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PRIEKŠVĀRDI

Latviešu tautu — kā okupētajā Latvijā, tā brīvajā pasaulē —

tagad apdraud tautiskā nāve. Lai novērstu šo tautisko nāvi mūsu

tēvijā, Pasaules brīvo latviešu apvienība ir sākusi kampaņu ar saukli

«Latviju latviešiem". Šis sējums, kam dots kopējais virsraksts «Tau-

tas veselība", ir veltīts problēmām, kas saistās ar latviešu tautas „būt
vai nebūt" brīvajā pasaulē.

Sējumu ievada Indras Gubiņas programmatiskais raksts
„

Ne-

būsim savas tautas kaprači". Tā pati tema ar optimistiskām nākotnes

cerībām atspoguļojas Karmenas Kurzemnieces dzejolī.

Latviešu pārtautošanās problēmu trimdā apcer LAAJ kultūras

fonda priekšsēdis, tautsaimnieks un paidagoģijas maģistrs Eduards

Šmugajs. Savus konkrētos novērojumus par latviešu pārtautošanos

Lielbritānijā apraksta DVF jaunatnes daļas referents Indulis Kažo-

ciņš. Psīchologs, humānitāro zinātņu bakalaurs Aldis Putniņš publicē

savu pētījumu par latviešu pārtautošanos Austrālijas federācijas ma-

zākās valsts galvaspilsētā Hobartā. ARCHĪVA redaktors sniedz ziņo-
jumu par pētījumu, ko viņa vadībā 1972. gadā izdarīja 50 talcinieki un

galvenā tema ir latviešu pārtautošanās Austrālijā. Ar šo rakstu

noslēdzas krājuma pirmais posms, kas veltīts tieši pārtautošanās

jautājumiem.

Rakstu krājuma otrais posms ir veltīts vairāku parādību ana-

lizei, kam ir vairāk vai mazāk sakars ar pārtautošanos. Šo posmu

ievada rakstnieka un redaktora Jāņa Andrupa eseja par nacionālo

īpatnību noteikto spēku un vājumu latviešu literātūrā. LAAJ saimnie-

cības nozares vadītājs Arvīds Prods savā apcerējumā
„
Avaritia"

jautā, vai latvieši ir skopi. LAAJ ārpusskolas izglītības nozares

vadītāja, skolotāja un humānitāro zinātņu bakalaure Anna Ziedare

apskata problēmu, vai latviešu jaunatne ir slima. Paidagogi — Arturs

Liepkalns un Kārlis Brēmanis (psīchologs, humānitāro zinātņu baka-

laurs) — ir izdarījuši pētījumu Bostonā un Melburnā par latviešu

sestdienas skolu audzēkņu latviešu un angļu valodas prasmi. Karojot

pret atmiņas zudumu par mūsu laikmeta lielāko latviešu tautas tra-

ģēdiju — latviešu deportāciju uz Padomju savienību, krājumā ievie-

toti divi attiecīgi raksti. Melburnas latviešu biedrības valdes loceklis
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Arvīds Plukšs ir statistiski apstrādājis deportēto vārdu sarakstu

THESE NAMES ACCUSE, un sovjetologs, tieslietu maģistrs Ādolfs

Šilde pēc Latvijas sarkanā krusta archīva materiāliem noskaidrojis

vietas, uz kūjām latviešus deportēja.

Sējuma trešais posms ir veltīts diviem pamatjautājumiem par

latviešu tautu mediķu skatījumā. Ārste Johanna Čakanovska raksta

par latviešu gēnu frekvenci un asinsgrupām salīdzinājumā ar Eiro-

pas un pasaules tautām. Ginaikologs (LU docents) Jānis Āboliņš ap-

cer latviešu dzimstību laika perspektīvā statistikas gaismā.

