, Dagnija—b) Indiānas U Blumingtonā(ASV) 1959 B (tauts.).

BLOSFELDS, Bruno — b) Melburnas U Austrālijā 1964 B.Com.

BLUĶIS, Ivars — b) Stenfordas U Kalifornijā 1964 BA (tautsaimn.),Santa-

klaras U 1967 MBA.

BLUMENAUS, Ivars — b) Ročesteras U (ASV) 1965 BS (tautsaimniecībā).

BLUMENTĀLA, Edīte — b) Minesotas U (ASV) 1955 BA (uzņ. vadībā).

BLUMFELDS, Juris -a) 21. 11. 1936 b) BA (tautsaimn.)' c) 271 - 28,

77 Rd, New Hyde Park, NY 11040, USA.

BODNIEKS, Oļģerts —a) 1923 b) Kolumbijas U Ņujorkā 1960 BS (tauts.).

BOGENS, Jānis — a) 31.3.1909 Skujenē b) LU 1934 mag. oec. c) no-

dokļu grāmatvedis d) Austrālijas latv. 11. KD rīcības komit. pr-dis Adelaidē

1961; sk.: LE pap. c) 38 Douglas St., Lockleys, S.A. 5032, Australia.

BOKALDERS, Jānis —a) 21.11.1885 Priekuļos b) b. Maskavas komerc-

institūtu 1913; LU 1941 Dr. oec. d) sk. LE un A VII, 108. lpp. c) Ornstigen 27,

S - 183 50 Tāby, Sweden.

BOLĪS, Jānis - a) 2. 2.1936 Rīgā b) Konektikutas U (ASV) 1960 BA (uzņ.
vadībā); Bostonas U 1964 J.D. c) padomdevējs priv. firmā d) sk. A XI, 252. lpp.

c) 73 Mt. Wayte Ave, Framingham, MA 01701, USA.

BOLĪS, Māris — b) Konektikutas U (ASV) 1967 BA (tautsaimniecībā).

BOMIS, Kārlis — b) Klīri (Cleary) kol. Mičiganā (ASV) 1970 BBA (rūpn.

uzņēmumu vadībā).

BOMIS, Matīss — b) Mičiganas U 1959 BBA.

BONDERS, Guntis — b) Viskonsinas U (ASV) 1956 (?) B.arch.; Pitsburgas

U: BSEE un 1966 MBA d) sk. A XIII, 190. lpp.
BONNERA (BONNER.dz. MEŽĪTE), Ruta —a) 14. 8.1939 Trikātā b) Ķīlas

(Keele) U (Anglijā) BA(franču valodā un tautsaimniecībā) c) skolotāja c) 8 Ash-

ton Close, Oadby, Leicestershire, England.
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BORISS, Uldis — b) Rietumontario U Londonā,Kanādā 1964 BA (tauts.);

1969 LL.B d) sk. A XI, 252. lpp.

BRANKE, Gaida — sk.: VĀRPIŅA.
BRANTS, Harijs — b) Mičiganas stāta U Lānsingā 1974 (?) BS (uztur-

vielu zinātnē).
BRĒDRICHS, Inārs -a) 27. 3.1930 Rīgā b) Melburnas U Austrālijā 1957

8.C0m., 1970 MBA d) sk. LE pap.,A VII, 109. lpp., VIII,214. lpp. c) 134 Geelong

Rd, Footscrav, Vic. 3011, Australia.

BRĒMANE, Daina — sk.: HOLDENA.

BRIEDĒ, Dace — sk.: SPREČENA.

BRIEDIS, Osvalds —a) 24. 9.1907 Galgauskā b) LU mag. oec. c) ierēd-

nis Stokholmas skolu direkcijā c) Box 16287, Stockholm, Sweden.

BRIEDIS, Valdemārs — a) 14. 5.1900 Lietuvā b) b. LU tautsaimn. nod.

d) sk. AK, 103. lpp. c) Postbox 212, Kobenhavn, Denmark.

BROSS, Uldis — b) Pensilvānijas stāta U (ASV) 1961 BA (uzņ. vadībā).

BRŪNA, Baiba — b) Mičiganas U (ASV) BS (uzņ. vadībā).

BRŪVERIS, Uģis — b) Mičiganas stāta U īstlānsingā 1969 BS (tautsaimn.).

BULMANIS, Nikolajs — b) Toronto U Kanādā 1955 M.Com.; 1961 zvērin.

grāmatvežatiesības c) 23 Markland Dr.,Etobicoke, Ont. M9C IMB, Canada.

BUMBIERE, Velta — b) Minesētas U 1959 BS (mājturībā un audzināšanā).

BUMBULIS, Gunārs — b) Dienvidilinojas U 1967 BS (tirdzn. zinībās).

BURGESA-BĒRZIŅA, Veronika — b) Dienvidilinojas U 1954 BA (valodās

un mājturībā).

BUŠEVICS, Andrejs—b) Gēteborgas tirdzn. A. Zviedrijā 1971 (?) civ. oec.

BUŠS, Kārlis — b) Mičiganas stāta U Lānsingā 1975 BBA.

BUTLĒVICS, Helmuts — b) Ziemeļaustrumu U Bostonā 1963 BBA (rūpn.

uzņēmumu vadībā); vēlāk: BSCE.

CAUNE, Alberts — b) Luvēnas U Beļģijā 1950 lic. (tautsaimniecībā).

CAUNE, Arnolds —a) 25.12. 1919 Rigā b) Ohaio stāta U 1955 BS (tauts.),

1957 MBA; Rūzvelta (Roosevelt) U Čikāgā 1960 MS (tauts.) c) administrācijas
darbinieks Ohaio stāta U c) 1157 Sunny Hill Dr., Columbus,OH, USA.

CEDRIŅŠ, Rainis —a) 2.3.1944 Rīgā b) Upsalas U Zviedrijā 1970 pol.

mag. c) izmēģinājumu daļas vad.palīgs Upsalas lauks. A. Ultunā, ekonomijas un

statistikas nod. d) 6 publ.; sk. A XII, 81. lpp. c) Ferlinsgatan 99 -I, S - 754 28

Uppsala, Sweden.

CEICHNERS, Alfrēds —a) 20. 8.1899 Rīgā b) LU 1939 mag. oec. d) sk.

LE; pēdējā publ. 1950 (sk. BJ 2745) c) no 1944 dzīvoja Vācijā.

CELMIŅA, Inta — b) Indiānas U (ASV) 1963 BS (uzņ. vadībā), 1972 J.D.

CELMS* Jānis — b) Vašingtonas U Sietlā (ASV) 1968 BA (tautsaimn.).

CERA, Dace — b) Mičiganas U 1959 BA (tautsaimniecībā).

CIGUZE, Maija — b) Stīvensa Madisona kol. Virdžinijā (ASV) 1973 BS

(mājsaimniecībā).

CIMBULIS, Gunārs — b) Ņujorkas U 1963 BSc (finanču zinībās).
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CIMDIŅA, Astrīda - sk.: BENSONE.

CIMDIŅŠ, Jānis — b) Havajas U Honolulū (ASV) 1970 MBA c) firmas

„
Milici Advertising Co" darbinieks c) Havajā, ASV (1970).

ČAČE, Gunārs — b) Ņujorksitijas kol. 1963 BBA; Ņujorkas U 1968 MBA

(veikalvedībā).
ČAKS, Jānis —a) 22.4.1947 Reitlingenā, Vācijā b) Viskonsinas U Mil-

voki 1969 BA (matēmatikā); 1974 MBA (finanču zinībās) c) obligāciju speciālists
bankā (Harris Trust and Savings Bank) Čikāgā c) ASV.

ČULKA, Sandra — b) Manitobas U Vinipegā, Kanādā 1974 B (mājturībā).

DĀLE, Kornēlijs —a) 11.11.1933 Rīgā b) Sanfrancisko U 1964 BS (uzņ.
vadībā un grāmatvedībā), 1970 MBA c) mācībspēks Maunthuda kol. (Mt. Hood

Communitv College) Grešemā, Oregonā, ASV c) 1201 NE. 189th Place, Portland,

OR 97230, USA.

DAMBE, Gunārs —a) 10. 8.1925 Koknesē b) Aiovas stāta U (ASV) 1963

BS (matēmatikā) c) no 1965 instruktors tautsaimniecībā turpat d) sk. A VIII,

268. lpp. c) ASV.

DAMBERGA, Irma — sk.: VĪKSNIŅA.
DAMBIS, Jānis —a) 16.12.1905 Ciecerē b) b. LU tautsaimn. nod. 1944

(iesniegts diplomdarbs) c) dārznieks c) Route 22, Wassaic, NY 12592, USA.

DARDZĀNS, Pēteris —a) 18.5.1889 Biržos b) Rīgas politechniskajā I

1914 cand.rer.merc. d) pulkvežleitnants, žurnāla STRĒLNIEKA red. (sk. AK,

124 lpp.) un Latv. veco strēlnieku b-bas pr-ks c) 5539 N. Canfield Ave, Chicago,
IL 60656 ,_USA.

DĀRZIŅŠ, Ansis - a) 24.3.1930 Rīgā b) Minesotas U (ASV) 1957 BBA,

1959 M (tauts. un polītiskās zinātnēs); Amerikas Āzijas studiju Ak 1966 Ph.D.

c) mācībspēks Minesotas U 1957—1959, Džonsa Hopkinsa U 1959—1960, Golden-

gētas kol. Sanfrancisko 1963,1966, Sanfrancisko stāta kol. 1963—1966, Linkolnā

U Sanfrancisko 1963; kopš 1966 prof. Amerikas Āzijas studiju Ak un lektors

Sanfrancisko stāta eksperimentālā kol. d) sk. A VII, 112. lpp., VIII, 269. lpp.,JG
66 (1967), 41. lpp.

DINGA, Zaiga — b) Sidnejas U Austrālijā 1963 B.Ec.

DIŠLERS, Aldis — a) 28.5.1942 Limbažos b) Melburnas U Austrālijā
1966 B.Com. c) pasta darbinieks c) 1 Madang Ave, Box Hill North, Vic.3129,

Australia.

DOBULIS, Jānis — b) Mičiganas U 1969 (?) BA (uzņēmumu vadībā).

DONIŅA, Biruta — b) Mičiganas stāta U Tstlānsingā (ASV) 1961 BS (māj-

saimniecībā).

DRAVNIEKS, Albīns — a) 18.2.1917 Krievijā b) LU 1943 mag. oec.;

Veinas (Wayne) stāta U Detroitā 1974 MA (tautsaimn.) c) 731 Homecrest Circle,

Kalamazoo, MI 49001, USA.

DREIMANE, Karmena — sk.: BĒRZIŅA.
DRULLIS, Jānis — a) 21.2.1910 Jaunpiebalgā b) b. LU tautsaimn. nod.

1940 c) 9323 Meadow Dr., Omaha, NB, USA.
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DRUMALDS, Juris —a) 7.1. (vai 1.7.7) 1942 Rīgā b) Kalifornijas stāta

kol. Losandželosā 1967 BS (veikalvadībā) c) 22108 Londelius St., Canoga Park,

CA 91303, USA.

DRUPALS, Juris (George) — b) Mekgila (McGill) U Montrealā, Kanādā

1958 BS (inženierzinātnes), 1966 MBA.

DRUVA, Kārlis — a) 13.4.1938 Rīgā b) Rietummičiganas U Kalamazū

(ASV) 1961 BS (tautsaimn.); Obernas (Auburn) U Alabamā (ASV) 1974 M (publisko

uzņēmumu vadībā).

DUKĀTS, Ādams —a) 25.1.1910 Snēpelē b) LU 1936 mag. oec. d) sk. A

XII, 200. lpp.; LAAJ padomes loc. c) 24 Mundakal Ave, Kirrawee, NSW 2232,

Australia.

DUKS, Jānis — b) Misisipi dienvidu kol. 1959 BS (tautsaimn.,speciāli

grāmatvedībā).

DUĻEVSKIS, Staņislavs — b) Linkolnā technol. I Bostonā (ASV) 1953 (būv-

inženieris); Ziemeļaustrumu U Bostonā 1955 BBA d) sk. A XV, 162. lpp.
DŪMS, Mārtiņš —a) 27.1.1947 Ingolštatē, Vācijā b) Taftsa (Tufts) U

Bostonā 1969 BS (elektrotechnikā); Hārvarda U (ASV) 1972 MBA c) firmas „IBM"
darbinieks Menhetenā,Ņujorkā d)bijis ALJA pr-dis; sk. A XV, 163. lpp. c) ASV.

DUNSDORFS, Edgars —a) 20.11.1904 Saldū b) LU 1933 mag. oec., 1944

Dr. oec.; Melburnas U 1956 M.Com. (piešķirts kā atzinība darbā) c) prof. Mcl-

d) rediģējis: Latvijā — LATVJU TAUTSAIMNIEKU,TAUTSAIMNIECĪ-

BAS VĀRDNĪCU; Vācijā - CONTRIBUTIONS OF BALTIC UNĪVERSITY; Austrā-

lijā — ARCHĪVU; sk. LE,A VII, 115. lpp., VIII, 217. Ipp.,XII, 82. lpp.; pēc tam iz-

doti darbi: LATVUAS VĒSTURE 1710-1800 (1973,KF balva 1975), DER GROSSE

SCHWEDISCHE KATASTER IN LIVLAND 1681-1710, Kartenband (1974); THE

BALTIC DILEMMA (1975), LATVUAS VĒSTURESATLANTS (2. izd. 1976); bijis

Austrālijas latv. 6. KD rīcības komit. pr-dis Melburnā 1956; kopš 1963 LAAJ

zinātnes noz. vad. c) 3 Dickens St. ,Elwood, Vic. 3184, Australia.

DZELME, Andris — b) Lojola (Lovola) U Čikāgā (ASV) 1966 BBA.

DZELZĪTIS, Kārlis -a) 25.6.1892 Vildogā b) LU 1925 mag. iur.; Ins-

brukas U Austrijā 1948 Dr.rer.pol. d) sk. A XI, 254. lpp.,XII, 82. lpp. c) 522 S.

Church St.,Salisbury, NC 28144, USA.

DZENIS, Māris — b) Denveras U Kolorādo (ASV) 1970 BS (uzņ. vadībā).
DZENĪTE, Ausma — b) Džordža Vašingtona U Vašingtonā, Kolumbijas

apg. (ASV) 1961 BBA.

DZILNA, Ilmārs — b)Tampas U Florīdā (ASV) 1964 BS (uzņ. vadībā).

DŽENSENS, Džons (Jānis JAUNOZOLIŅŠ) - b) Melburnas U Austrālijā
1969 B.Com.

EBERŠTEINS, Jānis —b) b. LU tautsaimn. nod. d) sk. A VII, 116. lpp.
EGLĀJS, Jūlijs —a) 1945 Vācijā b) Kalifornijas stāta U: BS (uzņ. vadībā).

EGLĪTE, Karmena — b) Keukas kol. Ņujorkā 1953 BA (tirdzn. zinībās).

EGLĪTE, Vilis — a) 28.6.1907 Burtniekos b) b. LU tiesību zinātņu nod.

1939; Melburnas U Austrālijā 1961 8.C0m., 1967 LL.B c) strādā savā advokātu



217

firmā d) darbojies daudzos latv. sab. amatos, bijis LAA (vēlāk LAAJ) prez-ja

pr-dis 1970—1973; ir LAAJ padomes loc., Pasaules brīvo latv. apv-bas valdes

loc. un Baltiešu komitejas Austrālijā loc.; sk. A XI, 254. lpp., XII, 83. lpp. c) GPO

Box 382G, Melbourne 3001,Australia.

EGLĪTIS, Edgars — b) Ferleja Dikinsona (Fairleigh Dickinson) U (ASV)

1963 BS (uzņēmumu vadībā).

EGLITIS, Ēriks — b) Mičiganas stāta U (ASV) 1961 BA (uzņ. vadībā).

EISBERGS, Pauls - sk.: LEDUS.

EJUPE (GINTERE), Benita —a) 11.6.1932 Latvijā b) Orčardridža kol.

(Orchard Ridge Communitv College) ASV 1973 (diploms uzņ. vadībā) c) skolotāja

d) darbojas arī Detroitas latv. skolā c) 3222 Edgewood Park Court, Union Lake,

MI 48086, USA.

EJUPS, Aldis — a) 1.10.1940 b) Veinas (Wayne) stāta U 1966 (?) BA

(veikalvadībā) c) 2530 Rochester Rd, Apt. 19, Royal Oak, MI 48073,USA.

EJUPS, Oto —a) 22.3.1902 Jaungulbenē b) b. LU tautsaimn. nodaļu 1936

c) no 1960 grāmatvedis firmā
„

General Builders" Florīdā, ASV.

EKSPEDERS, Arturs —a) 1913 b) Sidnejas techn. kol. Austrālijā 1959

(diploms grāmatvedībā) c) strādā firmā
„

Phoenix Assurance Co Ltd"— zvēri-

nāts grāmatvedis un revidents.

ELMA (VALTENBERGA, dz. MATISONE), Emīlija - a) 22. 6. 1904 Rīgā

b) LU 1939 mag. oec. c) bijusi LU medicīnas fak. darbvede; Kanādā strādājusi
slimnīcā par māsas palīdzi, tagad pensijā c) 20 East 41st St., Hamilton, Ont.

LBT 2Z2, Canada.

EPERMANIS, Juris — b) Bafalo (Buffalo) U (ASV) 1957 BS (uzņ. vadībā);

Ņujorksitijas U 1965 MBA.

ERDMANIS, Kārlis —a) 10.12.1901 b) LU mag. oec. c) 16 Kembla Ave,

Chester Hill, NSW 2162, Australia.

ERDMANIS, Vilhelms — a) 18.2.1914 Ventspilī b) LU 1942 mag. oec.;

Stokholmas techn. I 1956 (techniķis) c) techniķis firmas „AB Jacobson & Wid-

mark" konstrukciju birojā d) sk. A XV, 165. lpp. c) Skotstigen l, S - 18143

Lidingo, Sweden.

ERNSTSONE, Ilze — b) Ziemeļlondonas politechn. I Anglijā 1974 BA

(statistikā un datoru zinībās).

EZERIŅŠ, Vilnis — b) Linkolnā technol. I Bostonā 1955 (inženieris); Zie-

meļaustrumu U Bostonā BBA.

FERLIŅŠ, Jānis — b) Ņujorkas stāta U Olbanī (Albany) 1969 BSc (veikalu

administrācijā).
FOGELMANIS, Andris — b) Aiovas (Iowa) stāta kol. 1957 BS (statistikā),

1961 MS (statistikā).

FOLKMANE, Baiba — sk.: REINOLDSA.

GAGAINĪS, Vilnis — a) 30. 6. 1941 Alūksnē b) Rūzvelta (Roosevelt) U

Čikāgā 1967 BS (uzņēmumu vadībā).

GAIĶE, Banga - sk.: KRŪZE.
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GAILĪTE, Valda — b) Toronto U kol. Kanādā 1974 B.Com.

GAILĪTIS, Māris —b) Bafalo (Buffalo) U (ASV) 1967 B (tautsaimn.); Perdjū

(Purdue) U 1968 M (tautsaimniecībā).