ARCHĪVA ceturtajā posmā Adelaides universitātes anatomijas

profesors Dr. Jānis Priedkalns salīdzina ārstu izglītību Latvijā un

citās zemēs. Seko profesora Dr. Kārļa Kazerovska apcere par far-

mācijas līmeni neatkarīgajā Latvijā. Par brīvās pasaules latviešu

ārstu un zobārstu apvienību raksta ginaikologs Dr. Jānis Āboliņš. Sim

rakstam seko līdzstrādnieku savāktās un ARCHĪVA redaktora sakopo-

tās brīvās pasaules akadēmiski izglītotā latviešu medicīniskā perso-

nāla īsbiografijas un noslēgumā LAZA valdes locekļa ārstaRaimunda

Pavasara piemiņas raksts mirušajiem ārstiem.

ARCHĪVS uzskata par savu uzdevumu dokumentēt latviešu tie-

šām lielos sasniegumus brīvajā pasaulē. Par šo dokumentāciju tas

izpelnījies brīvās pasaules latviešu sabiedrības un preses atzinību.

Tomēr reizēm atskanējušas arī kritiskas piezīmes par to, ka AR-

CHĪVS līdz šim nav dokumentējis arī negātīvās parādības latviešu

sadzīvē. Šai sējumā tad nu apcerētas negātīvās parādības, kam pa-
matā ir latviešu pārtautošanās un ar šo nacionālās identitātes zau-

dēšanu saistītās parādības. Pārtautošanās ir uzskatāma par slimību,
un kā katru slimību to var ārstēt tikai, izdarot diagnozi, kas šai

gadījumā nozīmē arī ārstēšanu.

Lasītāju pateicība pienākas visiem šī sējuma līdzstrādniekiem,
to skaitā māksliniekiem: Neldai Teivenai par titullapas ilustrāciju,
Gunāram Jurjānam par ornamentu Karmenas Kurzemnieces dzejo-
lim, Ingrīdai Ernai par profesora Dr.Jāņa Priedkalna portretu un

Frīdricham Miltam par profesora Dr. Jāņa Kļaviņa portretu.
Brīvajā pasaulē dzīvo vairāk nekā desmit procentu latviešu. Šo

latviešu uzdevums ir saglabāt savu latviskumu līdz tai dienai, kad

Latvija būs brīva. Mēs nezinām, kad pienāks Latvijas brīvības diena,
bet mēs nešaubāmies, ka šī diena nāks.

Redaktors
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IEVADAM

NEBŪSIM SAVAS TAUTAS KAPRAČI

Indra Gubiņa

Katra tauta, kamēr vien tā pastāv, dzīvo un veido savu kultūru

ne tikai tagadnei, bet arf nākotnei. Arī mēs, latvieši, vēlamies pa-

stāvēt kā tauta, neiznīkt. Nespēju pieņemt, ka jebkāds garīgi normāli

attīstīts cilvēks apzinīgi vēlētos savas tautas iznīkšanu, vēlētos būt

tās kapracis. Tomēr daudzi starp mums tādi ir. Paskatīsimies mie-

rīgi, bet kritiski, kā tad mēs to darām.

Par latviešu valodas saglabāšanu ir rakstīts un runāts nu jau

pāris gadu desmitus, un tomēr ir vecāki, kas saviem bērniem valodu

nemāca, tā vienkārši nolaupīdami bērniem iespēju piederēt pie lat-

viešu tautas, iepazīties ar tās kultūru un dzīvot tās likteni. Šeit

dzimušie un augušie bērni no šejienes valodas bēgdami neizbēgs, un

vecākiem gan nevajadzētu tik daudz rūpēties par svešvalodas iemā-

cīšanu — to bērni iemācīsies paši. Bet latviešu valodas izjūtu viņi
var iegūt tikai, augot un dzīvojot šai valodā, un to savukārt var dot

tikai māja, respektīvi ģimenē lietotā valoda.