GAILĪTIS, Vilnis — b) Bostonas U (ASV) 1962 BS (uzņēmumu vadībā).

GĀLE, Viesturs — b) Ratgersa (Rutgers) U (ASV) 1969 BS (uzņ. vadībā).

GALVIŅŠ, Voldemārs — a) 8.2.1920 Annā b) b. četrgadīgus grāmatve-

dības kursus Kanādā c) zvērināts rūpn. uzņ. grāmatvedis.

GARBARA, Anda —b) Nebraskas U Linkolnā (ASV) 1969 BS vai BA (krievu
valodā un tautsaimniecībā).

GAROZS (GARROS), Valentīns — b) b. Ižujas (Ijui) U humānitāro zin. fak.

uzņ. vadības kursu Brazīlijā 1973 c) Brazīlija.

GAUJA, Hugo — a) 20.3.1897 Mēdzūlā b) b. LU tautsaimn. nod. 1942;

Upsalas U 1960 Fil. kand. c) līdz 1966 bijis nod. pārzinis Upsalas U ģeogrāfijas

laborātorijā, pēc tam pensijā d) sk. A VII, 119. lpp.

GEDROVICA, Mudīte — sk.: SĪPOLA.

GEISTAUTS, Džordžs (George) — b) Renslera (Rensselaer) politechn. I

(ASV) 1966 MS (administrācijā).

GERBERS, Oļģerts — b) b. Olbani (Albanv) kol. 1953 (uzņ. vadībā).

GERĶE, Dina — b) Toronto U Kanādā 1962 B.Com.

GERLIŅŠ, Māris — b) Pensilvānijas stāta U Redingā 1972 BS (tauts.).

GIGA, Visvaris — b) Menkato stāta kol. (ASV) 1964 BA (uzņ.vadībā un

tautsaimniecībā).

GILBE, Eižens —a) 17.2.1914 Piltenē b) LU 1936 mag. oec. c) pensio-
nārs c) Sagino, ASV.

GINTERE, Benita — sk.: EJUPE.

GORSVĀNS, Stenlijs (Staņislavs) — b) Marķētas (Marquette) U Milvokī

1959 BS (uzņēmumu vadībā).

GRABANTS, Juris — b) Indiānas U (ASV) 1966 BS (uzņ. vadībā).

GRAUBICS, Kārlis — b) Ričmondas profesionālajā I Virdžinijā (ASV)

1964 BS (grāmatvedībā).

GRAUDIŅŠ, Ivars — b) Vašingtonas U Sietlā (ASV) 1964 BA, 1965 BA

(tautsaimn.) c) pētn. darbinieks c) 13230 - 6th St. NW, Seattle, WA 98177, USA.

GRAUDS, Jānis — a) 5.9.1910 Rīgas Jūrmalā b) LU 1942 mag. oec.

c) pensionārs d) LU diplomdarbs rakstīts par uzņēmēju kā ražošanas faktoru

c) 9 Tangerine St., Villawood, NSW 2163, Australia.

GRAUZE, Vija — b) Daunera (Downer) kol. Milvokī (ASV) 1961 BS (uztur-

vielu zinībās).

GRAVA, Maija— b) Mičiganas stāta U 1962 BA (veikalvadībā).

GRAVA, Uldis —a) 1.4.1938 Liepājā b) Kolumbijas U Ņujorkā 1958 BA

(tauts.); Ņujorkas U: MA (statistikā) c) tirgzinis d) Pasaules brīvo latv. apv-bas

un Latvijas brīvības fonda pr-dis līdz 1975; sk. A XII, 84. lpp. c) 122 Highwood

Ave, Leonia, NJ 07605, USA.

GRĀVĪTIS, Jānis —b) Viskonsinas U Madisonā 1966 BS (tauts.un financēs).
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GRĀVĪTIS, Nikolajs -a) 8.9.1914 Rīgā b) LU 1942 mag. oec.; Ameri-

kāņu U Vašingtonā 1959 MBA c) grāmatvedības nod.vad. firmā „Wilson & Co Inc"

c) 6301 Lone Oak Drive, Bethesda,MD 20034, USA.

GRĀVĪTIS, Viesturs - a) Kerni (Curny) kol. 1970 BA; Safolkas (Suffolk)
U Bostonā 1972 MBA.

GREBZDE, Jānis — a) 14.11.1907 Rīgas apriņķī b) LU 1935 mag. oec.

c) grāmatvedis sab-bā «CanadaAir" Montrealā c) 12363 Jasmin St., Montreal,

Que H4K IWI, Canada.

GRIĶĪTIS, Andrejs —a) 27. 5.1917 b) Centrālajā Konektikutas kol. (ASV)

BA (veikalvadībā) c) 915 Red Rd, Teaneck, NJ 07666, USA.

GRĪNA, Inta — a) Mekdonalda (MacDonald) I Kanādā 1964 B (mājturībā).

GRĪNBERGS, Aivars — b) Toronto U Kanādā 1968 BA (humānitārās zi-

nātnēs), Mekmāstera U 1974 MBA.

GRĪNBERGS, Jānis — b) b. Raiersona politechn. I tautsaimn. nod. Ontario,

Kanādā 1973 d) Ontario grāmatvežu I biedrs.

GRĪNBERGS, Visvaldis
—b) b. LU tieslietu zinātņu nod.; Vāgnera(Wagner)

kol. Ņujorkā 1965 MBA.

GRĪNS, Andris — b) Kenterberi U Kraistčerčā (Christchurch), Jaunzē-

landē 1962 B.Com.

GRĪNS, Marģers — a) 28.12.1928 Īlē b) Jangstaunas (Youngstown) U

(ASV) 1954 BS, Ohaio stāta U 1956 MS (ķīmijā), Kentas stāta U 1959 MBA d) sk.

A XV, 171.1pp.;Latviešu institūta un ALA kultūras biroja vad. c) 3270 Parmalee

Drive, Seven Hills, OH 44131, USA.

GRĪNVALDS, Jānis — a) 7.2.1919 Rīgā b) stud. LU tautsaimn. 1937—

1940;Rietumaustrālijas U Pērtā 1956 BA (tauts.) c) pētn. darbā Rietumaustrā-

lijas zemesceļu dep-ta satiksmes noz. d) aktīvs latv. sab. darbinieks; Latviešu

b-bas Rietumaustrālijā pr-ks, Austrālijas latv. 19. KD (1969) rīcības komit. pr-

dis c) 12 Mary Cresc, Eden Hill, W.A.6054, Australia.

GRĪVA, Jānis —a) 12. 2. 1886 Meirānos b) LU mag. oec. c) Latvijā bijis

nodokļu inspektors d) ASV piedalījies Klīvlendas latv. b-bas un draudzes dibinā-

šanā c) Detroitā, ASV.

GROŠS, Ēriks — b) Ņujorkas stāta U Stonibrukā (Stony Brook) 1971 (?)

BA (tautsaimniecībā).

GRUNDE, Jānis —b) Sēra Džordža Viljama (Sir George William) U Mont-

realā 1971 8.C0m.; b. Kanādas apdrošināšanas I c) strādā firmā
„Lukis, Stew-

art, Price & Forbes" Montrealā, Kanādā.

GUDRIKA, Silvija (Sylvia) — b) Indiānas U (ASV) 1965 BS (tirgzinībā).

GULBIS, Valdis —a) 28. 9.1922 Vecgulbenē b) stud. LU tautsaimniecību;

Bonnas U 1949 Diplom-Volkswirt c) strādā priv. uzņ. Oklendā d) aktīvs latviešu

sab. dzīvē c) 3225 Dakota St., Oakland, CA, USA.

GUSTAVS, Falks — a) 29.4.1910 b) MS (grāmatvedībā) c) 930 SW.

Monta Vista, Pullman, WA 99163, USA.
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GŪTMANIS, Roberts —a) 21.10.1896 Rīgā b) LU 1929 mag. oec., 1934

mag. iur. d) sk. A XI, 256. lpp. c) 38 Pearman St., London S. E. 1,England.

GIRUPNIEKS, Juris - a) 5.5.1941 Rīgā b) Mekgila (McGill) U Kanādā

1965 BS Mekmāstera U 1970 MBA d) sk. A XV, 266. lpp. c) 359 Kipling

Ave, Apt. 10, Toronto, Ont. MBV 3KB, Canada.

HEINRICHSONS, Nikolajs — a) 29. 6.1904 Rīgā b) LU 1942 mag. oec.

c) grāmatvedis c) 49 Brook St., VVillimantic, CT 06226, USA.

HEISTERS, Arnolds — a) 31.3.1907 b) LU mag. oec. c) 63 Water St.,

Perth Amboy, NJ 08861, USA.

HELMANIS, Ansis — b) Bostonas U 1967 BA (tautsaimn.un politiskajās

zinātnēs); Jaunanglijas tieslietu institūtā (New England School of Law) 1974 J.D.

HENKELE, Ilze — b) Perdjū (Purdue) U Lafajetā (Lafavette), Indiānā

(ASV) 1968 BS (mājsaimniecībā).

HERCS, Oskars - b) Kalifornijas U Berklejā 1957 BS (uzņ. vadībā).

HERMANE, Anna — b) Mičiganas stāta U 1961 BS (mājturībā).

HOFMANE, Ilze — b) Dreksela (Drexel) technol. I (ASV) 1966 BS (uzņ.
vadībā).

HOLDENA (HOLDEN, dz. BRĒMANE), Daina —a) 17.7.1945 Vācijā b) Mel-

burnas U Austrālijā 1965 B.Com. c) pētn. darbā Melburnas U d) sk. A VIII, 268.

lpp., X, 128. lpp.,XII, 85. lpp. c) 14 Adeline St., Preston, Vic. 3072,Australia.

HOLMS, Andris — b) Vitenberga (Wittenberg) U Springfīldā, Ohaio (ASV)
1964 BS (uzņēmumu vadībā).

HŪNS, Hugo — b) Rūzvelta (Roosevelt) U Čikāgā 1961 BS (uzņ. vadībā).

IGENBERGS, Kristiāns - sk.: OSVALDS.

IKSTRUMS, Jānis —a) 18.1.1906 b) LU 1939 mag. oec. c) Latvijā bija

rūpn. nod. vad. Valsts statistiskā pārvaldē; ASV Vašingtonas stāta U Pulmenā

budžeta biroja noorganizētājs un vad..tagad pensijā d) publ.: raksti Valsts sta-

tistiskās pārvaldes izdevumos, grāmatā LATVIJA 20 GADOS uc. c) P. O. Box

362,Mercer Island, WA 98040, USA.

IKŠELS, Pēteris — a) 15.6.1894 b) LU mag. oec. c) 313 - 30th St.,

Toronto, Ont. MBW 3E4, Canada.

ILIŠKO, Imants — b) Nebraskas U Linkolnā (ASV) 1970 BS (uzņ. vadībā).

ILMĀRS, Jānis — b) Viskonsinas U (ASV) 1966 BS (tautsaimniecībā).

IMPOLS, Aleksandrs — a) 1.1. 1933 Rīgā b) Melburnas U 1963 B.Com.

c) galv. grāmatvedis firmā c) 169 Stirling Dr., Keilor East, Vic. 3033, Australia.

INDĀNS, Jānis — b) Čikāgas U 1959 MS (ģeoloģijāun saimn. ģeogrāfijā).

INGEVICS, Ēriks —a) 30. 5.1929 Daugavpilī b) Melburnas U 1955 B.Com.

d) valstsierēdnis c) 74 Vasey Cresc,Campbell,ACT 2601, Australia.

INVEISS, Uldis - a) 25.10.1928 Rīgā b) Viskonsinas U Madisonā (ASV)

1956 BBA, 1957 MBA c) ārk. prof. tautsaimniecībā un uzņ. vadībā Kerola (Carr-

oll) kol. Viskonsinā (ASV), tautsaimn., uzņ. vadības un grāmatvedības nod. vad.;

vicedir. pētn. noz. firmā
„ Lloyd O. VVadleigh and Associates"; sk. arī A VII, 123.

lpp. c) 21745 Hillcrest Drive, Waukesha, WI 53186, USA.
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IZAKA, Aina — b) Ratgersa (Rutgers) U Ņudžersijā (ASV) 1968 BA (taut-

saimniecībā) c) 102 Henry St.,Somerset, NJ 08873, USA.

JAKSTIŅŠ, Jānis — a) 1. 8. 1922 Rīgā b) b. BU tauts. un tiesību zin. fak.

Pinebergā, Vācijā 1949.

JANAVA (OPSE), Dzintra —a) 5.8.1936 Rīgā b) Sanhozē (San Jose) stāta

kol. Kalifornijā 1958 BA (tauts.); Kalifornijas U Berklejā 1961 J.D. d) sk. A XI,

256. lpp. c) 11739 Laurel Crest Dr.,Studio City, CA 91604, USA.

JANIEKS, Ivars — b) Dartmutas (Dartmouth) kol. Hanoverā, Ņuhempšīrā
(ASV) 1965 BA (tautsaimniecībā).

JĀNĪTE, Austra — b) Otavas U Kanādā 1965 BA (mājturībā).

JANOVSKA, Inta — b) Mekmāstera (McMaster) U Hamiltonā,Kanādā 1972

BA (tautsaimniecībā).
JANSEVIČS, Miervaldis —a) 5.4.1933 Jaunaucē b) Denveras U Kolorādo

(ASV) 1963 BS (uzņ. vadībā); 1965 (?) BSEE d) sk.A XV, 176. lpp.

JANSONE, leva — b) Indiānas U (ASV) 1960 BS (uzņēmumu vadībā).

JANSONE, Valida — b) Nebraskas U Linkolnā (ASV) 1958 BS (tauts.),

JANSONS, Juris — b) Indiānas U (ASV) 1965 BS (tirgzinībā).

JANSONS, Leonīds — b) Luisvilas U Kentakī (ASV) 1961 BS (tautsaimn.).

JANSONS, Nīls — a) 2. 10. 1938 Vārpas kolēnijā Pitangeirā, Brazīlijā

b) b. Sanpaulokatoļu Pontifika U tauts. fak. Brazīlijā 1965 (?) c) Brazīlijā.

JAUNĪTIS, Juris — b) Nebraskas U Linkolnā (ASV) 1965 BS (uzņ. vadībā).
JAUNKALVIS, Pēteris -b) Adelaides U Austrālijā 1961 B.Ec.

"

JAUNOZOLIŅŠ, Jānis - sk.: DŽENSENS.

JAUNRUBENIS, Ivars —b) Amerikāņu U Vašingtonā (Kolumbijas apg. )

1962 BS (uzņēmumu vadībā).

JAUNZEMS, Vladimirs — a) 27.1.1921 b) LU mag. oec. ; b. Stokholmas

techn. A. mērniecības nod. 1952 c) mērniecības inženieris d) sk. A XV, 177. lpp.

c) Bjursātragatan95-1, S - 124 42 Bandhagen, Sweden.

JĒGERS, Pēteris — b) Kalifornijas U Berklejā (ASV) 1964 BA (tauts.).

JENTE, Imants — a) 23.6.1923 Lielaucē b) Rietumontario U Kanādā

1957 BABA; zvērināta grāmatveža tiesības 1962 c) strādā firmā «Union Carbide

Canada Lt" c) 27 Treadgold Cresc., Don Mills, Ont. M3A IXI, Canada.

JERGENSENA (JERGENSEN,dz. ŽĪGURE), Raita —a) 31.10.1946 Rēgens-

burgā, Vācijā b) Kolorādo U Denverā (ASV) 1970 BS (uzņ. vadībā) c) vidusskolas

skolotāja Denverā (1970) c) 6102 Robb St.,Arvada, CO 80004, USA.

JERGENSENS (JERGENSEN), Richards (Richard R.) -a) 17. 8. 1947 b) Ko-

lorādo U (ASV) 1972 BS (tirgzinībā un starpt. administrācijā) c) sk.: Raita Jer-

gensena.

JĒRIŅŠ, Gunārs — b) Nebraskas U Linkolnā (ASV) 1959 B (tautsaimn.).

JIRGENS, Andrejs — b) BS (tautsaimniecībā).

JOHANSONS, Agnārs —a) 4.2.1941 Rīgā b) Mekgila (McGill) U Kanādā

1964 85,_1969 MBA.

JŪGS, Augusts — b) Ņujorkas U 1964 MBA.
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JUREVICS, Arnis — b) Ziemeļrietumu (Northwestern) U Evanstonā, lii—

nojā (ASV) 1961 BS (uzņēmumu vadībā).

KADILIS, Jānis — a) 16.1.1903 Stāmerienē b) LU 1933 mag. oec.; Ko-

lumbijas U Ņujorkā 1956 MS (bibliotēku zinībās) d) red. un literāts; sk. LE, A VII,

127. lpp., VIII, 226. lpp. c) dzīvo ASV no 1950.

KAKTIŅŠ, Egils — a) 9. 6.1940 Rīgā b) Bostonas U 1963 BA (tautsaimn.);

Ziemeļaustrumu (Northeastern) U Bostonā 1973 MBA.

KALĒJS, Markus — a) 6.5.1944 Rīgā b) Perdjū (Purdue) U (ASV) 1966

j'.SME, Indiānas U 1968 MBA d) sk. A XV, 179. lpp. c) 14 Mountain Laurel Dr.,
I lnora, NY 12065, USA.

KALIŅŠ, Andris - b) Toronto U 1961 BSCE, 1965 MBA d) sk. A XV,
179. lpp. c) 11 Sir Williams Lane, Islington, Ont. M9A ITB, Canada.

KALIŅŠ, Vilis —b) LU mag. oec.; Kanādā: MBA c) 62 Indian Gr., Toronto,

Ont. M6R 2Y4, Canada.

KALME, Alberts — b) Setonholas (Seton Hall) U Ņudžersijā (ASV) 1957

BS (uzņ. vad. un tauts.), 1963 M (paidagogijas vēsturē).

KALNĀJS, Guntis — b) Perdjū (Purdue) U (ASV) 1962 BS (rūpn. uzņ. vad.);
1964 BA (tautsaimniecībā).

KALNENIEKS, Gunārs — b) Hartfordas U (ASV) 1965 BS (uzņ. vadībā).

KALNIŅA (KUKAINE), Velta — b) tautsaimniecības maģistre.

KALNIŅŠ, Andris — a) 5. 6.1942 b) Ročesteras technol. I (ASV) 1966 BA

(inženierzinātnēs), 1970 MA (uzņ. vadībā) d) sk. A XV, 179. lpp.

KALNIŅŠ, Andris — b) Pitsburgas U Pensilvānijā (ASV) 1967 MS (uzņ.

vadībā).

KALNIŅŠ, Arvīds —a) 1907 b) tautsaimnieks d) sk. A VII, 128. lpp.

KALNIŅŠ, Juris — a) 16.3.1942 Valmierā b) Veinas (Wayne) stāta U

Detroitā (ASV) 1966 BS (uzņ. vad.) c) 2921 Grindley Pk, Dearborn, MI 48120,USA.

KALNIŅŠ, Raimonds — b) Gīsenes U Vācijā 1956 Dr.agr. (lauks, ekono-

mijā).

KALNIŅŠ, Vidvuds — b) Ņubransvikas U (ASV) 1968 BBA.

KALNIŅŠ, Vilhelms — a) 13.1.1894 Maskavā b) b. Leipcigas tirdzn. A.

Vācijā 1924; Tībingenas U 1952 Dr.rer.pol. c) Vācijā.

KAMPARS, Emīls — a) 13.7.1901 Piltenē b) LU mag. oec. c) Latvijā

strādāja valsts prez-ta sekretāriātā Rīgā; Zviedrijā priv. firmas statistiskā

biroja vad. Stokholmā c) Zviedrijā.

KAMPE, Uldis — b) Minesotas U (ASV) 1958 BS (tauts.), 1961 MA (sta-

tistikā).

KANGARS, Arvīds —a) 19. 5.1913 Rīgā b) b. LU tautsaimn. nod.; Perdjū

(Purdue) U Lafajetā (ASV) 1971 B (tautsaimniecībā) d) sk. A XII, 86. lpp.

KAPSIS, Imants —a) 7.12.1920 Jelgavā b) Melburnas U Austrālijā 1955

B.Com. c) dir.priv. firmā c) 7 Weyburn Crt, Heidelberg, Vic. 3084, Australia.

KĀRKLIŅŠ, Ģederts — a) 19.11.1918 b) Ņusautvelsas U Sidnejā,Austrā-

lijā 1962 B.Com. c) 6 Eric St.,East Wahroonga, NSW 2076, Australia.

vadībā).
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KĀRKLIŅŠ, Ivars — a) 3.4.1939 b) Omahas U (ASV) 1963 BS (uzņē-
mumu vadībā un finanču zinībās).

KĀRKLIŅŠ, Viljams (William) — b) Melburnas U Austrālijā 1967 B.Com.

KĀRKLIŅŠ, Ziedonis — b) Brinta un Stratena (Brynt & Stratten) kolledžā

ASV (?) 1962 BBA.

KĀRKLIS, Valdis — a) 18.3.1929 Zvārdē b) Dreksela (Drexel) technol. I

(ASV) 1960 BS (uzņ. vadībā) d) sk. A XII, 86. lpp. c) P.O. Box 432, Rockville, MD

20850, USA.

KARLSONA, Lāsma — b) Dreksela (Drexel) technol. I (ASV) 1962 BS

(mājsaimniecībā).

KARLSONS, Andris — b) Presbiterāņu kol. Dienvidkarolīnā (ASV) 1966 (?)

BABA.

KAUGARS, Jānis —a) 25. 6.1943 b) Nortpārkas (North Park) kol. (ASV?)

1967 BA (tautsaimniecībā).

KAUGERTS, Bruno — a) 11.6.1906 b) LU mag. oec. c) 104 Hamburg

Turnpike, Pompton Lakes, NJ 07442, USA.

KAULS, Juris — b) Batlera (Butler) U Indianapolisā (ASV) 1965 BS (grā-

matvedībā).
KELUA (PĒTERSONE), Šarona — b) Viskonsinas U (ASV) 1972 M (vei-

kalvadības paidagoģijā).

ĶELLE, Ernests — b) Ņujorksitijas kol. (ASV) 1960 BBA.

KINGS (KING), Gundars — sk.: ĶĒNIŅŠ.
KĪNS, Imants — a) 17. 7. 1950 Rietumaustrālijā b) Rietumaustrālijas U

Pērtā 1972 B (tautsaimn.) c) pētn. darbā patērētāju lietu kārtošanas birojā

(Bureau of Consumer Affairs) c) Pērtā,Rietumaustrālijā.

KĪNS, Jānis — b) Viskonsinas U Madisonā, ASV 1964 BS (uzņ. vadībā).

KLARKS, Haralds — a) 26.1.1909 Rīgā b) b. LU tauts. fak. c) strādā

lauks, mašīnu fabrikā Sautbendā, Indiānā (ASV) d) aktīvs latviešu sab. darbā,

bijis LCK priekšsēdis, LCP loc. uc. amatos; sk. LE.

KLAUSS, Uldis — a) Kolumbijas U Ņujorkā 1957 BS, 1959 MS (tirgzinībā)

c) firmas „Celanese" darbinieks d) ASV finanču lietpratēju apv-bas (Financial

Executive Institute) Longailendas nod.prez-ts (1972) c) Ņujorkā, ASV.

KLĀVSONE, Jāna — b) Kalifornijas U Berklejā 1974 (?) MBA.

KLĒĢERIS, Zigmunds —a) 13.12. 1925 b) Melburnas U 1966 B.Ec., Aus-

trālijas nac. U Kanberā 1968 B.Com.

KLIĢERE, Dace — sk.. TEILORA.

KLINSONE, Maija — b) Minesotas U (ASV) 1963 BA (uzņēmumu vadībā).

KLĪVE, Beatriče — b) Bruklinas (Brooklvn) kol. Ņujorkā 1957 BA (tauts.).

KLOVĀNS, Juris — b) Mičiganas stāta U (ASV) 1970 BA (veikalvadībā).

KĻAVIŅŠ, Kārlis —a) 15.1.1911 Bauskā b) LU 1934 mag. iur.; Ameriku

U Meksikositijā, Meksikā 1965 MA (uzņ. vadībā) d) sk. A VII, 132. lpp., XI, 259.

lpp. c) 135 Antibes Drive, Willowdale, Ont. M2R 2ZI, Canada.

KĻAVIŅŠ, Magnus— b) kol. Ņujorkā(C.W.Post College) 1966 BS (uzņ. vad.).
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KĻAVIŅŠ, Rūdolfs —a) 26.4.1909 Adulienā b) LU 1934 mag. oec. c) 13

gadus bijis medicīnas technologs Niagarafolsas ārstniecības centra slimnīcas

laboratorijā; tagad pensijā d) publ.: mācībgrāmata vidusskolām lEVADS SA-

BIEDRISKAJĀS ZINĪBĀS (1939) c) 447 Memorial Parkway, Niagara Fails, NY

14303, USA.

KNUBLE, Aivars — b) Hasona (Husson) kol. Meinā (ASV) 1965 BS (uzņ.

vadībā) c) produkcijas kontrolieris priv. firmā.

KNUBLE (MIESNIECE), Māra — b) Rietummičiganas U (ASV) 1963 BS

(tirdzniecības zinībās).

KONSENA, Tīna -sk.: PAMPE.

KOVACS, Ernests - b) Hārvarda U (ASV) 1964 MBA.

KRASOVSKIS, Jānis — b) Indiānas U (ASV) 1964 BA (tautsaimn.), 1965

MA (tautsaimniecībā).

KRASTIŅA, Daila - sk.: OZOLIŅA.
KRASTIŅA-SAVELE, Liesma —*b) Kalifornijas stāta U Sakramentā 1974

BA (mājsaimniecībā).

KRASTIŅŠ, Kārlis — b) Sietlas U (ASV) 1971 M (tautsaimniecībā).

KRASTS, Aivars — b) Čikāgas U 1962 M (uzņēmumu vadībā).

KRAUKLE, dz. LĪ(LEE), Džudīte (Judith) — b) Kanzasas U (ASV) 1964

BS (uzņēmumu vadībā).

'KRAUKLIS, Alberts -b) Kanzasas U 1963 BS, 1964 MS (grāmatvedībā).

KRAVALE, Hedija — b) Ņujorkas stāta U Olbanī (Albanv) 1967 B (tauts.

un politiskajā vēsturē).

KREICBERGA, Gundega — b) Ilinojas U (ASV) 1970 (?) BBA.

KRĒSLIŅŠ, Kaspars — b) Raidera (Rider) kol. BS (uzņ. vadībā); Džordža

Vašingtona U 1975 MS (uzņ. administrācijā) c) Ņujorkā, ASV.

KRIEVIŅA, Inese — b) Ņujorksitijas kol. 1959 BBA.

KRIEVIŅŠ, Haralds — b) Ņujorkas U 1956 BS (tauts.) c) vec. grāmat-

vedis firmā „Amstar Corp. New York" c) 119- 14 Union Turnpike,Kew Gardens,

NY 11415, USA.

KRIEVS, Mārtiņš — b) Rietumvirdžinijas U (ASV) 1966 BS (uzņ. vadībā).

KRIŅĢELIS, Gunārs — b) Ilinojas U Ērbanā (Urbāna),ASV 1974 BS (fi-
nanču zinībās).

KRONBERGS, A. — b) b. Stokholmas tirdzniecības augstskolu 1971 (?).

KRŪMIŅA, Skaidrīte —b) Vašingtonas U (ASV) 1961 BS (mājsaimniecībā).

KRŪMIŅŠ, Aleksandrs — a) 13.10.1919 Rīgā b) Padžetsaunda (Puget

Sound) U Takomā (ASV) 1965 BA (uzņ. vadībā).

KRŪMIŅŠ, Ģirts — b) Denveras U Kolorādo (ASV) 1959 BS (tautsaimn.).

KRŪMIŅŠ, Kārlis —a) 16. 8.1904 Drustos b) LU 1938 mag. oec. c) grā-

matvedis, noz. vad. priv. firmā c) 1458 Colorado Ave, Indianapolis, IN, USA.

KRŪMIŅŠ, Oskars —a) 16. 3.1908 Rīgā b) b. LU tauts. fak. 1940 c) bijis

daļas vad. Latvijas bankā; ASV noliktavas pārzinis slimnīcā c) 2785 SW. - 119th

Ave, Cedar Hills, OR 97225, USA.
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KRŪMIŅŠ, Pauls — a) 30.5.1938 Rīgā b) Melburnas U Austrālijā 1967

B.Com. c) strādā Viktorijas valsts kontrolē Melburnā c) 661 Bell St. ,West

Preston, Vic. 3072, Australia.

KRŪMKALNA (ZĒBERGA), Ligita —a) 27. 10. 1933 Daugavpilī b) Indiā-

nas U (ASV) 1958 BS (grāmatvedībā), 1965 J.D. c) ASV.

KRŪZE (GAIĶE), Banga — b) Modes technol. I Ņujorkā 1969 B (tirdzn. zin.).

KRŪZE, Ģirts — b) Klīvlendas stāta U 1971 BBA (speciāli grāmatvedībā)

c) darbinieks firmā „Arthur Anderson & Co" Klīvlendā c) ASV.

KUBULIŅŠ, Egons — b) Mičiganas stāta U Tstlānsingā 1974 BA (grāmat-

vedībā) c) firmas «General Electric" darbinieks Ērī c) ASV.

KUČERS, Māris — a) 31. 7.1937 Rīgā b) Melburnas U Austrālijā 1960

BEE, 1967 B.Com. d) sk. A XV, 187. lpp. c) 20 Para Rd, Lower Plentv, Vic.

3093, Australia.

KUGRĒNA, Terēze —b) Nebraskas U Linkolnā (ASV) 1965 BS (mājturībā).

KUKAINE, Irēne — b) b. LU tauts. nod. 1940; Cincinati U (ASV) 1956 MA

(tautsaimn.) c) pētn. darbā c) 2297 Harrison Ave, Cincinnati, OH 45211, USA.

KUKAINE, Velta — sk.: KALNIŅA.

KUKAINIS, Roberts -a) 5.5.1913 Rīgā b) b. Angļu I Rīgā 1933, LU taut-

saimn. nod. 1944 c) 1946—1949 lektors angļu korespondencē BU Pinebergā,Vācijā

d) sk. LEc) no 1949 ASV.

KUKAINIS, Valdis —a) 6.5.1945 Vācijā b) Cincinati U (ASV) 1967 BSc.

(bioloģijā); Sevjera (Xavier) U (ASV) 1975 MBA.

KUKAINIS, Vilmārs — a) 1930 b) Rietummičiganas U 1957 BS (rūpn.

uzņēmumu vadībā).

KUNDRĀTA, Māra - b) Toronto U Kanādā 1965 BA (mājturībā).

KUPCIS, Jānis — b) Lojola (Lovola) U Čikāgā 1969 BBA.

KŪRIŅŠ, Andris — b) Perdjū (Purdue) U (ASV) 1966 BS (rūpn.uzņ. vad.).

KURMIS, Pēteris — b) Adelaides U Austrālijā 1975 B.Ec.

ĶĒNIŅŠ (King), Gundars —a) 19.4.1926 Rīgā b) Oregonas U (ASV) 1956

B (tauts.); Stenfordas U Kalifornijā 1958 MBS, 1963 Ph.D. (tauts.) c) fak. dekāns

(uzņ. vadībā),prof. Pacifika luterāņu U Takomā (ASV) d) sk. LE pap.,A VII, 136.

lpp. c) Pacific Lutheran Universitv, Tacoma, WA 98 447, USA.

ĶENĢE, Ginta —a) 1.11.1935 Kokmuižā b) Rietummičiganas U 1957 BS,

1961 MA (tirdzn. zinībās, angļu valodā un vēsturē) c) skolotāja d) latv. sab.

darbā bijusi ALJA valdes loc, ir lielgaidu vad., skolotāja Kalamazū latv. skolā,
ALA informācijas nod.Kalamazū locekle.

ĶESTERIS, Arturs — b) Sēra Džordža Viljama (Sir George William) U

Kanādā 1965 B (tautsaimniecībā).

ĶEZBERS, Kārlis —a) 2.3. 1914 Vecmokās b) b. Lasala U Čikāgā tauts.

fak. c) pastmarku un monētu veikala īpašnieks d) rakstnieks; sk. LE, A XII,

88. lpp. c) 3109 N. Mihvaukee Ave.Chicago, IL 60618, USA.

ĶĪVĪTIS, Georgs — b) Toronto U Kanādā 1963 B.Com. c) grāmatvedis,
Kanādas zvērin.grāmatvežu I (CanadianInstitute ofChartered Accountants) biedrs.
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LABSVĪRS, Jānis — a) 13.3.1907 Bilskā b) LU 1930 mag. oec.; Batlera

(Butler) U Indianapolisā (ASV) 1956 MS, Indiānas U Blumingtonā 1959 Ph.D.

c) tauts. prof. Indiānas stāta U; no 1973 pensijā (godaprof.) d) publ. periodikā un

kopdarbi; ieguvis stipendijas pētniecībai 1961 un 1966; sk. A VII, 137. lpp. c) 3313

Hovey St., Indianapolis, IN 46218, USA.

LĀCIS, Aleksandrs — a) 14.9.1897 b) tautsaimnieks c) 2787 Barnard

St., Saginaw, MI 48603, USA.

LĀCIS, Andrejs —a) 3. 7.1937 b) BA (tirdzn. zinībās) c) sk.: Aleksandrs

Lācis.

LĀCIS, Andris — a) 1.6.1941 Smiltenē b) Perdjū (Purdue) U Indiānā

(ASV) 1964 BSChE, Veinas (Wayne) stāta U Detroitā 1967 MBA (speciāli tirgzi-

nībā) d) sk. A XV, 273. lpp. c) Vestblumfīldā, ASV.

LĀCIS, Gatiņš — b) Ņujorksitijas U Bruklinas (Brooklyn) kol. 1966 BA

(tautsaimniecībā).

LĀCIS, Ronalds — b) b. katoļu Pontifika U uzņ. vadības fak. Kampinasā

(Campinas), Brazīlijā 1965 c) Brazīlijā.

LAGZDIŅŠ, Andris — b) Kvīnsa (Queens) kol. Ņujorkā 1975 BA (veikalu

administrācijā) c) Ņujorkā, ASV.

LAGZDIŅŠ, Kārlis — b) b. Gvelfas (Guelph) veikalvadības kol. Ontario,

Kanādā 1954.

LAGZDIŅŠ, Vilnis —a) 31.5.1914Sātiņos b) LU 1939 mag. oec. c) plā-
nošanas nod. vad. firmā «Firestone" d) Jaunzēlandes latv. ev.-lut. draudzes val-

des loc. c) 11 Boys Place, Christchurch 1, New Zealand.

LAIPENIEKS, Juris — b) Denveras U Kolorādo (ASV) 1963 BS (ķīmijā);
Ņujorkas U: BS (inženierzinātņu ķīmijā); 1972 MBA c) nod. vad. būvmateriālu

firmā
„

Johns-Manville" (1973) c) Ņujorkā, ASV.

LAIPENIEKS, Māris — b) Denveras U Kolorādo 1965 BS (viesnīcu admi-

nistrācijā).

LAMBERTS, Džons (John) — Ohaio stāta U Kolumbusā (ASV) 1965 BS

(uzņēmumu vadībā).

LANDORFS, Jānis —a) 23. 3. 1902 b) LU mag. oec. c) konsultants Zvied-

rijas nac. aizsardzības I d) publ. c) Stokholmā, Zviedrijā.

LANDSMANIS, Arturs—a) 9. 9.1913 Valmierā b) LU mag. oec. d) izde-

vuma MARE BALTICUM latv. red.; sk. LE, AK, 130. lpp. c) Stokholmā,Zvied-

rijā.
LANGE, Jānis — b) Kalifornijas stāta U Longbīčā 1973 (?) BS (pētnie-

cības statistikā).

LANGENFELDS, Leonards —a) 17.1.1933 Rīgā b) Melburnas U Austrā-

lijā 1962 B.Com. c) 16 Burton Cres., Ivanhoe East, Vic. 3179, Australia.

LANKA, Elmārs — b) Kvīnsa (Queens) U Ontario, Kanādā 1966 B.Com.

c) skolotājs.

LANKA, Juris — b) Baulingrīna (Bowling Green) U Ohaio (ASV) 1973

— diploms un BA (uzņēmumu vadībā).
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LAPIŅŠ, Aivars — b) Kalifornijas U Losandželosā 1963 BS (uzņ. vadībā).

LAPIŅŠ, Aldis - b) Mičiganas U (ASV) 1967 B (tautsaimniecībā).

LASMANE, Teika - b) Perdjū (Purdue) U Lafajetā (ASV) 1961 BS (māj-

saimniecībā).

LAUBE, Vaira — b) Čikāgas U (ASV) 1963 BA (tautsaimniecībā).

LAUZE, Rasma — b) Vašingtonas U Sietlā (?) 1968 BA (grāmatvedībā).

LAZDIŅŠ, Jānis —a) 30.12.1906 b) LU agronoms (?); Anglijā b. Metro-

politēna kol. (rēķinvedībā) c) rēķinvedis Boltonā c) Boltonā,Anglijā.

LEDUS (agrāk EISBERGS), Pauls — a) 10.11.1910 Tukuma apr. b) LU

1939 mag. oec. c) revidents Kanādas finanču min-jas nodokļu daļā c) 138 High-

land Ave, St. Catharines, Ont. L2R 4J4, Canada.

LEFRESNE, Vizma-a) 12.4.1939 Rīgā b) Mekgila (McGill) U Montre-

alā 1960 BA (mājsaimniecībā).

LEGZDIŅŠ, Andrejs —a) 5.9. 1935 b) tautsaimnieks e)4871 - 1/2 N.

Hermitage, Chicago, IL 60640, USA.

LEICINGERS, Egils - b) Mičiganas U 1962 BA (tirdzn. zinībās).

LEIMANIS, Pēteris —a) 17.3.1900 b) LU mag. oec. c) 62 VVebster Ave,
Port Washington, NY 11050, USA.

LEJIŅŠ, Ādolfs - a) 18.3. 1927 Skaņkalnē b) b. Lasala U Čikāgā 1956

(grāmatvedībā) c) nod. vad. bankā d) sk. A XII, 89. lpp.; ALA valdes pr-dis no

1975 c) 149 -14 Hawthorne, Flushing, NY 11355, USA.