Nespēju saprast, kā bijušie karavīri, kas cīnījās par latviešu

tautas neiznfcināšanu, cieta gūstā un nīka pēckara postā, tagad ar

saviem bērniem var runāt svešā valodā. Kā sievas, kas ar asarām

acīs dzied: „Daugav'abas malas mūžam nesadalās, viena mēle, viena

dvēs'le, viena zeme mūsu.'" — kā viņas sagaida, ka bērni izjutīs šīs

vienas mēles spēku, ja viņas pašas bērniem šo mēli nemāca? Kāpēc?
Vai atzīstam savus bērnus par garīgi neattīstītiem, kas nespēj iemā-

cīties divas vai vairākas valodas, vai atzīstam latviešu valodu par

nederīgu? Tad, protams, tūlīt rodas jautājums: nederīgu kam? Bēr-

nam pašam taču šī valoda ir ne tikai derīga, bet pat nepieciešama,
tā ir durvis uz latviešu kultūru, piederības sajūtu un uz savu vecāku

izpratni. Vai tiešām gribam viņiem šīs durvis aizcirst? Vai tiešām

gribam viņus iestumttautā,pie kuras ne piederam, ne kur iederamies?

Bieži aizbildināmies: šejienes valoda bērniem vairāk vaja-
dzīga; latviešu valodu bērniem lai māca skola, latviešu sabiedrība.

Mums ir jāsaprot, ka šejienes latviešu sabiedrība nav normāla sa-

biedrība, tā nevar radīt latvisku vidi, bet tikai priekšstatu par tādu
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vidi. Tāpat kā uz skatuvēm mēs rādām latviešu sētas, senās latvis-

kās ēkas ar sūnainiem jumtiem un rakstītām durvīm, kas aicināt

aicina ieiet, bet tomēr zinām: tā ir tikai latviskās mājas ilūzija. Pa-

vedot šādas dekorāciju durvis, protams, atradīsim aiz tām tukšumu,

jo dekorācija ir tikai fasāde. Diemžēl, pašreizējos apstākļos arf lat-

viešu sabiedrība var būt tikai tāda fasāde, un aiz rādītajām durvfm ir

tukšums, resp. sveša zeme. Un tomēr mēs varam celt latviskas mā-

jas, īstas, ne ilūzijas, bet tiešamību. Tikai tās jāceļ katram pašam.

Katra nākamāpaaudze pārņem bērnībā iegūto, katra jauna mā-

te audzinās bērnu ar savā bērnībā iegūto pieredzi, atziņām un atmi-

ņām. Lai tauta turpinātu savu dzīvošanu latviskā ritmā, bērns jāau-

dzina latviešu valodā.Vai to grūti saprast, vai to tiešām grūti paveikt?

Aizgājis krietns laika sprīdis, kamēr nu esam svešās zemēs,

un mums jau radies arī krietni daudz vectētiņu un vecmāmiņu, kas

ar mazbērniem runājas vai — pareizāk — mēģina sarunāties svešā

mēlē. Kāpēc pieauguši, apzinīgi cilvēki mēģina pakļauties bērniem,

pat mazbērniem, kas nekā vēl par tautām nezina un runā tikai tā,

kā viņiem māca? Bērns valodas iemācās ātri, un, ja vecmāmiņas ar

mazbērniem tiekas reti, arī tad šīs retās reizes pietiktu, lai bērns

aptvertu valodu starpību un iemācītos latviski. Cik tad stundu skolās

māca svešvalodas, un tomēr mēs iemācāmies.'

Arī latviešu skolas šeit ir tikai tādas dekorācijas, fasādes,

kas var gan parādīt, kādai latviskai mājai jāizskatās, bet uzcelt lat-

viskās mājas jāvar katram pašam, arī mūsu bērniem. Un ja nebūsim

viņiem iemācījuši, kā celt šīs apdzīvojamās, tiešās latviskās mājas,

ja viņi nebūs latviskā mājā ar latviešuvalodu dzīvojuši, kā viņi uzcels

savu māju? Viņi neuzcels.

Un ar šo mirkli mirs daļa latviešu tautas. Ar šo mirkli tie

vecāki, kas neuzskatīja par vajadzīgu ar saviem bērniem runāt lat-

viski, kļūs par savas tautas kapračiem. Tie ir skarbi vārdi, bet tā

tas nu reiz ir. Padomāsim un pārdomāsim, ko un kā mēs darām.

Mēs neviens nevaram pastāvēt tikai kā individs, mums jāpieder pie

kādas lielākas grupas — pie tautas. Vai tiešām mēs negribētu palikt

latvieši? Latvijā dzejnieks Jānis Peters ir teicis dziļus un nozīmīgus

vārdus, kurus derētu mums visiem pārdomāt ar sirdi un prātu:

Es esmu nācis dzīvi dzīvot, bet ne jau tikai savu vien.

Pie citu dzīvēm manu dzīvi smags nespēks liepu lūkiem sien.



KARMENA KURZEMNIECE

VARIĀCIJAS PAR KĀDU TEMU

L BĒRZI

Kā bajāri, kā karavīri stalti

Slien birzē savus stumbrus baltie bērzi.

To saknēs stiprums mīt, ar daiļumu kas mijas,

To lapu zaļums mūžam pagājību nīst,

Un zemi auglīgo teic zaļā lapu vija.

Rit dzfslās sulas tiem, ar saules stariem jauktas,

To zaros smalkas vēja kokles dzied,

Un mājoklis tie senču ziedokļiem un gariem.

Ar tumši melniem diegiem, ar zelta adatām

Ir tāsf baltajā kā smalkā linu autā

Viss koka un viss tautas liktens rakstīts,

Un katra svaigi mizā cirsta rēta

Pār koku smuidro skaudras trīsas raida...

Cēls spīvums liek tam brīvam birzē stāvēt

Un bērzu pulkā līksmam kāzas dzert.



11. MAGNOLIJAS

Pār bērzu vientuļo, kas ilgi savrup audzis,
Kā vēdekli pleš zarus svešais magnoliju koks.

Tā smarža saldenā ar bērza smaržu vijas,
Milst sveša sēkla saknēs, kur divas dzīves mijas

Uz mūžiem noslēdzies ir kādas cilmes loks.

Vien stumbrs mēms vēl savu vārdu glabā,

Kad sulas tecēt stāj un koka mūžs ir galā,

Jo nazis spīdošais ir skāris pašu sirdi...

Par velti skumt, mirdz stumbrā cirstā rēta,

Par vēlu saukt un izmisumā kliegt —

Ir sācies skarbais koku apciršanas laiks.

It visur stumbri glūn, ko praulos pārvērš trūdi,

Šalc sēru kokles kaltušajos zaros,

Ir tērpies dārzs pa nakti klusās sērās —

Pār bērzu mirušo līkst svešās magnolijas...
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111. JAUNIE ASNI

Kad spējš, ar cīruļdziesmām mutē

Pār lediem saltajiem nāk dārzā pavasaris,

No zemes gaisā ceļas reibinoša dvaša.

Tā dabai mosties liek, kas, sniega šķirstā rakta,

Zem baltās segas dziļu ziemas miegu guļ.
Pār bērziem, ziemciešiem, vēl vecais likums valda

Tas dzīvi uzvarā pret iznīcību sauc

Unkatrā stumbrā iedveš jaunu, spirgtu dvašu.

Dīgst praulos atkal jauni zaļi asni.

Tos saule ārā sauc, tos mirstot izsējušas

Ir vējā sidrabotā bērza skaras.

Uz jaunu atdzimšanu gaida vecā koka saknes...
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LATVIEŠU PĀRTAUTOŠANĀS

Eduards Šmugajs

levads

Par pārtautošanās problēmu ir daudz runāts un debatēts visā-

dās sanāksmēs un referātu vakaros, rakstīts laikrakstos, dažādos

žurnālos un atsevišķās brošūrās. Par to ir rakstījuši gan žurnālisti,

skolotāji, sabiedriskie darbinieki, organizāciju vadītāji, garīdznieki,

zinātnieki un vairāki citi. Šī problēma gan tieši, gan netieši iztirzāta

arf vairākos ARCHĪVA sējumos, sevišķi V, VII un IX sējumā. Vispla-
šāk pārtautošanos ir iztirzājis prof. Dr. E. Dunsdorfs 1968. gadā savā

grāmatā TREŠĀ LATVIJA. Patiesībā visa šī grāmata ir veltīta pār-

tautošanās problēmu risinājumam, un, ja nemaldos, tā ir plašākais
darbs šai nozarē latviešu valodā. Tādēļ, rakstot vēlreiz par latviešu

pārtautošanos, uz šo grāmatu nepieciešami jāatsaucas.