LENŠS, Andris —a) 8.11.1939 Allažos b) Sanhozē (San Jose) stāta kol.

1965 BA (rūpn. plānošanā) c) ASV.

LĪ, Džudīte — sk.: KRAUKLE.

LIBKO, Jēkabs — a) 10.11.1911 Rīgā b) Berlīnes U diploms tirdznie-

cības tiesībās 1962.

LĪCIS, Pēteris — a) 6.1.1888 Lēdurgā b) LU 1933 mag. oec. c) ASV

Latviešu kara invalidu apv-bas atpūtas nama Rotas pārzinis (goda amats) c) Elka

Park, NY 12427, USA.

LĪDUMS, Kārlis -a) 19.5.1910 Liepājā b) b.LU tauts. nod. 1940 c) būv-

sab-bas
„

Adelaide Building Co" un mākslas galerijas īpašnieks Adelaidē,Aus-

trālijā d) sk. LE pap. c) 6 Mvrtlebank Terrace,Stonvfell, S. A. 5066, Australia.

LĪDUMS, Māris — a) 12.3.1941 b) Armstrongakol. Berklejā (ASV) 1970

MBA c) sk.: Kārlis Līdums.

LIELBRIEDIS, Aleksandrs — b) Kalifornijas U Losandželosā 1956 BS

(finanču un tirdzniecības zinībās).
LIELKĀJS, Arvīds - b) Tempļa U Filadelfijā (ASV) 1962 BS (uzņ. vadībā)

c) 3012 Genessee Drive, Philadelphia, PA 19154, USA.

LIEPIŅA (SLOCIŅA), Brigita —a) 30. 7. 1930 Daugavpilī b) Melburnas U

Austrālijā 1964 8.C0m., Melburnas karal. technol. I 1967 (diploms datoru zinībās)
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c) lektore Prērenas (Prahran) augstākās pakāpes kol. Melburnā d) Austrālijas

datoristu b-bas (Australian Computer Societv) biedre c) 521 Elgar Rd,Box Hill,

Vic.3129, Australia.

LIEPIŅŠ, Druvvaldis
— b) Rietummičiganas U (ASV) 1961 BA (spiestuvju

vadībā).

LIEPIŅŠ, Georgs - b) Pēsa (Pace) kol. (ASV) 1969 BS (uzņ. vadībā).

LIEPIŅŠ, Ivars — b) Toronto U Kanādā 1956 BA (politiskajās zinātnēs un

tautsaimniecībā).

LIEPIŅŠ, Kārlis —a) 25. 7. 1902 b) LU cand. oec. c) Keillersgatan 1 A

111, S - 417 15 GOteborg, Sweden.

LIEPIŅŠ, Raimonds — a) Minsteres U Vācijā 1960 Diplom-Volkswirt.

LIEPIŅŠ, Valdis —a) 1939 b) Oksfordas U Anglijā 1965 BA (filozofijā);
1974 MA (tauts.,politiskajās zinātnēs un filozofijā) c) dir. tirgus pētīšanas firmā

«Canada Facts Co Ltd" d) aktīvs darbinieks latv. jaunatnes org-jās, LNAK pa-

domes loc.; sk. A XII, 90. lpp. c) 10 Penzance Dr., Scarboro, Ont., Canada.

LIGERS, Kristaps —a) 19.7.1909 Dobelē b) LU 1936 mag. oec. c) algu

aplēsumu ierēdnis tekstilrūpn. uzņ. ASV; tagad pensijā c) 47 Manor St., Notting-

ham, England.

LINDE, Juris — b) Akvinas (Aquinas) kol. Grandrepidsā (ASV) 1966 BS

(uzņēmumu vadībā).

LINDE, Ruta -b) Batlera (Butler) U (ASV) 1964 BS (uzņ. vadībā).

LISMANIS, Alfrēds — b) Vašingtonas stāta centr. kol. Ellensbergā (ASV)

1967 BA (uzņēmumu vadībā un tautsaimniecībā).

LĪVENTĀLE, Ināra —b) Veinas (Wayne) U Mičiganā (ASV) 1964 BS (BA?)
— uzņēmumuvadībā, 1966 MBA.

LOTE, Uldis - b) Toronto U Kanādā 1968 BSc.; 1971 MBA.

LUCS, Arnis — b) Nebraskas U Linkolnā (ASV) 1969 BS (tautsaimn.).

LUKAČS, Jozefs (Joseph) — b) Albertas U Kanādā 1963 MS (naftas tech-

noloģijā), Deitonas (Davton) U 1965 BS (uzņēmumu vadībā).

LŪKINS, Jānis — a) 2.3.1931 b) B.Com. c) 1 Priory Rd, Waverton,

NSW 2060, Australia.

LUNDA (LUND, dz. VINEGERE), Aīda - a) 14.10.1921 Rīgā b) b. LU

tauts. nod. 1944, izturot valstseksāmenus; Mārburgas U Vācijā 1945 Diplom-

Volkswirt; nepabeigts doktora darbs c) 4624 College View, Los Angeles, CA

90041, USA.

MAČS, Andrejs —a) 14.3.1937 b) beidzis uzņ. vadības studijas c) ASV.

MALIŅA, Merida — b) Kolumbijas U Ņujorkā 1972 BA (tautsaimn.).

MĀLIŅŠ, Ainārs — b) Jorkas U (ASV?) 1974 BA (tautsaimniecībā).

MANTENIEKS, Ojārs — a) 17.6.1939 Liepājā b) Ferma kol. Klīvlendā

1963 BBA c) materiālu iepircējs firmā
„Republic Steel Corporation" c) ASV.

MARENDI (VĪTOLIŅA), Brigita — b) Dienvidkalifornijas U Losandželosā

(ASV) 1968 BSc. (uzņēmumu vadībā).
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MARKOVSKA, Ilze — b) Ņujorksitijas U Hantera kol. 1966 BA (grāmat-

vedībā).

MATISONE, Emīlija - sk.: ELMA.

MAURIŅŠ, Ansis — b) Teksasas U Hjūstonā 1974 BS (viesnīcu vadībā).

MAZSĪLIS, Ārijs —b) Toronto U Kanādā 1964 BA (tauts.) c) RR2, Parry

Sound, Ont. P2A 2WB, Canada.

MEDIĶIS, Žanis — b) b. Kanberas kol. Austrālijā 1963 (grāmatvedībā)

d) Austrālijas latv. 26. KD rīcības komit. pr-dis Kanberā 1976 c) 9 Banksia St.,

O'Connor, ACT 2601, Australia.

MEDNIS, Juris — b) Kolorādo U 1966 BS (veikalvadībā).

MEDNIS, Juris — b) Kolumbijas U Ņujorkā 1960 BA (tautsaimniecībā).

MEDNIS, Uldis — b) Oliveta kol. Ilinojā (ASV) 1970 (?) BA (uzņ. vadībā).

MEIJA, Juris —a) 3. 1.1935 Rīgā b) Adelaides U Austrālijā 1962 BSME,

Kvīnslendas U 1968 B.Com. c) dir. un rīkotājs firmā „Northstate Engineering

Co Pty Ltd" d) sk. A VIII, 274. lpp.,XV ,198.lpp. c) 281 Bielby Rd, Kenmore,

Q1d.4069, Australia.

MEILERTS, Oto-a) 26.7.1912 Tukumā b) b. LU tauts. fak. 1939 c) grā-

matvedības biroja vad. privātā firmā Melburnā c) 29 Newman St..Niddrie, Vic.

3042, Australia.

MELKUS, Aivars — b) Stetsona U tieslietu kol. Florīdā (ASV) 1973 (?)

J.D., Rietummičiganas U Kalamazū 1974 BBA unMBA.

MELLIŅŠ, Arvīds —a) 4.2.1903 Smiltenē b) Minsteres U 1949 Dr.rer.

pol. d) sk. A VII, 143. lpp. (jālabo priekšvārds) c) 94 Brūce St., Mt. Waverley,
Vic.3149, Australia.

MERGINS, Ģirts — a) 17. 7.1933 b) Florīdas stāta U Talahasī (Talla-

hassee) 1961 BA (tauts.) c) 56 Gjueensborough Gardens, Glasgovv Cl29TV, Scot-

land.

MEŽĪTE, Ruta — sk.: BONNERA.

MEŽSARGA, Skaidrīte — sk.: BIRKĀNA.

MIESNIECE, Gundega -sk.: BALABKINA.

MIESNIECE, Māra - sk.: KNUBLE.

MIĶELSONS, Pēteris — a) 2.4.1947 Vācijā b) Sēra Džordža Viljama

(Sir George William) U Kanādā 1970 BE (būvinženieris); Mekgila (McGill) U 1973

MBA c) strādā inženieru konsultācijas firmā Montrealā, Kanādā d) sk. A XV,

199. lpp.

MILLERS, Juris — b) Kolumbijas kol. Ņujorksitijā 1961 BA (tautsaimn.).

MISA, Daila — b) Nebraskas U Linkolnā (ASV) 1960 BS (mājsaimniecībā).

MITREVICS, Egils —a) 3.10.1950 Ņujorkā b) Ņuhevenas U Konektikutā

1973 BS (uzņ. vadībā) c) 33 Richard Rd, Manchester, CT 06040, USA.

MORICS, Inārs — b) Ziemeļrietumu (Northwestern) U Ilinojā (ASV) 1962

BS (uzņēmumu vadībā).

'mUCENIECE, Ilze — sk.: RESNE.
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MURĀNS, Francis — a) 17.10.1915 Pēterpilī b) b. LU tauts. nod. 1941;

Detroitas U (ASV) 1952 MBA; Mičiganas U 1957 Ph.D. (tauts.) c) 1957—1967

mācībspēks Lojola (Lovola) U Čikāgā, pēc tam prof. Viskonsinas stāta U Stīvens-

pointā (Stevens Point) d) dzejoļu krājumu autors; sk. LE, A VII, 145. lpp.,VIII,

240. lpp. c) 1240 Franklin St., Stevens Point, WI 54481, USA.

MUZIKANTS, Andrejs —a) 16.11.1932 Rīgā b) Melburnas karal. techn.

kol. 1958 (diploms inženierzinātnēs), Melburnas U Austrālijā 1966 8.C0m.; Kali-

fornijā 1976 MBA c) vec. inženieris priv. firmā d) sk. A XV, 201. lpp. c) 701

Las Ovejas Ave, San Rafael, CA 94903, USA.

MŪZIS, Jānis — a) 8. 12.1908 b) LU mag. oec. c) 10902 - 117th Street,

Edmonton, Alta TSH 3N6, Canada.

NĀRIŅA, Rasma —a) 1944 Rīgā b) Drēka (Drake) U Demoinā,Aiovā 1965

BSc. (grāmatvedībā); Ziemeļrietumu U Čikāgā 1970 MBA c) strādājusi biržā

Čikāgā un racionalizācijas firmā; kopš 1974 vicedirektrise Ohaio publikas ap-

rūpes min-jā.

NĀRIŅŠ, Vilhelms
— b) Drēka (Drake) U Aiovā (ASV) 1963 BS (uzņ. vad.).

NEIMANIS, Juris — a) 1932 Daugavpilī b) Niagaras U 1958 BA (politis-

kajās zinībās), Ņujorkas U 1964 MA (tauts.) d) sk. A VII, 146. lpp. c) 425 Tryon

Dr., Lewiston, NY 14092, USA.

NEIMANIS, Viktors —a) 1921 (?) b) Ņujorkas U 1968 BS (banku un fi-

nanču zinībās).

NĪKURS, Arturs —b)b. LU tautsaimn. nod. 1939 c) 5536 N. Mohawk Ave,

Mihvaukee, WI 53217, USA.

NILUNDA (NYLUND,dz. STALBOVA), Marina —a) 7. 9. 1942 Rīgā b) Stok-

holmas U 1970 Fil. kand. (uzņ. vadībā) c) pirmā sekretāre pasta un kredita ban-

kas birojā c) Ostermalmsgat. 18 I, S - 114 26 Stockholm, Sweden.

NOLLE, Bernts (Berndt) — b) Melburnas karal. technol. I Austrālijā 1974

diploms uzņēmumuvadībā.

OBERSTS, Pēteris — a) 30. 5.1909 Aizkrauklē b) LU 1935 mag. oec.;

b. Šova grāmatvedības skolu Toronto 1959 c) zvērināts grāmatvedis c) Toronto,

Kanādā.

OPSE, Dzintra — sk.: JANAVA.

ORE, Verners — b) Ņujorksitijas U 1964 BBA.

OSE, Aina — b) Ilinojas U (ASV) 1960 BS (tirgzinībā).

OSIS, Imants — b) Portlendas stāta kol. (ASV) 1963 BA (tirdzn. zinībās).

OSĪTIS, Andrejs — b) Vašingtonas U (ASV) 1969 (?) BS (uzņ. vadībā).

OSVALDS (OSWALD) - IGENBERGS, Kristiāns (Christian) — b) Denveras

U Kolorādē (ASV) 1962 MBA.

OŠENIEKS, Pauls —a) 23. 6.1939 b) Rietummičiganas U 1963 BS (rūpn.

uzņ. vadībā) c) 658 Hackmuth Drive NW., Comstock Park, MI 49321,USA.

OZOLIŅA, Astra — b) Masačūsetsas U 1962 BS (tirgzinībā).

OZOLIŅA (KRASTIŅA), Daila — b) Konektikutas stāta U 1957 BBA.

OZOLIŅA, Sandra — sk.: TOMASA.
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OZOLIŅA, Vita — a) 1930 b) Rietumu rezerves (VVestern Reserve) U

Klīvlendā (ASV) 1963 BBA.

OZOLIŅŠ, Adrians -a) 19. 2.1912 Saukā b) LU 1939 mag. oec.; Frank-

furtes U (pie Mainas) Vācijā 1949 Diplom-Volkswirt, 1960 Dr. oec. c) prof. Lok-

hevenas (Lock Haven) stāta kol. Pensilvānijā, ASV.

OZOLIŅŠ, Andrejs — b) Indiānas U Blumingtonā(ASV) 1966 BS (finanču

zinībās); Dikinsona (Dickinson) U Raterfordā (ASV) 1970 MBA c) strādā firmā

«VVestern Electric" Kernī (Kernev) Ņudžersijā (1970) c) ASV.

OZOLIŅŠ, Bernhards —a) 20. 8.1939 Liepājā b) Sentvinsenta (St.Vincent)

kol. Latrobā (ASV) 1961 BA (tauts.); Bafalo (Buffalo) U 1970 M (paidagogijā).

OZOLIŅŠ, Eižens — b) Frankfurtes U (pie Mainas) Vācijā 1960 Dr.rer.

pol. d) sk. A VII, 148. lpp.

OZOLS, Helmuts - a) 6.9.1900 Bejā b) LU 1928 mag. oec. c) Latvijā

bijis finanču min-jas ierēdnis, Austrālijā armijas slimnīcas darbinieks, no 1965

pensijā d) Triju zvaigžņu ordeņa (5. šķiras) īpašnieks c) 178 Canterburv Rd.

Bankstown, NSW 2200, Australia.

OZOLS, Jānis — a) 6.5. 1909 b) LU 1939 mag. oec. c) strādā firmā

„
General Motor Corporation" ASV d) latv. skolas pārzinis Milvokī.

OZOLS, Jēkabs —a) 1906. g. maijā b) LU 1943 mag. oec. c) atbildīgs
ierēdnis ASV federālajā pastā c) Sietlā, ASV.

OZOLS, Reinis —a) 1.11.1940Rīgā b) Ņujorkas U 1965 BS (tirdzn. zin.).

OZOLS, Valdis — b) Ziemeļrietumu (Northwestern) U Ilinojā (ASV) 1962

BBA.

PAEGLE (BALODE), Inta — b) Hantera (Hunter) kol. Ņujorkā 1973 BA

(tauts.).

PAEGLE, Viesturs — b) Jaunanglijas (Western New England) kol. (ASV)

1971 (?) BABA.

PAEGLIS, Ēvalds — b) Melburnas U Austrālijā 1965 B.Com. c) Mel-

burnā, Austrālijā.

PAMPE-KONSENA, Tīna (Tima) — b) Ohaio stāta U Klīvlendā (ASV) 1969

BA (tautsaimniecībā) c) strādā Detroitā, Mičiganā, ASV (1969).

PARKERA, Ināra — b) Hantera (Hunter) kol. Ņujorkā 1966 BA (uzņēmumu
vadības paidagogijā), BS (tautsaimniecībā).

PASTS, Vilis —a) 2. 6.1944 b) BS (uzņ. vadībā) c) 854 MetropolitanAve,

Hyde Park, MA 02136, USA.

PAUGA, Alvis — a) 22.4.1946 b) Adelfi U Longailendā (ASV) 1969 BA

(tauts.); Ņujorksitijas U Kvīnsa kol. MA (tauts.) c) asistents Ņujorksitijas U

(1969) d) divi gadus bijis ALJA vicepr-dis c) 143 - B Fort Lec Rd, Teaneck,

NJ 07666, USA.

PAULS, Tvans — b) Britu Kolumbijas U Kanādā 1961 B.Com.

PAVASARS, Bruno —a) 1. 8. 1896 Kalsnavā b) LU mag. oec. d) Latvijas

pārstāvis Holandē; sk. LE. AIV (2. izd. 1973),38. lpp. c) Barnsteenhorst No 130,

Den Haag, Netherlands.
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PĀVELSONS, Arnis — b) Mičiganas U (ASV) 1969 BBA.

PAVLOVIČA, Rasma — b) Nebraskas U Linkolnā (ASV) 1968 BS (uzņ.

vadībā).

PELSIS, Roberts - b) Templas (Temple) U Filadelfijā (ASV) 1970 BBA.

PELŠE, Andrejs - b) Lafajetas (Lafayette) kol. Tstonā (ASV) 1959 BS

(uzņēmumu vadībā).

PELUŠS, Everalds — b) b. katoļu Pontifika U uzņ.vadības fak. Kampinasā

(Campinas) Brazīlijā 1972, tautsaimniecības fakultāti 1974 c) Brazīlijā.

PENIĶIS, Jānis - a) 29. 7.1933 Cēsīs b) Viskonsinas U (ASV) 1956 BA

(uzņ. vadībā), 1962 MS (politiskās zinātnēs) c) starpt. un salīdzin. polīiikas prof.

Indiānas U Sautbendā (ASV) d) sk. LE pap. un A VII, 149. lpp.

PERIŠA (PARRISH.dz. ROZENBERGA), Linda — b) Ročesteras U (ASV)

B; Ķēza (Case) rietumu rezerves U Klīvlendā 1973 MS (uzņēmumu vadībā).

PĒTERSONE, Jausma — b) Vašingtonas U Sietlā (ASV) 1958 BS (uzņē-

mumu saimniecībā).

PĒTERSONE, Sarona — sk.: KELIJA.

PĒTERSONS, Andris — a) 26. 12. 1937 b) Ziemeļaustrumu U Bostonā

BA (tauts.); Stenfordas U Kalifornijā 1966 (?) MBA c) 39 Forest Ave,Delaware,

OH 43015, USA.