Kas ir pārtautošanas?

Lai atbildētu uz šo jautājumu, jāatvey TREŠĀS LATVIJAS 27.

lappuse, kur skaidri parādīta starpība starp jēdzieniem «pārtautoša-
nās" un

„
asimilācija" Šo terminu noskaidrošanu uzskatu par ļoti

svarīgu, jo līdz šim gandrīz vienmēr un visur (izņemot varbūt tikai

E. Dunsdorfa paša rakstus) šie abi jēdzieni vai nu ir jaukti, vai arī

lietoti viens otra vietā, resp. jēdziens
„
asimilācija" lietots, runājot

par pārtautošanos, vai arīotrādi. Arī es pats to esmu darījis. Toties

prof. E. Dunsdorfs šeit novelk pavisam noteiktas robežas, rakstot:

„
Par pārtautošanos sauksim procesu, kad trimdinieks pārņem

mītnes zemes kultūru — dzīves uzskatu, reliģiju, tikumus un paražas,

runā ģimenē mītnes zemes valodā un, atsakoties no savas agrākās

tautības, uzskata, ka viņam ir mītnes zemes tautība. No pārtautošanās

jāatšķir, dzīve divējādā kultūrā — ģimenē latviskā kultūrā, satiekoties

ar mītnes zemes ļaudīm — turienes kultūrā." 1 Asimilācija tad nu būtu

dzīve divējādā kultūrā, kur individs (latvietis) patur savus reliģiskos

un filozofiskos uzskatus, daiļuma mīlestību, ģimenē un satiksmē ar

tautiešiem runā latviešu valodā, kopj latviskās paražas, bet satiksmē

ar ārpasauli (cittautiešiem) lieto mītnes zemes valodu un akceptē

mītnes zemes paražas un civilizāciju.
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Pēc šādas asimilācijas un pārtautošanās jēdziena noskaidro-

šanas var pieņemt, ka ļoti liela daļa no mums ir asimilējušies. Tādu,

kas nebūtu asimilējušies, būs samērā maz, jo par tādiem varētu uz-

skatīt tikai tos, kas «augstākā mērā apzinās savu cilmi un uzskata

sevi kā noteikti atšķirīgus no pārējiem, šai gadījumā mītnes zemes

iedzīvotājiem. Viņiem ir zināma noteikta pieeja pie šīs lietas — viņi
ir pārliecināti, ka rīkojas pareizi. " 2 Tie būtu vecāki ļaudis, kas pat

nav iemācījušies mītnes zemes valodu, nemaz nerunājot par kādas

citas kultūras citu elementu pārņemšanu.
Kaut trūkst attiecīgu pētījumu, labprāt gribētos ticēt, ka lielais

vairums latviešu brīvajā pasaulē ir tādi, «kas uztur apmēram vienā-

das attieksmes ar abu veidu kultūru un abām valodām. Šie ļaudis ir

skaidri nosprauduši robežas, un viņi arī skaidri zina, kad un kādos

apstākļos viņiem jādzīvo un jādarbojas viena vai otra kultūras veida

sektorā.
" 3

Minētais visvairāk varētu attiekties uz vidējo un arī uz

jaunāko paaudzi, un tos tad varētu uzskatīt par tādiem, kas asimilē-

jušies šī vārda labākajā nozīmē, bet nekādā ziņā nav pārtautojušies.
Te vēl varētu pieminēt, ka tiem, kas pašlaik tuvojas pensijas gadiem

vai pat tos jau sasnieguši, kā arī daļai jaunāko, bieži vien latviskās

kultūras sektors būs daudz svarīgāks par kādas citas kultūras sek-

toru,un latviešu valodaviņiem vēl arvien ir «tēvu valoda", bet mītnes

zemes valoda — svešvaloda.

Pēc E. G. Luisa, par tādiem, kas pārtautojušies, varētu droši

uzskatīt tos, kas «pilnīgi aiziet no savas tautības grupas, nevēlas,
lai kāds zinātu, ka viņi vispār pie tās kādreiz piederējuši, unpar vari

cenšas iekļauties mītnes zemes kultūrā un dzīvesveidā. Viņi, protams,
runā tikai mītnes zemes galveno valodu kā ģimenē, tā ārpus tās. 4

Protams, visus imigrantus nevar sadalīt minētajās trijās

katēgorijās. Daudzi paliks ārpusē — kas dzīvo it kā uz robežas starp
savu un mītnes zemes kultūru, nezinādami, kurai īsti pieslieties.
Šiem ļaudīm visbiežāk rodas dažādi kompleksi, nesaprašanās ģimenē

un nemiers pašiem ar sevi. Viņu bērni ir tie, kas visvairāk cieš. Ja

viņi nenomirs, nezinādami, kur sevi likt, tie būs jāieskaita grupā,
kuru mēs jau tagad varam uzskatīt kā latvju tautai zudušu.

Vai latvieši pārtautojas?
Pārtautošanās iedīgļi pa daļai radās jau Vācijā, kad diezgan

blīvās masās dzīvojām nometnēs, bet tā īsti pārtautošanās baciļi
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sāka attīstīties tikai tad, kad izceļojām uz, tā saucamajām, mītnes

zemēm. Te spilgts piemērs no maniem personiskajiem piedzīvoju-
miem. Uz kuģa ceļā uz Austrāliju bijām spiesti 1947. gada 18.novem-

bri sagaidīt un pavadīt Kolombo (Colombo) ostā Ceilonā. Jau labu

laiku pirms tam sākām gatavoties tā pienācīgai svinēšanai. Meklējot

dziedātājus, māksliniekus un citus aktīvos dalībniekus, kāda latviešu

aktrise man pateica, lai liekot viņu pilnīgi mierā. Viņas angļu valoda

esot tik laba, ka, tiklīdz viņa Austrālijā tikšot no
„

šitās šaikas" (do-

māta latviešu sabiedrība) vaļā, viņa būšot īsta austrāliete, un neviens

nezināšot, kas viņa agrāk bijusi. Liekas, ka viņa savu solījumu ir

izpildījusi, jo latviešu sabiedrībā viņa nav ne dzirdēta, ne redzēta.

Par cik viņai izdevies kļūt par „īstu austrālieti", ir cits jautājums.

Pārtautošanās baciļi sāka jau diezgan strauji attīstīties arī,

kad, iebraukuši mītnes zemē, vēl dzīvojām nometnēs, un dažiem

latviešu Jānīšiem un Pēterīšiem ar vecāku svētību un atbalstu sva-

rīgāk bija sestdienās mācīties spēlēt tenisu un ragbiju, nekā iet tur

nodibinātajās latviešu sestdienas skolās. Daudzi no viņiem latviešu

sabiedrībā arī vairs nav redzēti.

Vēl tālāk baciļi attīstījās un izplatījās, kad atstājām nometnes

un sākcjn domāt par savas materiālās labklājas vairošanu. Par pār-

tautošanos jau sāka rakstīt latviešu presē, lai kāda tā sākumā bija;

prof. Dr. P.Jurevičs par to pieminēja savā referātā pirmajās kultūras

dienās Sidnejā, un, lai cīnītos ar šo slimību, sākām organizēt lat-

viešu sestdienas skolas, bērnusvētkus un citas latviskas nodarbības.

Nepagāja gandrīz nevienas kultūras dienas, kad par šo tematu nebūtu

lasīts kāds referāts, kā arf debatēts skolotāju konferencēs un citās

sanāksmēs, meklējot ceļus un līdzekļus, kā šo slimību apkarot.