PĒTERSONS, Edgars — b) Pēsa (Pace) kol. Ņujorkā 1959 BBA, Ņujorkas

U 1963 MBA.

PĒTERSONS, Ivars —a) 29.11.1941 Rīgā b) Konektikutas U (ASV) 1964

BA (tautsaimniecībā).

PĒTERSONS, Kārlis — b) Ņujorksitijas tirdzn. kol. 1959 (diploms moteļu

administrācijā).

PETROVS, Valdis — b) Ķēza (Case) technol. I Klīvlendā (ASV) 1968 BS

(uzņ. vadībā), Ķēza (Case) rietumu rezerves U Klīvlendā 1971 MBA.

PILMANIS, Mārtiņš (Martin) — a) 12.11.1943 Kārsavā b) Dienvidkali-

fornijas U Losandželosā 1965 BSME; 1968 MBA d) sk. A XV. 207. lpp. c) Los-

andželosā, ASV.

PLESOVA, Mārīte — b) Kenterberi U Kraistčerčā (Christchurch) Jaun-

zēlandē 1969 BA (ģeogrāfijā, politiskās zinātnēs un tautsaimniecībā) c) Veling-

tonā,Jaunzēlandē.

POŅEMECKIS, Jānis — b) Devenportas kol. Grandrepidsā 1975 BS (uzņ.

vadībā) c) Grandrepidsas pilsētas valdes darbinieks.

PORMALS, Arturs —a) 25.11. 1926 Jaunjelgavā b) Rūzvelta (Roosevelt)

U Čikāgā 1957 BS (tirdzn. zinībās), Depola (Dc Paul) U Čikāgā 1971 MBA (spe-

ciāli finanču zinībās) c) prez-ts nekustamu īpašumu pārvaldes firmā d) publ.par

cilvēku spēju novērtēšanu (1971) c) 6N. 327 Farway Lane, Itasca.lL 60143,U5A.

POSTNIEKS, Andrejs (Andrew) — b) Pensilvānijas stāta U 1961 BS (uzņ.

vadībā).

POSTNIEKS, Juris —a)6. 2. 1904 Pēterpilī b) b. LU tautsaimn. nod. 1939

c) grāmatvedis Latvijā un ASV c) 1215 Harrison St., Philadelphia, PA, USA.



JAUNĪBA

Zīmējis Vilis Krūmiņš



236

PRAUDIŅŠ, Imants -b) Vašingtonas U 1969 BA (uzņ. vadībā) c) 220 NE.

65th St., Apt.425, Seattle, WA 98115, USA.

PRĀVS, Māris — b) Pensilvānijas stāta U (ASV) 1968 BA (tautsaimn.).

PREIJS, Edmunds —b) Ņujorkas U 1965 BS (tirdzn. zinībās), 1969 MBA.

PRIEDE, Ērika - sk.: VĒLĪNA.

PRIEDĪTIS, Guntis — a) 16. 9.1934 Pededzē b) Hamburgas U Vācijā Dip-
lom-Volkswirt c) tirgus pētīšanas nod. vad. firmā

„
Gerresheimer Glas A. G. "

c) 4 DUsseldorf 11, Luegplatz 1, West Germanv,

PRIEDĪTIS, Igors — b) Ilinojas technol. I Čikāgā 1964 BS (polītiskās zi-

nātnēs); Ziemeļdakotas U (ASV) 1974 MBA.

PRIEDĪTIS, Vilnis — b) Toronto U Kanādā 1971 BA (tautsaimniecioā).

PUDĀNS, Stenlijs — b) Ferleja Dikinsona (Fairleigh Dickinson) U teksti-

liju inženierzinātņu fak. Raterfordā (ASV) 1956 MBA.

PUĶĪTE, Lilita — b) Kalifornijas U Berklejā 1976 BS (uzņēmumu vadībā)

d) skolotāja latv. skolā Oklendā, Kalifornijā, ASV.

PUĶĪTE, Velta — b) Daunera kol. Milvēkī (ASV) 1960 BS (mājturībā).

PULCIŅŠ, Aleksejs — b) b. Hamburgas U tautsaimn. fak. Vācijā 1963.

PŪLIŅŠ, Uldis - b) Lojola (Loyola) U Čikāgā 1963 (?) BBA.

PURAVS, Juris — b) Mičiganas stāta U īstlānsingā 1960 BA (nekustamu

īpašumu nozarē).

PURAVS, Rūdolfs —a) 25. 4.1908 Rīgā b) b. LU tauts. fak. 1944 c) rūpn.

uzņēmuma priekšstrādnieks Sagino c) Sagino, ASV.

PURGAILIS, Ivars — a) 8.10.1937 Rīgā b) Misisipi U (ASV) 1962 BS

(veikalvadībā).

PŪRIŅŠ, Aleksandrs — b) Alabamas U (ASV) 1953 B (tauts. un finanču

zinībās), 1954 MS (uzņēmumu vadībā).

PŪRIŅŠ, Hugo —a) 24.10.1921 Rīgā b) Deitonas (Davton) U Ohaio (ASV)

1969 BS (rūpn.uzņ. vadībā), 1971 MBA d) sk. A VIII, 244. lpp. c) 1048 Donson

Drive, Kettering, OH 45429, USA.

RĀCENIS, Andrejs - b) Milvēki U (ASV) 1966 BBA.

RAISKUMS, Pēteris — b) Oklahomas stāta U 1964 BS (uzņēmumu vadībā

un grāmatvedībā).

RAISTERS, Alfrēds - a) 30. 4. 1921 Rīgā b) Štutgartes techn. A. Vācijā
1949 Dipi. ing. (elektrotechnikā); Peperdinas U Kalifornijā (ASV) 1973 MBA

c) strādā lidmašīnu sab-bas «Hughes" satelitu nozarē (1973) d) sk. A XV,211.

lpp. c) Losandželosā, ASV.

RAMANE, Vita —b) Ņujorkas U 1960 BS (uzņ. vadībā), 1964 MBA.

RAMATS, Kaspars —a) 30.1.1928 Rīgā b) Melburnas U Austrālijā 1968

BA (tautsaimniecībā).

RĀVE, Andrejs — b) Ilinojas stāta U (ASV) 1957 BS (tautsaimniecībā).

RĀVIŅA, Ilona — b) Bruklinas kol. Ņujorkā 1973 BA (grāmatvedībā)

c) ASV.

REINBERGS, Modris — b) Toronto U Kanādā 1965 B (tautsaimn.).
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REINFELDS, Uldis — b) Emporijas (Emporia) kol. Kanzasā 1966 BS (uzņ.

vadībā).

REINHOLDA, Beatrise — b) Veinas (Wayne) stāta U (ASV) 1960 BS (uzņ.
vadībā); Mičiganas U 1963 MS un MA (bibliotēku zinībās).

REINIS, Alfrēds — b) Dreksela (Drexel) technol. I Filadelfijā (ASV) 1960

BS (uzņēmumu vadībā).

REINOLDSA (REYNOLDS, dz. FOLKMANE), Baiba
- b) Ohaio stāta U

1964 BS (uzņēmumu vadībā).

RENCIS, Verners —b) Bruklinas kol. Ņujorkā 1959 BS uzņēmumu vadībā).

RENGARTS, Eduards —a) 4.4.1919 Maskavā b) Toronto U Kanādā 1960

BA (tauts.); 1963 un 1964 (diploms veikalvadībā) c) 49 Walder Ave, Toronto,

Ont. M4P 2RB, Canada.

RESNE (MUCENIECE), Ilze — b) Akronas U Ohaio (ASV) 1971 BS (paid.),
Hūronas U: BS (saimniecisko zinību paidagogijā).

REZAUSKIS, Edmunds —a) 18. 8. 1929 Ludzā b) Melburnas U Austrālijā
1969 B.Com.

RIEKSTIŅŠ, Herberts — a) 28.5. 1907 b) LU mag. oec. c) 453 Muel-

heim Ruhr, Schloss Str. 22, West Germanv.

RIEKSTIŅŠ, Jānis —a) 10.6.1925 Rīgā b) Hantera (Hunter) kol. Ņujorkā
1959 BA, Ņujorkas U 1962 MBA c) revidents d) ALA izgl. noz. vad.; sk. A XII,

94. lpp. c) 22 -07 Greene Ave, Brooklyn, Ny 11237, USA.

RĪSBERGS, Pēteris — b) Masačūsetsas technol. I (ASV) 1975 BCE.BM.

RITENIS, Jānis —a) 15.3. 1925 Dobelē b) Melburnas U Austrālijā 1957

BA, 1967 MA (starpt. attieksmēs) c) dir.apdrošināšanas firmā d) LAAJ pado-

mes loc.; sk. A XII, 94. lpp. c) 47 Bluegum Cresc, French Forest, NSW 2086,

Australia.

RĪTERIS, Jānis — a) 10.10.1935 b) Indiānas U (ASV) BA (tauts.); 1965

MA (filozofijā) d) prof. filozofijā Indiānas U (ASV) c) 5016 North Capitol Ave,

Indianapolis, IN 46208, USA.

RITUMS, Andris — a) 30.1.1936 Rīgā b) Templas U Filadelfijā (ASV)

1963 BS (tautsaimniecībā).
RĪZIKS, Eduards —b) LU 1943 mag. oec d) sk. A XIV, 338.1pp. c) Sid-

nejā, Austrālijā.

ROBEŽNIECE, Ilze — b) Adelfi (Adelphi) kol. Gārdensitijā, Ņujorkā 1964

BBA.

ROBEŽNIEKS, Kārlis — b) Ohaio stāta U (ASV) 1956 BIE; Rietumu re-

zerves (Western Reserve) U Klīvlendā 1962 MBA d) sk. A XV, 215. lpp.

ROLAVS, Andrejs — b) Toronto U Kanādā 1966 BA (politiskās zinātnēs

un tautsaimn.); 1968 MS (socioloģijā).

RONIS, Imants —a) 14.1.1927 b) Ņusautvelsas U Sidnejā 1963 B.Com.

c) 4 Wilona Ave, Greenvvich, NSW 2065, Australia.

ROSBERGA, Anna — b) Vilametas (VVillamette) U Sēlemā,Oregonā (ASV)

1958 BA (tauts.) c) strādāja Viskonsinas U Madisonā (ASV) 1958.
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ROZE, Ligija — b) Ņujorkas U 1969 (?) BA (uzņēmumu vadībā).

ROZENBACHS, Ansis -a) 29.12. 1923 Raņķos b) b. BU tauts. fak. Pine-

bergā, Vācijā 1949 c) noz. vad. firmā
„

ASSA-Stenman AB" Eskilstunā, Zviedrijā

d) Pasaules brīvo latv. apv-bas Latvijas brīvības fonda finanču komit. loc, Zvied-

rijas latv. centr. padomes un Latv. nac. fonda padomes loc; apbalvots ar DV zīmi

zeltā; sk.A XII, 95. lpp., X1V,339. lpp. c) Skaddarvāgen 12, S -632 23 Eskilstunā,

Sweden.

ROZENBERGA, Linda — sk.: PERIŠA.

ROZENBERGS, Vilhelms — b) b. katoļu Pontifika U tauts. fak. Kampinasā

(Campinas), Brazīlijā 1975 c) Brazīlijā.
ROŽKALNA, Baiba — b) Toronto U Kanādā 1962 BA (mājturībā), 1966 MD

d) sk. A XIV, 340. lpp.

RUBESS, Brunis —a) 1926 Rīgā b) b. Hārvarda U (ASV) tauts. fak. (vei-

kalvadībā) c) firmas „Volkswagen Canada" prez-ts (1972) d) sk. LE pap. c) 162

Munro Blvd, Willowdale, Ont. M2P ICB, Canada.

RUDZĪTE, Dace — b) Ņujorksitijas kol. 1960 BA (uzņ. vadībā un rūpniec.

psīcholoģijā).
RUDZĪTIS, Gundars —b) Adelfi (Adelphi) U (ASV) 1966 BA; MS (uzņ. vad.).

RUDZĪTIS, Romāns —b) Ziemeļaustrumu (Northeastern) U Bostonā (ASV)

1963 BS (uzņēmumu vadībā).

RUĢELE (UPESLĀCE), Rasma — b) Toronto U Kanādā 1960 BA (politis-

kās zinātnēs un tautsaimniecībā); 1963 B (bibliotēku zinībās).

RUĢELIS, Gunārs — b) Ročesteras U (ASV) 1963 BS (uzņ. vadībā).

RULLIS, Oto — b) Džordža Vašingtona (George Washington) U Kolumbijas

apg. (ASV) 1955 BS (veikalvadībā).

RUMAKS, Leons — a) 1919 b) Lasala (La Šalle) neklātienes U (ASV) 1959

(diploms grāmatvedībā) c) vec.grāmatvedis firmā „Doubleday & Co" c) 27 Miller

Place, Hempstead, NY 11550, USA.

RUMBA, Džordžs (George) — b) Ziemeļaustrumu (Northeastern) U Bos-

tonā (ASV) 1962 BBA.

RUMENTS, Andris — b) Marķētas (Marquette) U Milvokī (ASV) 1963 BS

(uzņēmumu vadībā).

RŪSA, Valentīns —a) 22.2.1896 Slampē b) LU 1924 mag. oec. c) grā-

matvedis Klīvlendā (ASV), tagad pensijā c) ASV.

RŪSIŅŠ, Inārs - a) 30.12.1930 b) Ratgersa (Rutgers) U (ASV) 1956 BS

(tautsaimn.) c) R. D. No 3, Glenbourne Drive, Boonton, NJ 07005, USA.

RUSMANIS, Modris — b) Baulingrīna (Bowling Green) U Ohaio (ASV) 1973

BS (uzņēmumu vadībā).

RUTENFELDS, Edvards (Edward) — b) Melburnas karal. technol. I Aus-

trālijā 1974 (diploms veikalvedībā un grāmatvedībā).

RUTENIS, Jānis (John) — b) Dienvidkalifornijas U Losandželosā 1965 BS

(veikalvadībā).
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RŪTENS, Imants — b) Kvīnsa (Queens) kol. Ņujorkā 1974 (tautsaimn. un

paidagogijā — vidusskolas skolotāja tiesības).

SADOVSKIS, Jānis —a) 16.7.1904 Panemunē b) b. LU tauts. fak. c) 30

gadus galv. grāmatvedis un racionālizācijas plānotājs starpt. biroja mašīnu fir-

mas
B

NCR Corporation" Zviedrijas filiālē d) Rīgā strādājis pilsētas valdē

c) Tomtrāttsvāgen 16,2 tr, S - 126 43 Hagersten, Sweden.

SAKENFELDS, Helmārs —a) 5.4. 1934 Rīgā b) Ziemeļaustrumu (North-

eastern) U Bostonā (ASV) 1970 BS (uzņēmumu vadībā).

SALENIEKS, Ēriks — b) Portl'endas stāta kol. 1966 BS (uzņ. vadībā).

SAMSONE, Ligita- sk.: BLANKENBURĢE.
SAULĪTIS, Arvīds — a) 23. 8.1903 b) LU mag. oec. c) 10 Bisley Rd,

Stroud, Glos., England.

SAVELĒ, Liesma — sk.: KRASTIŅA.
SĀVIČS, Indulis —a) 30.12.1943 Jēkabpili c) Britu Kolumbijas U Kanādā

1967 BA (tautsaimniecībā).

SEBA (SEBBA), Gregors —a) 22. 8.1905 Liepājā b) Insbrukas U Austrijā
1927 Dr.rer.pol., 1929 Dr.iur. c) ASV mācībspēks no 1946, prof. tautsaimnie-

cībā un statistikā no 1947, Imori (Emori) Uno 1959 d) sk. A VIII, 277. lpp.

SEISUMA, Ruta — b) Ziemeļdakotas stāta U Fargē (ASV) 1968 BA (tauts.

unsabiedriskās zinātnēs).

SEMEIKS, Alfrēds — a) 17.5.1916 Valmierā b) Olbani (Albanv) tirdzn.

kol. (ASV) 1961 BBA.

SEMEIKS, Andrejs — b) Ņujorkas stāta U Herpura (Harpur) kol. 1970 BA

(tautsaimniecībā).

SEMEIKS, Ivars — b) Ņujorkas stāta U Olbanī (Albanv) 1970 BS (uzņē-
mumu vadībā).

SEMENOVS, Ansis — b) Toronto U Kanādā 1965 BA (polītiskās zinātnēs

un tauts.), 1969 LL.B c) 112 Glenvvood Cr., Toronto, Ont. M4B IK2, Canada.

SIETIŅSONS, Gunārs —b) Templas U Filadelfijā (ASV) 1965 BS (uzņ. vad.).

SIETIŅŠ, Udo — b) Vašingtonas U (ASV) 1969 BA (starpt. tirdzniecībā);
Tanderberda (Thunderbird) starpt. sakaru kol. 1971 (?) MS (tautsaimniecībā).

SILĀRS, Juris — b) Bafalo (Buffalo) U (ASV) 1970 BSc. (uzņ. vadībā).

SILGAILIS, Igors — a) 12.1.1925 Daugavpilī b) Halifaksas techn. kol.

Kanādā 1954 BECE; Hārvarda U (ASV) 1957 MBA d) sk. A XV, 219. lpp. c) Kal-

garī, Kanādā.

SIMSONS, Juris —a) 18.2.1945 Vācijā b) Pacifika luterāņu U Takomā

(ASV) BA (uzņ. vadībā) c) 10323 East F Street, Tacoma, WA 98445,'U5A.
SĪPOLA (GEDROVICA), Mudīte — a) 5.2.1940 Jelgavā b) Mičiganas U

Detroitā (ASV) 1962 BBA c) strādāja Forda auto sab-bas finanču nod. adminis-

trācijā Dīrbornā (1962) c) 34550 West 9 Mile, Farmington, MI 48024,USA.

SĪPOLS, Fricis —a) 11.7.1921 Rīgā b) b. Jelgavas skolotāju I; Detroitas

uzņ. vadības I (ASV) 1958 BCS (tirdzn. zinātņu bakalaurs) c) finanču analizētājs

autorūpn. d) Latv. skautu pr-ks c) 1206 West Blvd, Berkley, MI 48072, USA.
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SĪPOLS, Uldis —a) 3.7.1950 b) Mičiganas U: BA (politiskajās zinātnēs),

Detroitas U: MBA c) sk.: Fricis Sīpols.

SKANE, Biruta — b) Hantera (Hunter) kol. Ņujorkā 1958 BA (tautsaimn.).

SKAPARS, Zintis — b) Bostonas U (ASV) 1968 BA (tautsaimniecībā).

SKOMBA, Ināra — b) Nortpārkas (North Park) kol. un teoloģijas seminārā

Čikāgā 1965 BA (tautsaimn.un socioloģijā).

SKRĪVĒLE, Baiba — b) Mičiganas U (ASV) 1964 BBA.

SKRULLĒ, Maija — b) Rasela Sēdža (Russell Sage) kol. Ņujorkā 1961 (?)

BA (sīktirdzniecībā).

SKUDRA, Voldemārs —a) 1.11.1912 Pļaviņās b) Bonnas U Vācijā 1949

Diplom-Volkswirt; Kolumbijas U Ņujorkā 1954 (?) MBA c) Konektikutas stāta

(ASV) vec. revidents dzīvojamo ēku nozarē c) 38 Hemlock St., Manchester, CT

06040, USA.

SKUJA, Jānis — a) 10.4.1904 b) LU mag. oec. c) grāmatvedis ķieģeļu

un keramikas fabrikā c) 29 Church St., Magill, S.A. 5072, Australia.

SKUJA, Māra — b) Ņujorkas stāta U OlbanT (Albanv) 1968 BS (grāmat-

vedībā).

SKUJA, Vera —b) LU mag. oec. c) dzīvo Zviedrijā.

SKULTE, Inese — b) Kalifornijas U Dēvisā (ASV) 1960 BS (fizikā); Sak-

ramento stāta kol. 1967 MBA.

SLIEDE, Mārtiņš —a) 10.11.1909 Vaivē b) LU 1938 mag. oec. c) gra-

fiskā uzņ. „
Reprotvpe AB" īpašnieks Stokholmā; no 1974 pensijā c) Ostervagen

38-4, S - 171 35 Solna, Sweden.

SLOCIŅA, Brigita- sk.: LIEPIŅA.
SMILĢE, Ruta (Ruth) — b) Ilinojas U (ASV) 1961 BS (tauts.), 1963 BL

d) sk. A XI, 269. lpp.
SPĀDE, Frederika — b) Sevjera (Xavier) U Cincinati (ASV) 1965 MBA.

SPALVIŅA, Mētra — b) Dreksela (Drexel) technol. I Filadelfijā (ASV)

1958 BBA.

SPALVIŅŠ, Jānis - b) Adelaides U Austrālijā 1959 B.Ec.

SPIRĢE, Aija — b) Hantera (Hunter) kol. Ņujorkā 1975 BA (tautsaimn.)

c) strādā Ņujorkas laikraksta DAILY OIL izdevniecībā.

SPREČENA (SPRECHEN.dz. BRIEDĒ), Dace — b) Viskonsinas U Madi-

sonā (ASV) 1964 BS (mājsaimniecībā)

SPROĢE, Valda — b) Sanhozē (San Jose) stāta kol. (ASV) 1965 BS (uzņ.

saimniecībā).

SPROĢIS, A. — b) LU mag. oec. d) bijis Klīvlendas akadēmiskās kopas
revidents (1958).

SPROĢIS, Laimonis — a) 16.8. 1940 b) Kentas stāta U (ASV) 1968 (?)

BBA c) 4505 N. Kimball Ave, Chicago, IL 60625, USA.

SPROĢIS, Nikolajs —a) 28. 6.1930 b) Ņusautvelsas U Sidnejā,Austrā-

lijā 1963 B.Com. c) 17 Doncaster Ave, West Pvmble, NSW 2073, Australia.
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SPRŪDŽS, Ādolfs —a) 19. 9.1922 Sakstagalā b) stud. LU tieslietu nod.;

Luvēnas U Beļģijā 1951 lic. (tirdzn. un finanču zinībās), 1954 lic. (politiskās un

sab. zinībās); Rozari (Rosarv) kol. Riverforestā, Ilinojā (ASV) 1961 MA (biblio-
tēku zinībās) c) starpt. tiesību bibliotēkārs; lektors tiesību bibliogrāfijā Čikāgas

U d) sk. A VII, 162. lpp. c) 5532 South Shore Dr., Apt. 5 D, Chicago, IL 90637, USA.

SPRŪDŽS, Aleksandrs —a) 10.4.1914 Cēsīs b) b. LU 1943 c) Kanādas

federālās valdības dienestā padomdevējs kooperācijas jautājumos Kanādas indiā-

ņu un ziemeļlietu min-jā d) publ.: raksti par kooperāciju uc. Latvijas, Šveices,

Anglijas un Ziemeļamerikas spec. periodikā; eskimu un indiāņu kooperācijas

rokasgrāmatu autors; 1974 Ontario apbalvojums „Cooperator of the Year" par

darbu kooperācijas izglītībā c) 10 Stilhvater Dr., Ottawa, Ont. K2H 5K2, Canada.

SPUNDE, Valters —b) Kvīnslendas U Brisbenā, Austrālijā 1957 B (tauts.),

1962 B (tirdzn. zinībās).

STAGERS, Jānis —a) 27.3. 1904 Neretā b) LU 1930 mag. oec., 1933 mag.

iur.; Rietummičiganas U (ASV) 1963 MA c) bibliotēkārs un ārk. prof. Valparaiso
U Indiānā (ASV) d) sk. A VII, 162. lpp., XI, 270. lpp. c) 155 Mclntvre Court, Val-

paraiso, IN 46383, USA.

STĀKS, Ādams —a) 18.8.1922 b) Marķētas (Marquette) U Milvēkī (ASV)
1964 BSME, 1967 MSBA d) sk. A XV, 224. lpp. c) 6612 WKK River Parkway,

Milvvaukee, WI 53219, USA.

STALBOVA, Marina — sk.: NILUNDA.

STEGE, Kārlis —a) 8.4.1944 Rīgā b) Adelaides U Austrālijā 1967 BS,
Melburnas U 1974 B.Com. c) strādā Viktorijas meteoroloģiskā birojā Melburnā

c) 50 Surrey Rd, Blackburn, Vic. 3130, Australia.

STENGREVICS, J. - b) Sirakūzu U Ņujorkā 1971 BEE, Bostonas U 1974

MBA c) ražošanas vad. palīgs elektroniskā rūpnīcā Bostonas tuvumā d) sk. A

XV, 225. lpp. c) ASV.

STEPE, Baiba —a) 21.12. 1950 b) Rietummičiganas (Western Michigan)

U 1973 BA (vēsturē), 1975 BA (uzņ. vadībā) c) 23760 Harvard Ave, Dearborn,

MI 48124, USA.

STĪPNIEKS, Gints — a) 23.2.1927 Ludzā b) Rietumaustrālijas U Pērtā

1964 BA (tauts.); stud. arī bibliotēku zinības c) strādā Austrālijas nac. biblio-

tēkā Kanberā.

STRAUMANIS, Alfrēds - b) Longailendas U (ASV) 1962 BA (uzņ. vadībā);
Hofstras U Hempstedā (ASV) 1964 MA; Karnegi (Carnegie) technol. I Pitsburgā
1966 Ph.D. (drāmā) c) prof. Dienvidilinojas U Karbondēlā (ASV) d) sk. 81. lpp.

STRAUME, Irma —a) 25.6.1904 Rīgā b) LU 1936 mag. oec. c) strādā-

jusi apdrošināšanas sab-bā Zviedrijā; no 1971 pensijā c) Valutavagen 82, I,

S - 12645 Hāgersten, Sweden.

STRAUME, Roberts
— a) 21.2.1906 Virānē b) stud. LU mežkopību 1924

—1930; mag. oec. 1935 c) Zviedrijā ierēdnis apdrošināšanas sab-bā
„Folket";

no 1971 pensijā c) Bagarfruvāgen 31 - 11, S - 123 55 Farsta, Stockholm, Sweden.

STRAUTMANE, Irja - b) Ziemeļrietumu U Ilinojā (ASV) 1971 (?) BBA.
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STRAUTNIEKS, Jānis — b) Rietumontario U Londonā, Kanādā 1960 BABA

c) firmas „Bundy of Canada Ltd" valdes pr-dis un firmas
„Bundy Corporation

Detroit" valdes vicepr-dis (1975) c) 80 Delamere Ave, Stratford, Ont., Canada.

STRAVINSKA, Ingrida — b) Sirakūzu U (ASV) 1956 (?) BBA.

STRĪĶIS, Guntis —a) 29.4.1943 Kurzemē b) Perdjū (Purdue) U Lafajetā
(ASV) 1964 BSME, Indiānas U 1965 MBA d) sk. A XV, 226. lpp. c) Indianapolisā,
ASV.

STRODA, Zinaīda —b) Depola (Dc Paul) U Čikāgā 1970 BSc. c) grāmat-

vedības nod. vad. biržas māklera firmā „A, G. Becker & Co" Čikāgā, ASV.

STUDENTS, Jānis - b) Ratgersa (Rutgers) U (ASV) 1961 BS (mechanikā),

1973 MBA d) sk. A XV, 227. lpp. c) Kenilvertā, ASV.

STUKULS, Voldemārs - b) Konektikutas U (ASV) 1960 BS (uzņ. vadībā).

SUKSE, Pēteris -a) 31.10.1897 b) LU mag. oec. c) 4 Tiverton House,

Manchester Rd, Bradford, Yorks BDS ORT, England.

SUKSIS, Eduards - a) 24.1.1902 Plāņos b) LU 1932 mag. oec. d) sk.

LU pap. c) Stokholmā, Zviedrijā.

SVEĶIS, Valdis — b) Hārvarda U Kembridžā (ASV) 1973 MBA; b. Ķēza

(Case) technol. I metallurģijas fak. Klīvlendā.

SVENCIS, Francis
— b) Adelaides U Austrālijā 1961 B.Ec.

SVISTUŅENKO, Juris - b) Mekgila (McGill) U Kanādā 1961 BCE, Rie-

tumontario U 1966 MBA d) sk. A XV, 228. lpp. c) Pointklērā, Kanādā.

ŠĒFERS, Guntis —a) 1942 b) Menkato stāta kol. Minesotā (ASV) 1966

BS (uzņēmumu vadībā) d) sk. A XIV, 349. lpp.
ŠĒFERS, Māris —a) 21.3.1937 b) Minesotas U (ASV) 1962 BME, Kolo-

rādo stāta U 1972 MBA d) sk. A XP7, 349. lpp., XV, 228. lpp.
ŠĒFERS, Raitis — a) 1940 b) Minesotas U (ASV) 1963 BS (uzņ. vadībā)

d) sk. A XIV, 349. lpp.

ŠĒNFELDS, Ramirs —a) 7. 1. 1926 Remtē b) Rietumaustrālijas U Pērtā

1954 BA (tautsaimniecībā ļoti sekmīgi); Pensilvānijas U (ASV) 1963 MA (saimn.

vēsturē) c) strādāja Statistikas pārvaldē Melburnā d) sk. A VII, 164. lpp. c) Lat-

vijā.
ŠMITS, Vilnis -a) 25.4.1944 Krimuldā b) Rietummičiganas U 1967 BS

(uzņēmumu vadībā).

ŠMUGAJS, Eduards — a) 2. 12. 1907 Viļānos b) b. Rēzeknes skolotāju I;

LU 1941 mag. oec.; Sidnejas U Austrālijā 1966 M.Ed. d)bijis Austrālijas latv. 9.

KD rīcības komit.pr-dis (Sidnejā 1959)un LAAJ kultūras fonda vad.; sk.LE pap.

un A LX, 229. lpp., X, 116. lpp. c) 28 Taffs Ave,Lugarno,NSW 2210, Australia.

ŠNEIDERE, Rita — b) Ilinojas U (ASV) 1969 BS (mājsaimniecībā).

ŠTEINBERGS, Jānis - b) Karltonas (Carleton) kol. Nortflldā (Northfield),
Minesotā (ASV) 1959 BA (tautsaimniecībā).

ŠTEINMANIS, Kārlis — a) 19.3.1948 Čepingā, Zviedrijā b) Dartmutas

(Dartmouth) kol. Ņuhempšīrā, ASV 1970 BA (politiskajās zinātnēs unsaimnieciskā

ģeogrāfijā); Indiānas U (ASV) 1973 J.D.
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ŠTELMACHERS, Ivars — b) Džordžijas (Georgia) stāta kol. (ASV) 1971 (?)

AB (tautsaimniecībā un politiskās zinātnēs).

ŠTERNS, Gunārs — a) 17.1.1930 Rīgā b) Melburnas U Austrālijā 1957

8.C0m., 1962 BA c) Austrālijas valstsierēdnis (vec. datora programmas sastā-

dītājs) d) Austrālijas grāmatvežu b-bas biedrs c) 28 Macdonnell St.,Yarra-

lumla, ACT 2600, Australia.

ŠTURMS, Igors — b) Ratgersa (Rutgers) U (ASV) 1967 BA (tautsaimn.).

ŠŪNIŅA, Māra - b) Drēka (Drake) U (ASV) 1965 BS (uzņ. vadībā).

ŠUSTS, Antons — b) Melburnas U Austrālijā 1958 BA c) statistiķis d) sk.

A VIII, 278. lpp.
ŠVĀNA, Inese — b) Toronto U Kanādā 1965 BA (tautsaimniecībā).
ŠVUKSTA, Ērika - b) LU 1940 mag. oec.; Kolumbijas U Ņujorkā 1963

MS (sociālās zinātnēs) c) 218 Linden Blvd, Brooklvn, NY 11226, USA.

TAMSONS, Gunārs — b) Klarendonas (Clarendon) kol. Anglijā 1973 BS

(tautsaimniecībā).

TANĪS, Roberts — b) Ferleja Dikinsona (Fairleigh Dickinson) U (ASV)

1963 MBA.

TANNIS, Kārlis — a) 1900 b) LU mag. oec. d) LNAK padomes loc.un

biroja vad.; sk. A XII, 97. lpp. c) 227 Pacific Ave, Toronto,Ont. M6P 2P7, Canada.

TAURIŅŠ, Herberts — a) 9.9.1906 b) LU mag. oec. c) 106 -20 Shore

Parkway, Apt. 117, Rockaway Park, NY 11694, USA.

TEILORA (TAYLOR,dz. KLIĢERE), Dace - b) Mičiganas U (ASV) 1964

BS (paidagogijā); MA (uzņēmumu vadībā unpaidagogijā).

TEIRUMNIECE, Marija (Maria) — b) Indiānas U Blumingtonā(ASV) 1966

BA (tautsaimniecībā).

TĒRAUDA, Vita — b) Ņumeksikas U Albukerkā (ASV) 1957 BBA.

TĒRAUDS, Gunārs — a) 13. 7.1937 Skrundā b) Kolumbijas U Ņujorkā
1960 BA (tauts.), 1963 MBA c) kapteinis ASV karaflotē c) Parlinā, ASV.

TĒRAUDS, Jānis - a) 30.10.1935 Latvijā b) Mekgila (McGill) U Mon-

trealā, Kanādā 1959 BEM, Lavala U 1969 MBA (speciāli tirdzn. zinībās) d) sk.

A XV, 232. lpp. c) Lasalā, Kanādā.

TETERIS, Zigurds — a) 12.1.1950 Memmingenā, Vācijā b) b. Kalifor-

nijas U tautsaimn. fak. Losandželosā (ASV) 1973 d)Dienvidkalifornijas latv. kre-

ditsab-bas revīzijas komisijas loc. c) 720N.Louise 112,Glendale,CA91206,U5A.
TILGALS, Džons (John) — b) Sidnejas U Austrālijā 1962 B.Ec.

TILTIŅA, Vizma — b) Mekgila (McGill) U Kanādā 1962 BS (mājturībā).
TIMŠS, Arnolds - b) Vašingtonas U Sietlā (ASV) 1964 BA (uzņ. vadībā un

grāmatvedībā).

TIRĪ (TYREE,dz.VĪTOLIŅA), Māra - b) Arizonas U (ASV) 1971 BS (grā-

matvedībā) c) strādā savatēva Eduarda Vītoliņa uzņēmumā.
TIRZMALIS, Alfrēds

— b) Aiovas (low'a) stāta U (ASV) 1962 BBA (spe-

ciāli tirdzniecības zinībās).

TITKE, Valdemārs
— b) Ratgersa U (ASV) 1960 BS (uzņ. vadībā).
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TOMASA (THOMAS.dz. OZOLIŅA), Sandra — b) Ilinojas U (ASV) 1964 BS

(uzņēmumu vadībā).

TOMĀSS, Jānis —a) 17. 9.1929 Rīgā b) Ziemeļaustrumu U Bostonā (ASV)

1959 BBAE, 1963 MBA d) sk. A XV, 234. lpp. c) Bostonā, ASV.

TRINĪTE (ZIEDIŅA), Dagmāra — b) Sēra Džordža Viljama (Sir George

VVilliam) U Montrealā,Kanādā 1959 (vai 1962?) BS (tirdzn. zinībās).

TRUKŠANS, Jāzeps - a) 25.3.1924 Ciblā b) Cincinati U Ohaio (ASV)

1961 B (rūpn. uzņ. vadībā), 1964 MBA.

TUMANOVSKIS (TUMAN), Vladimirs (Vai) - b) B. M. Baruka (Baruch)

komercskolā 1964 BBA; Džordžtaunas (Georgetown) U Vašingtonā, Kolumbijas

apg. 1970 M (krievu valodā un literātūrā).

TUMS, Valdis -a) 12.2.1931 Biržos b) Ilinojas U (ASV) 1957 BS (me-

chanikā), Kalifornijas technol. I Pasadīnā 1958 MS (elektrotechnikā), Lojola U Či-

kāgā 1971 MBA d) sk. A XV, 235. lpp. c) 12406 S. 80th Ave,Palos Park, IL 60464,

USA.

TURLAIS, Juris —a) 5.5.1940 Jelgavā b) Marķētas (Marquette) U Mil-

vokī (ASV) 1963 BSEE, Ziemeļilinojas U 1967 MBA d) sk. A XV, 235. lpp. c) 711

S. Main St.,Sycamore, IL 60178, USA.

TŪTERS, Ojārs —b) Toronto U Kanādā 1974 B.Com. c) 29 Hambly Ave,

Toronto, Ont. M4E 2R5, Canada.

ŪDRIS, Aivars —a) 23.1. 1948 Hersbrukā, Vācijā b) Klīvlendas stāta U

1970 BA (tautsaimn.); iestājies lidotāju virsnieku skolā c) ASV.

ŪDRIS, Jānis — b) Tristētas (Tri State) kol. Indiānā (ASV) 1972 BS (uzņ.

vadībā) c) strādā firmā «Union Carbide" Fostorijā, Ohaio, ASV.

UISKA, Uldis —a) 16.2.1937 Rīgā b) Rietumontario U Londonā, Kanādā

1961 BA (tautsaimniecībā).

ŪLIS, Jānis (John) —b) Merilendas U Vašingtonā(ASV) 1966 BS (uzņ. vad.).

ULLIS, Jānis (John) — b) Padžetsaunda (Puget Sound) U Takomā, Vašing-

tonā 1966 BA (uzņēmumu vadībā).

ULMANE, Milda — b) Aiovas (Iowa) stāta kol. (ASV) 1957 B (mājsaimn.).

ULPE, Bruno — b) Čikāgas U (ASV) 1960 MBA.

UPĀNA, Gundega — a) 15.6.1948 Anglijā b) Mekmāstera (McMaster) U

Hamiltonā, Kanādā 1971 BA (politiskās zinātnēs un tautsaimniecībā); pēc tam

studējusi Ļubļanas U Jugoslavijā.

UPĀNS, Bruno — b) b. Toronto U tauts. fak. Kanādā 1957 (uzņ. vadībā);

1966 BA (paidagogijā) c) 23 Dingvvell Ave, Toronto,Ont. M4K IG9, Canada.

UPESLĀCE, Rasma — sk.: RUGELE.

UPĪTE, Viesturs —b) Detroitas U (ASV) 1964 BS (tauts.), 1966 MS (tauts.).

VĀGNERS, Mārtiņš — a) 20.10.1942 Rīgā b) Toronto U Kanādā 1967

BASc. (ķīmijā), Mekmāstera U 1974 MBA c) tirdzn. pārzinis priv. firmās d) sk.

A XV, 2*91. lpp. c) 248 Russell Hill Rd, Toronto, Ont. M4V 2T2, Canada.

VAIVODA, Ilze —a) 11.2.1942 Jēkabpilī b) Mičiganas U (ASV) 1965 BA

(politiskās zinātnēs), 1967 MA (publiskā administrācijā) c) Fentonā, ASV.
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VALAINIS, Juris — b) Merilendas U Kolledžpārkā (ASV) 1966 BS (uzņ.

vadībā).

VALDMANIS, Gundars —a) 8.10.1940 Rīgā b) Mekgila (McGill) U Mon-

trealā, Kanādā 1961 BS (matemātikāun fizikā), 1965 (7) MBA d) sk. A XV, 237.

un 300. lpp. c) Montrealā, Kanādā.

VĀLODZE, Arturs — a) 16.6.1942 b) Sjēnas (Siena) kol. Londonvilā,

Ņujorkas stātā 1965 BS (tautsaimniecībā).

VALTENBERGA, Emīlija — sk.: ELMA.

VANAGS, Rūdolfs — a) 8.10. 1895 Krievijā b) b. LU tauts. nodaļu 1935

c) bijis grāmatvedis Latvijas bankā; ASV strādājis privātā firmā.

VANDELIS, Jānis — a) 20.12.1920 Bauņos b) Britu Kolumbijas U Ka-

nādā 1971 (zvērin. grāmatveža diploms) c) strādā Kanādas federālās valdības

nodokļu dep-tā Toronto c) 251 Springdale Blvd, Toronto,Ont. M4C IZB, Canada.

VĀRPIŅA (BRANKE), Gaida - a) 3. 5. 1915 Tallinā, Igaunijā b) b. LU

tauts. fak. 1942; Zviedrijā b. valsts I māsu augstākai izglītībai ar skolotājas tie-

sībām c) skolotāja māsu izgl. iestādes, speciāliste bērnu slimībās c) Lostigen

32,1, S - 171 71 Solna, Sweden.

VĀRPIŅŠ, Edgars — a) 8.1.1914 Rīgā b) LU 1944 mag. oec. c) apdro-

šināšanas sab-bas
„

Trygg-Hansa" ierēdnis c) sk.: Gaida Vārpiņa.

VASARIŅA, Gunta — b) Rietummičiganas U (ASV) 1961 BBA.

VATVARS, Arturs —a) 29. 7.1920 Saldū b) Delavēras stāta U (ASV) 1958

MS (ķīmijā), 1963 MBA d) sk. AK, 127. lpp., XII, 98. lpp., XV, 292. lpp. c) 8

Racine Rd, Highland VVoods, VVilmington, DE 19810, USA.

VEINBERGS, Alberts —b)b. LU tautsaimn. fak. c) skolotājs Vilhelmīnā,

Zviedrijā d) vārdnīcu autors (sk.: BJ 1171,2160,2161).

VEITMANIS, Jānis — b) Lojola (Lovola) U Čikāgā 1967 BS (uzņ. vadībā).

VELDRUMS, Vilis — b) Ņusautvelsas U Sidnejā, Austrālijā 1962 B.Com.

VĒLIŅA (PRIEDE), Ērika — a) 5.3.1909 Rīgā b) LU 1933 mag. oec.;

Austrālijas bibliotēku apv-bas diploms 1960 c) bibliotēkāre Austrālijas nac. U

Kanberā kopš 1951 d)Latvijā bija galv. grāmatvede akciju sab-bā Vulkānā c) 31

Richmond Street,Macquarie, ACT 2614, Australia.

VENNERS, Māris — a) 7.6.1938 Smiltenē b) Rietummičiganas U (ASV)

1962 BS (ķīmijā); Rietumu rezerves (Western Reserve) U Klīvlendā (ASV) 1970

MBA d) sk. A XV, 293. lpp. c) 731 Hillview Ct, Levviston, NY 14092, USA.

VĒRENIEKS, Gunārs — b) Sēra Džordža Viljama (Sir George VVilliam)

U Montrealā, Kanādā 1969 BA (psīchologijā unuzņēmumu vadībā).

VĒRNIEKS, Jānis —a) 23.5. 1927 b) Melburnas karal. technol. I (diploms

rūpn. grāmatvedībā) c) valstsierēdnis d) sk. A XII, 99. lpp., XIV.360. lpp. c) 10

Cleve Rd, Pascoe Vale South, Vic. 3044, Australia.

VĒRZEMNIEKS, Emīls —a) 31.7.1911 Palsmanē b) LU 1937 mag. oec.

c) grāmatvedis firmā
„

Otlans Co, Inc" d) sk. A VII, 171. lpp. c) 1408 - Bth St.

NE. Puvallup, WA 98371, USA.

VIČS, Jānis — b) Ferleja Dikinsona U Madisonā (ASV) 1969 BS (uzņ. vad.).
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VIDENIEKS, Pēteris - a) 10. 8. 1939 Liepājā b) Merilendas U (ASV)

1963 BA (tauts.) c) nodokļu dep-ta darbinieks c) 8402 Snovden LoopCt,Laurella,
MD 20810, USA.

VĪKSNIŅA (DAMBERGA), Irma -a) 1922 b) b. komerczinātņu kolledžu

(Draughon's Business College) Džonsonā, Misūrī 1952 d) skolotāja, žurnāliste,

vairāku grāmatuautore, Čikāgas un Milvoki preses kopas valdes locekle.

VĪKSNIŅŠ, Juris - a) 17.8.1937 Rīgā b) Templas U Filadelfijā (ASV)

1959 BA (tautsaimniecībā ļoti sekmīgi), Pensilvānijas U 1960 MA (tauts. un fi-

nanču zinībās), Džordžtaunas (Georgetown) U Vašingtonā (Kolumbijas apg.) 1964

Ph.D. c) ārk. prof. Džordžtaunas U, konsultants valsts uzņ. un pētn. iestādēs

d) stipendijas un apbalvojumi akadēmiskā darbā; daudz publ.; minēts amerikāņu

biogr. vārdnīcās; biedrs profesionālās org-jās: AEA, RES, NABE, AAUP; Ame-

rikas balss latv. raidītāja saimniec. padomnieks kopš 1964; sk. A VII, 172. lpp.
c) Department of Economics,Georgetown Universitv, Washington,D.C. 20057, USA.

VILCIŅŠ, Jānis — a) 9.12.1912 Latvijā b) EU Pinebergā, Vācijā 1949

mag.rer.oec. c) 1432 Lacona Ave, Des Moines, IA 50320, USA.

VILKA, Vilhelmīne —a) 22. 9.1894 b) b. angļu valodas lun komercinsti-

tūtu Maskavā d) gaidu kustības dibinātāja Latvijā; sk. A XII, 99. lpp.

VIĻUMA, Regīna — b) Merigrovas (Marvgrove) kol. Detroitā (ASV) 1962

BS (mājsaimniecībā).

VINEGERE, Aīda - sk.: LUNDA.

VIRSNIEKS, Andris -a) 13.3.1943 Irlavā b) Vašingtonas stāta U Sietlā

(ASV) 1966 BA (vai BS?) tautsaimniecībā.

VISNERS, Jurands — b) b. Ziemeļaustrumu (Northeast) stāta kol. Monro

(Monroe), Luiziānā (ASV) 1968 ar tautsaimnieka grādu.

VITANDS, Egils-a) 15.4.1941 Rīgā b) Mičiganas U 1965 BSE (ķīmijas

technologijā); Austrummičiganas (Eastern Michigan) U 1968 MBA d) sk. A XV,

293. lpp. c) Kalamazū, ASV.

VĪTOLIŅA, Brigita — sk.: MARENDI.

VĪTOLIŅA, Māra - sk.: TIRĪ.

VĪTOLIŅŠ, Ēriks — a) 6.8.1935 Rudbāržos b) Frenklina U Kolumbusā

(ASV) 1965 BBA c) Rt. No. 5, Idlewood Dr., Mt. Juliet, TN 37122, USA.

VĪTOLIŅŠ, Vitauts — b) Veinas (Wayne) stāta U Detroitā (ASV) 1959 (?)

B (tautsaimniecībā).

VĪTOLS, Richards — a) 19. 6. 1933 Liepājā b) Ņusautvelsas U Sidnejā

1967 BS (inženierzinātņu ķīmijā), 1972 (diploms uzņ. vadībā) d) sk. A XV, 294. lpp.

VĪTOLS, Valdis — b) Konektikutas U (ASV)' 1966 BS (uzņ. vadībā).

VĪTOLS, Vilis — a) 5.7.1908 b) LU mag. oec. c) Edificio Polat. Piso

16, Plaza Venezuela, Caracas, Venezuela.

VOLMĀRS, Jānis — a) 2.2.1900 Vējavā b) LU 1928 mag. oec.; habili-

tējies 1934; Getingenas U Vācijā 1949 Dr.rer.pol. c) Latvijā bijis LU asistents,

amatos finanču min-jā, dir. un rīkotājs saimn. uzņēmumos; ASV pētījis tirgus

apstākļus un 1958—1965 bijis dir. un rīkotājs ķieģeļu rūpnīcā Bīkonā, Ņujorkas
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stātā d) daudz publ. periodikā uc. (sk. BJ 29,3326,3327,4084); apbalvots ar Lat-

vijas, Itālijas, Francijas un Igaunijas godazīmi (ordeņiem); sk. LE,A VII, 174. lpp.;

viņa dzīvesbiedre Margrietabija pazīstama speciāliste bērnu slimībās un mācīb-

spēks Ņujorkas U (sk. A XIV, 373. lpp.) c) South St., RFD 2, Box 353,Coventrv,

CT 06238, USA.

VOLPE, Raimonds (Ravmond) — b) Fordemas (Fordham) U Ņujorkā 1964

BS (uzņēmumu vadībā).

ZAČESTA, Ilze — b) Adelaides U Austrālijā 1972 B.Ec.

ZĀGARS, Valdemārs —a) 22.12.1904 Valmierā b) b. LU tautsaimn. nod.

c) prof. Getisbergas (Gettisburg) kol. Pensilvānijā (ASV) d) sk. LE, A VII, 175. lpp.

ZĀĢERIS, Ivars - b) Ohaio stāta U (ASV) 1964 BA (tautsaimniecībā).

ZĀĢERIS, Pēteris — b) Devenportas kol. Grandrepidsā (Grand Rapids)
1968 (diploms uzņēmumu vadībā).

ZAKOVICS, Aivars - b) Minesētas U (ASV) 1961 BBA.

ZAKOVICS, Zigis — b) Linfīldas (Linfield) kol. Oregonā (ASV) 1964 BS

(uzņ. vadībā); Vilametas (VVillamette) U tieslietu kol. Portlendā, Oregonā 1968

Dr.iur. d) sk. A XI, 274. lpp.
ZĀLE, Raimonds (Ravmond) — b) Ziemeļrietumu (Northwestern) U Ili-

nojā (ASV) 1964 BBA.

ZAĻAIS, Arnolds — b) b. Taisās (Tulsa) U Oklahomā (ASV) 1954 (grāmat-

vedībā) c)' 3724 E - 29th Street, Tulsa, OK 74114, USA.

ZARIŅA, Aija — b) Cincinati U Ohaio (ASV) 1962 BBA.

ZARIŅA, Ināra - sk.: ŽUBECKA.

ZARIŅŠ (ZARIŅ), Džerijs (Jerry) — Ņujorksitijas U 1963 MBA.

ZARIŅŠ, Gunārs — b) Viskonsinas U'(ASV) 1961 BABA.

ZARIŅŠ, Jānis — b) Kalifornijas stāta kol. 1968 BBA.

ZARIŅŠ, Pēteris — b) Minesotas U (ASV) 1966 BS (tautsaimniecībā).

ZARS, Jānis — a) 13.4.1928 Alūksnē b) Melburnas U Austrālijā 1968

B.Com. c) Austrālijas federālās valdības nodokļu dep-ta ierēdnis Melburnā

c) 46 Sylvan Grove, Pascoe Vale, Vic. 3044, Australia.

ZĒBERGA, Ligita - sk.: KRŪMKALNA.

ZĒBERGS, Fricis —a) 14. 8. 1902 Dzērbenē b) LU 1933 mag. oec. c) pen-

sionārs c) Ushuiia 1938 Ttte.General Riccieri, F.C.N.G.S.M., Prov.Buenos Airēs,

Argentina.

ZEICMANIS, Andris — a) 25.7.1940 b) Adelaides U Austrālijā 1967 (?)

B.Ec.; 1974 M (pilsētu plānošanā) c) 12 Raymond Ave, Seaton Park, S. A. 5023,

Australia.

ZELMĀJA, Daira — b) Baulingrīna (Bowling Green) U Ohaio (ASV) 1970

BS (uzņēmumu vadībā).

ZELTIŅA, Benita - b) Dreksela (Drexel) technol. I Filadelfijā (ASV) 1965

BS (mājturībā).

ZELTIŅŠ, Andris - b) Sandjego (San Diego) U Kalifornijā (ASV) 1973

B (grāmatvedībā).
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ZEMANS, Džons (John) - b) Čikāgas U (ASV) 1964 MS (uzņ. vadībā).

ZENTIŅŠ, Žanis -a) 17.7.1907 b) b.tautsaimn. studijas LU c) jaunekļu
kristīgās sav-bas (YMCA) darbinieks c) Toronto, Kanādā.

ZIEDIŅA, Dagmāra — sk.: TRINĪTE.

ZIEDIŅŠ, Aivars — b) Denveras U Kolorādo (ASV) 1970 (?) BS (veikal-
vadībā).

ZIEDIŅŠ, Jānis — b) Ziemeļaustrumu (Northeastern) U Bostonā (ASV)

1963 BS (uzņēmumu vadībā).

ZĪLE, Zigurds —a) 24.7.1927 Rigā b) Viskonsinas U Madisonā (ASV)
1956 BA (tauts.), 1958 LL.B, 1959 LL.M; Hārvarda U 1967 J.S.D. c) ar 1961

mācībspēks Viskonsinas U tieslietu fak., kopš 1966 tiesību prof. d) sk. A VII,
176. lpp., XI, 275. lpp.

ZĪRAKS, Andrejs - a) 19.10.1934 b) Sirakūzu U (ASV) 1959 BBA.

ZĪRAKS, Māris —b) Flinta U Mičiganā (ASV) 1974 BBA c) strādā firmā

«General Motors" Mičiganā (1974) d) žurnāla WALL ST. JOURNAL apbalvojums
— labākam absolventam finanču nozarē.

ZĪVERTS, Zigurds — b) Drēka (Drake) U Aiovā (ASV) 1957 BA (tauts.).

ZNOTĒNA, Māra — b) Elizabetaunas (Elizabethtown) kol. Pensilvānijā

(ASV) 1963 (?) BS (uzņēmumu vadībā).

ZNOTĒNS, Miķelis — b) Ērsinus (Ursinus) kol. Pensilvānijā (ASV) 1966

BA (tautsaimniecībā).

ZNOTIŅŠ, Kazimirs — a) 27.10.1912 Vārkavā b) Luvēnas U Beļģijā

(tautsaimnieka grāds); Otavas U Kanādā 1954 MA d) bijis katoļu laikr. SVĒT-

DIENAS ZIŅU red. 1947—1949 c) 261 James Ave W., Refrew, Ont., Canada.

ZOMMERS, Andris — a) 2.3.1940 Jēkabpilī b) Raiersona (Rverson)

technol. I Kanādā: diploms uzņēmumu vadībā.

ZOMMERS, Jānis — a) 27.3.1932 b) Vašingtonas stāta U (ASV) 1964

BBA c) ASV.

ZONENBERGS, Arturs — a) 5.10.1905 b) LU mag. oec. c) Lidners-

gatan37, IV, S - 754 42 Uppsala, Sweden.

ZUŠEVICS, Normunds — b) Džordžtaunas (Georgetown) U Vašingtonā,

Kolumbijas apg. (ASV) 1975 BS (starptautiskā ekonomijā).

ZUTIS, Arturs —a) 19. 9.1922 Mazzalvē b) Toronto U Kanādā 1954 BA

(tauts. un politiskās zinātnēs); b. tiesību I (OsgoodeHall Law School) Toronto 1959

d) sk. A XI, 275. lpp. c) Suite 545, 17 Queen St. E.,Toronto, Ont., Canada.

ZUTIS, Arveds - a) 23.10.1913 Rīgā b) LU 1936 mag. oec. c) bijis
kasieris un galv. grāmatvedis Rīgā; ASV administrators J. Rīsberga uzņēmumā

Ņujorkā c) 85 - 06, 168th St., Jamaica, NY 11400, USA.

ZVAUNE, Baiba — b) Gvelfas (Guelph) U Kanādā 1968 BA (tautsaimn.).

ZVEJNIEKS,Andris —a) 7. 9.1945 Ingolštatē, Vācijā b) Dreksela (Drexel)

technol. I Filadelfijā (ASV) 1968 BS (uzņēmumu vadībā).

ŽĪGURE, Raita — sk.: JERGENS*ENA.

ŽOKA-ĀDAMSONE, Rasma — b) Ņujorksitijas kol. 1967 BBA.



ŽUBECKA (ZARIŅA), Ināra —a) 16. 10. 1940 Daugavpilī b) Melburnas U

Austrālijā 1971 B.Com. c) 4 Munro St., Kew East, Vic. 3102, Australia.

ŽUBECKIS, Kārlis —a) 29.7.1936 Rīgā b) Melburnas U Austrālijā 1963

B.Com. c) grāmatvedis privātā firmā d) ASA biedrs c) sk.: Ināra Žubecka.

ŽURKOVSKA, Aija — b) kolledžā Blērstaunā (Blairstown) Ņudžersijā

(ASV) 1968 BS (uzņēmumu vadībā un komerczinātņu paidagogijā).

BALTIJAS UNIVERSITĀTE (1946-1949)
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LABOJUMI UN PAPILDINĀJUMI

INŽENIERU UN ĶĪMIĶU ĪSBIOGRAFIJĀS ARCHĪVAXV SĒJUMĀ

Redakcija saņēmusi dažus iebildumus, it kā adreses inženieru un ķīmiķu
īsbiografijās būtu sniegtas

„sakropļotā rakstībā". Rakstītāji nav pamanījuši, ka

XV sējuma īsbiografijās adreses nemaz nav minētas. Atzīmēta vispār tikai at-

tiecīgās personas dzīvesvieta, ja tā bija zināma. Adreses ARCHĪVS iespiež

originālrakstībā, bet, pieminot tikai dzīvesvietu, vietvārdus raksta fonētiski pēc

latviešu valodas prasībām.

Sekojošos papildinājumos un labojumos ziņas grupētas, apzīmējot tās ar

tiem pašiem alfabēta burtiem kā XV sējumā (sk. A XV, 134. lpp.).

ALBERTS, Pēteris -a) 8. 12.1953 b) Stokholmas U Fil. kand. (ķīmijā un

bioloģijā) i) Stokholma Zviedrijā.

ALDIŅŠ, Jānis (sk. A XV, 255. lpp.) - b) Ročesteras U (ASV) 1966 BS

(fizikā).

APĪNE (STEPE), Ināra (sk. A XV,288. lpp.) —a) 16.1.1942.

AUNIŅŠ, Alfrēds
- a) 1.10.1911 Rīgā b) b. Valsts Cēsu arodskolas

elektrotechn. nod. 1931; papild. Dānijā un Austrālijā televīzijas technikā d) LIA

c) Latvijā techniķis Kuldīgas radioraidītājā 1935—1944; Austrālijā techniķis

Sidnejā g) DV Sidnejas nod. valdes loc., DV Austrālijas valdes sekretārs h) A

XV, 251. lpp. f) Sidneja, Austrālijā.

BEINIĶIS, Vilmārs (sk. A XV, 147. lpp.) —a) 14.11.1935.

BĒRZIŅŠ, Arturs (sk. A XV, 149. lpp.) — c) ASV apriņķa ceļu inženiera

palīgs no 1952 h) atzīme par A. Bērziņu Vestsentpolā A XV, 251. lpp. svītrojama

i) Vestsentpola (MN) ASV.

BĒRZIŅŠ, Guntis (sk. A XV, 150. lpp.) —a) 20. 9. 1938 Rīgā.

BIRNBAUMS, Andrejs (sk. A XV, 152. lpp.) —a) 20. 5. 1934 Rīgā.

BORKUS, Ādolfs (sk. A XV, 153. lpp.) —b) Adelaides U Austrālijā 1967

BTech d) IEA, IES c) jūrniecības dep-ta navigācijas staciju vad. Dienvidaustrā-

lijā g) darbojies Adelaides latviešu nama iegādes, skolu un draudzes komitejā

i) Sentpītersa (S.A.) Austrālijā.

BRIEDĒ (VILCIŅA), Anita (sk. A XV, 293. lpp.) —a) 12.3.1948 Vācijā.

CELINSKIS, Māris — a) 9.4.1942 Rīgā b) Ņusautvelsas U Austrālijā
BSc (bioķīmijā) i) Sidneja Austrālijā.

CĪRULE, Vizbulīte (sk. A XV, 261. lpp.) -a) 17.2.1937 Rīgā.

DAUNINGA (DOWNING,dz. DREIMANE), Aija (sk. A XV, 159. lpp.) c) strā-

dā Rietumontario universitātē (Universitv of VVestern Ontario).

DICMANIS, Andrejs (sk. A XV, 160. lpp.) —a) 26.10.1908 Odesā b) Kr.

Valdemāra jūrskolā Rīgā 1. šķiras kuģu mechaniķis c) bijis kuģu mechaniķis

tirdzn. flotē un Latvijas karaflotē; techniķis VEF, jūrn. dep-ta Ventspils ostas

peldošo satiksmes līdzekļu un darbnīcas pārzinis; Zviedrijā techn. zīmētājs;
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Kanādā strādājis tiltu būves sabiedrībā; tagad pensijā g) darbojies latviešu

organizācijās un draudzēs.

DZELZKALNS, Andris — a) 2.12.1949 b) Ņujorksitijas U (ASV) 1973

BE c) būvinženieris i) Ņujorka ASV.

DZELZKALNS, Indulis —a) 1.1.1953 b) Ņujorksitijas U 1975 BE (ķīmi-

jā) i) Ņujorka ASV.

EKŠTEINS, Juris — a) 25. 5.1933 b) BS (inženierzinātnēs) i) Silver-

springsa ASV.

FREIBERGS, Elmārs (sk. A XV, 166. lpp.) —a) 14. 2.1929 Bēnē b) Bruk-

linas politechn. I (ASV) 1973 MSE.

FRICSONS, Gunārs (sk. A XV, 167. lpp.) -a) 25.11.1942 Latvijā.

GRANTS, Andris (sk. A XV, 169. lpp.) - a) 29. 9. 1951.

GRASE (GULBĪTE), Maruta — b) Upsalas U 1968 Fil. kand. (ķīmijā).
GRAUDIŅŠ, Ivars (sk. A XV, 170. lpp.) -a) 12.10.1942 b) arī: MS.

GRAUDIŅŠ, Visvaldis (sk. A XV, 252. lpp.) —a) 7. 9. 1923 Sabilē b) stud.

veterinārmedicīnu BU Pinebergā, Vācijā un Sidnejas U Austrālijā, ģeogrāfijuun

kartogrāfiju Jaunanglijas U (Armadēlā, Ņusautvelsā) Austrālijā c) inženieris

1974 metallurgu I Londonā,Anglijā d) IED (Institution of Engineering Designers)

i) Kanbera Austrālijā.

GRIGORS, Jānis — a) 22.9.1953 Brisbenā, Austrālijā b) Kvīnslendas U

1974 BEE (ļoti sekmīgi) d) IEEE f) diplomdarbs„Laser diode data links" i) Nor-

menpārka (Qld) Austrālijā.

GULBĪTE, Maruta — sk.. GRASE.

GŪTMANIS, Nikolajs —a) 15. 3.1916 Pliskavā, Krievijā b) stud. LU mež-

kopību un tautsaimn.; b.Pērtas techn. kol. Rietumaustrālijā 1958 ar mech. inž.

diplomu d)Diplomēto inženieru b-bas (Association of Diploma Engineers)biedrs

c) Pērtas uzņ. valdes techn. zīmēšanas nod. vad. g) ilggadīgs Pērtas DV valdes

loc., vienu gadu valdes pr-ks i) Vudenda (W.A.) Austrālijā.

JANCIS, Elmārs — (sk. A XV, 267. lpp., kur nepareizi iespiests JĀNIS,

Elmārs).

JANSONS, Pēteris (sk. A XV,176. lpp., elektrotechn. inž.) —a) 29.1. 1944.

JUMIS, Imants (sk. A XV, 178. lpp.) — b) Toronto U (nevis Dienvidkali-

fornijas U).

JUNGE, Modris (sk. A XV, 268. lpp.) -a) 19.10.1940.

KALNĀJS, Jānis (sk. A XV, 268. lpp.) — c) ASV no 1949; Masačūsetsas

technol. I pētn. darbā 1949—1975 (privātā firmā nav strādājis).

KĀPOSTIŅf, Fricis —a) 5.10.1902 Ventspilī b) LU 1944 būvinženieris

c) ASV inž.priv. firma celtniecībā, kanālizācijā) i) Sanfrancisko (CA) ASV.

KĀPOSTIŅŠ, Uldis — a) 5. 6.1938 Rīgā b) Kalifornijas stāta U Sanhozē

(San Jose) ASV 1973 BSCE, speciāli hidraulikā c) profesion. inž. d) ASCE

c) inž.uzņ. valdes darbā Redvudsitijā, Kalifornijā i) Sanhozē (CA) ASV.

KĻAVIŅA, Inese (sk. A XV, 270. lpp.) — b) Sentrozas (Saint Rose) kol.

Olbanī (Albanv), Ņujorkā 1968 (maģistra grāds bioloģijā).
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KOČUGOVS, Jānis (John) — (sk. A XV, 252. lpp.) —a) 1892 Rīgā b) inže-

nierzinātņu mācībiestādes kuģubūvn. nodaļā Kronštatē, Krievijā: kuģubūves inž.

d) LIA un Krievu inž. apv-ba c) strādājis Rīgas pilsētas būvvaldē, projektējis

Daugavas pontonu tiltu; ilgus gadus Baltezera ūdensstacijas dir.; ASV strādājis

kuģubūves firmās, tagad pensijā i) Lēkvuda (NJ) ASV.

KRASTIŅŠ, Pauls (sk. A XV, 185. lpp.) -a) 13.3. 1930.

KŪLA, Jānis (sk. A XV, 187. lpp.) —a) 15.10.1923 Bauskā.

ĶEŅĢIS, Andrejs (sk. A XV, 188. lpp.) -a) 18.1.1936.

LĒVENŠTEINS, Zigurds (sk. A XV, 193. lpp.) -a) 12.1.1930 Rīgā.

LIEPKALNS, Viesturs (sk. A XV, 277. lpp.) — a) 3.7.1944 b) Miremas

(Mirama) kol. BA (medicīnas pamatzinībās), Džonsa Hopkinsa (Johns Hopkins)
U: MA; Lojola (Lovola) U 1973 Ph.D.

MANTENIEKS, Māris (sk. A VIII, 273. lpp.,XV, 197. lpp.) -a) 26.11.1937

Liepājā b) Rietumu rezerves (VVestern Reserve) U Klīvlendā (ASV) 1961 BA

(fizikā) f) 6 publikācijas i) Nortolmsteda (OH) ASV.

MELNBĀRDIS, Jānis (sk. A XV, 296. lpp.) - a) 31.7.1922 Madlienā b) LVT

1941 ķīmijas technologs, studējis ķīmiju LU c) Štutgartē, Vācijā 1947 d) CIM

c) galv. ķīmiķis priv. firmās Kanādā 1955—1975 i) Kemlūpsa (BC) Kanādā.

NĀGELIS, Oskars (sk. A XV, 201. lpp.) — c) Latvijā strādājis dzelzceļa
dienestā; Cilē Konsepsjonas (Concepcidn) U mācībspēks 1960—1962, pēc tam vec.

inž. priv. tērauda ražošanas un pārstrādāšanas uzņ.; no 1975 pensijā i) Kon-

sepsjona Cilē.

ORLE, Juris (sk. A XV, 280. lpp.) —a) 20. 3.1931 Rīgā.

OSE (KICA), Dace (sk. A XV, 280. lpp.) — a) 25.1.1937 Salacā b) b. kol-

ledžu ar grādu ķīmijā.

OZOLIŅŠ, Juris — a) 7.4.1953 Brisbenā, Austrālijā b) Kvīnslendas U

Brisbenā 1974 BE (kalnrūpniecībā) c) profesion. inž. i) Menli (Qld) Austrālijā.

OZOLS, Oskars (sk. A XV, 253. un 299. lpp.) — inženieris, dz. 2.5.1889

Dzērbenē, miris 7.4.1975 Zviedrijā.
PLATO, Nikolajs (sk. A XV, 208. lpp.) —c) profesion. inž. Ņujorkas stātā

1958 c) Latvijā strādājis 1933 Liepājas cukurfabrikas izbūvē, 1934—1941 Rīgas

pilsētas valdes uc. uzņ.; 1942—1944 plānotājs iekšlietu min-jas būvn. nod.; Vācijā

inž. džutas vērptuvē un austuvē Tīringenā; ASV 1954—1955 un 1958—1970 dar-

bojies Ņujorkas ūdensapgādē, 1955—1958 priv. firmā tvaika spēkstaciju pamatu

projektēšanā; no 1970 pensijā g) Dziesmuvaras dibinātājs; 1958—1969 Ņujorkas
draudzes un apvienotā kora pr-ks.

REBA, Imants (sk. A XV, 213. lpp.) — a) 20.4.1926 b) arī: Ph.D. (me-

chanikā un aeronautikas inženierzinātnēs).
REICHA (LAZDIŅA), leva (sk. A XV, 283. lpp.) — a) 30. 6. 1942.

REINFELDS, Nikolajs -a) 7.7. 1906 Latvijā b) LU elektrotechnikas inž.

i) Adelaide Austrālijā.
ROZĪTIS, Arnis (sk. A XV, 216. lpp.) -a) 4.12. 1951 Toronto,Kanādā.
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RUSKULIS, Aleksandrs —b) Rietumaustrālijas U Pērtā 1973 BE c) in-

ženieris i) Pērta (W.A.) Austrālijā.

SKUJA, Hugo (sk. A XV, 221. lpp.) — b) Toronto U (nevis Dienvidkalifor-

nijas U).

SPROĢIS, Andrejs -a) 23. 7.1934 Rīgā b) b. techn. kol. (N. W. College of

Technologv) Anglijā 1959 c) profesion. inž. d) Mechanikas inž. I Londonā (The

Institution of Mechanical Engineers) biedrs no 1963 c) konsultants inž. birojā

f) cementa fabriku konstrukcijas Anglijā, Siāmā un Čilē i) Askota Berkšīrā,

Anglijā.

SPROĢIS, Jānis —a) 15. 6.1931 Ezerē c) profesion. inž. Anglijā d) Me-

chanikas inž. I (The Institution of Mechanical Engineers) biedrs c) projektu va-

dītājs Eiropā i) Brašāta (Brasschaat) Beļģijā.
STEPE, Ināra - sk.: APINE.

STRĒLIS, Indriķis (sk. A XV, 288. lpp.) —a) 1908 Lietuvā b) stud. mež-

kopību UNRRA U Minchenē,Vācijā 1946—1948; Sēra Džordža Viljama (Sir George

William) kol. Montrealā pēc studijām vakaros 1953 BSc (ķīmijā); specializējies

papīrrūpn. d) Meža produktu pētn. b-bas (Forest Products Research Societv) uc.

profesion. org-ju biedrs c) strādājis 1933—1940 Lietuvas mežu dep-tā, 1944—

1946 mežniecībā Bavārijā, Vācijā; Kanādā 1951—1973 speciālists, vēlāk nod. pār-

zinis uzņ. „Pulp & Paper Research Inst.no 1973 pensijā,bet 1975 darbā kā kon-

sultants f) 6 publ. g) darbojies latv. draudzē un biedrībā i) Brosarda (Que)

Kanādā.

STŪRĀNS, Māris (sk. A XV, 227. lpp.) - a) 18.3. 1938 Viesītē b) Sira-

kūzu U (ASV) 1961 BSE, 1967 MSE, 1971 Ph.D. (bez disertācijas) i) Bedforda

(NY) ASV.

SVENNE, Juris (sk. A XV, 228. lpp.) -a) 14. 2.1939.

SVĪĶIS (ne SVIĶIS), Voldemārs (sk. A XV, 289. lpp.) — publ. un patenti

ugunturīgos materiālos.

ŠĶĒLE, Augusts (sk. A XV, 229. lpp.) — b) LU 1943 mech. inž.; gatavo

doktora disertāciju Perdjū (Purdue) U (ASV) c) darbības plānošanas nod. vadītājs
Amerikas radio sab-bā (Radio Corporation of America).

ŠĶĒLE, Mārtiņš (sk. A XV, 229. lpp.) — b) Kalifornijas U Sanhozē (San

Jose) kol. 1972 MSEE c) vec. inž. privātā firmā Kalifornijā, ASV.

ŠĶĒLE, Pēteris (sk. A XV, 229. lpp.) — b) Ohaio stāta U (ASV) 1973 MSAE

c) vec. inženieris privātā firmā Ohaio, ASV.

ŠMITS, Jānis (sk. A XV, 229. lpp.) — c) 1957—1969 projektējis dzelzs,

dzelzbetona un spriegbetonatiltus Ontario zemesceļu dep-tā un konstruējis spe-

ciālas aplēsumu līknes spriegotā betona standarta sijām f) sarakstījis arī Lat-

vijas ģeogrāfijas mācībgrāmatu ģimnāzijas 2g. kursam g) bijis 2 gadus Toronto

latv. b-bas inženieru un techniķu kopas priekšnieks.
ŠŅORE, Anstars (sk. A XV, 230. lpp.) —a) dzimis Liepājā c) profesion.

inž. 1966, spec. grunts mechanikā un ceļu segas būvdarbos c) vec. inž. Ņujorkas
stāta transporta dep-ta grunts mech. birojā Olbanī (Albanv) i) Skoča (NY) ASV.
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TIMROTS, Imants (sk. A XV, 290. lpp.) -a)7. 9. 1924 Rigā i) Ročestera

(NY) ASV.

VABULIS, Helmuts -a) 28. 1.1931 b) BScE i) Sidneja Austrālijā.

VĀCIETIS, Arnolds (sk. A XV, 254. lpp.) — a) 30.10.1903 RTgā b) LU

1929 būvinž. c) profesion. inž. Austrālijā 1950 d) lEA,APEA c) Latvijā bijis

inž. ceļu dep-ta tiltu daļā, būvinspektors iekšlietu min-jas būvn. pārvaldē, Lie-

pājas pilsētas valdes loc. un techn. daļas vad.; Vācijā projektēšanas biroja vad.

dzelzbetona firmā „A. Angerman,Coburg"; IRO transporta rotā virsnieka vietn.;

Austrālijā inž. Ņusautvelsas uzņ. valdes dep-tā, ostu un upju projektēšanas noz.

vad.; tagad pensijā f) Latvijā projektēts Juglas spēkstacijas būvslūžu tilts,arī
tilts Ērgļos uc.; Austrālijā Meklē (Maclav) upes plūdu novēršanas iekārta,ostu

padziļināšana, kuģu piestātņu un zvejnieku ostu izbūve g) bijis Sidnejas latv. ev.-

lut. dr. valdes loc., konsultējošais inž. jaunās baznīcas būvē, Sidnejas latv. kapu
komit. loceklis — kasieris i) Sidneja Austrālijā.

VAIVODS, Jānis (sk. A XV, 236. lpp.) - a) 25. 11. 1936 Rēzeknē.

VANUŠKA (HINCENBERGA), Irēne - a) 18.10.1928 Valmierā b) Sanhozē

(San Jose) stāta kol. 1956 BS (ķīmijā) i) Grandrepidsā (MI) ASV.

VEIDIS, A. (sk. A XV, 254. lpp.) — svītrojams.

VEIDIS, Jānis —a) 24.6.1940 Rīgā b) Kvīnslendas U Brisbenā, Austrā-

lijā 1966 BECE d) lEA c) inž. Kvīnslendas ceļu dep-ta līgumu nod. i) Brisbenā

(Qld) Austrālijā.

VELKME, Vladis (sk. A XV, 239. lpp.) -c) Vācijā arī instruktors arod-

kursos; no 1957 inženieris firmā
w

VVandel und Goltermann".

VILCIŅA, Anita - sk.: BRIEDĒ.

ZAĶE (TĪDEMANE), Baiba (sk. A XV, 294. lpp.) —b) Veinas (Wayne) stāta

U: BA (ķīmijā).

ZIEDIŅŠ, Gunārs (sk. A XV, 247. lpp.) -a) 5. 8.1935.

ZIEMELIS, Valdis A XV, 309. lpp.svītrojams; 306. lpp. jābūt: 22. VIII 1904

— 12. VIII 1963 (TAp 40).

ZVIRBULIS, Vilis (sk. A XV, 250. lpp.) -a) 11.1.1938.

ŽAGARIŅŠ, Jānis (sk. A XV, 250. lpp.) -a) 25.7.1904 Rīgā b) LU 1932

būvinž. (nevis Taftsa U 1965 fizikā) c) profesion. inž. Masačūsetsā,ASV 1963

d) LIA c) inž. privātā firmā ASV i) Fremingema (MA) ASV.

ŽAGARIŅŠ, Juris -a) 2.1.1944 Rīgā b) Taftsa (Tufts) U Masačūsetsā

(ASV) 1965 BSME c) fiziķis Masačūsetsā g) latv. stud. b-bas priekšnieks Bos-

tonā 1969 i) Fremingema (MA) ASV.

ĀRSTU ĪSBIOGRAFIJĀS

Ārste LeonijaNEIBERGA (NEUBERGA, dz. TREIGŪTA) - sk. A X1V,324.

lpp. — dzīvo Indianapolisā, ASV. Ziņa A XV, 316. lpp. ir pārpratums.
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