Sākot ar 1954. gadu, žurnālā TRIMDAS SKOLA katrā numurā

bija kāds raksts par pārtautošanos, it sevišķi par to, kā pārtautošanos

aizkavēt. Tāpat par to rakstīja žurnālā UNTVERSITAS un citos izde-

vumos. 1965.gadā ARCHĪVA V sējumā šo problēmu jau plaši iztirzāja

prof. Dr. E. Dunsdorfs, E. Silkalns, ASkreija un citi. 5 Raksti jau bija

bāzēti uz statistiskiem datiem. Gadu iepriekš šo problēmu skāru,

rakstot KATOĻU KALENDĀRĀ par ģimenes lomu audzināšanā agrāk

un tagad. 6

1966. gada kultūras dienu laikā Kraistčerčā, Jaunzēlandē, bija

diskusijas par tematu
„
Jaunatne jautā: latvieti, kurp eji?" Vecākai
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paaudzei bija jāatbild vairāki jautājumi. Viens no jautājumiem, uz

kuru atbildi gaidīja no manis, bija: „
Kādi ir jūsu uzskati pārtautoša-

nās jautājumā?" Neatkārtošu, ko tur teicu, vārdu pa vārdam, bet

galvenā doma bija, ka pārtautošanās ir sarežģīta notikumu norise, un

visā šai procesā svarīgs ir tas, vai individs ir spējīgs pretoties

apkārtējās vides ietekmei. Nevarēju minēt nekādus ātri iedarbīgus

līdzekļus, kā pārtautošanās procesu apturēt, tāpat nevarēju dot ne-

kādus praktiskus padomus, kā novērst jauktās laulības. Atzinu tomēr,

ka jauktās laulības ir asinsgrēks, jo laulību partneri grēko pret bio-

loģisko asinstīrību. 1968.gadā Melburnā iznāca jau pieminētā grāmata

TREŠĀ LATVIJA.

Pagājušā gadā kāds ARCHĪVA abonents, nosūtot samaksu,pie-
licis klāt zīmīti, rakstītu angliski: „Lūdzu man grāmatas vairs nesūtīt,

jo neuzņemos atbildību par tām samaksāt". Seko paraksts, kur kris-

tītā vārda Jāņa vietā rakstīts „John". Vai nav labs piemērs, ka latvieši

pārtautojas? Varētu minēt vēl daudz piemēru par mūsu pārtautošanos,
laikrakstu ziņas par jaukto laulību skaitu draudzēs (manā rīcībā vai-

rāki laikrakstu izgriezumi), mazo skolēnu skaitu latviešu skolās,

ieskaitot Minsteres ģimnāziju, bet apmierināšos ar tikai vēl vienu.

Sidnejas latviešu sabiedriskie darbinieki, literāti, juristi un citi bija
tik ilgi visādos sarīkojumos runājuši par latviešu pārtautošanās ļau-
najām sekām, ka nolēma 1973. g. 20. maijā rīkot sabiedrisko tiesu ar

tematu:
„

Übi bene — ibi patria" (kur man labi, tur mana tēvija). Šīs

tiesas process iztirzājams sīkāk.

Vai drīkstam pārmest latviešiem, ka viņi pārtautojas?

Sidnejas sabiedriskās tiesas apsūdzības raksts bija šāds:

«Trimdas latviešu saime Sidnejā apsūdz un lūdz Sabiedrisko tiesu

atzīt par vainīgiem tos savas tautas locekļus, kas:

1) svešatnes materiālo labumu apmulsināti, ir apzinīgi aiz-

gājuši no savas tautas un sevi par latviešiem vairs neuzskata, pār-
saukušies svešos vārdos un uzvārdos, ģimenē pastāvīgi lieto patvē-
ruma zemes valodu un savus bērnus audzina par sveštautiešiem;

2) nepievērš pienācīgu vērību mūsu mātes valodai* to neap-
domīgi kropļojot un piesārņojot gan ģimenē, gan ārpus tās ar barba-

• Latviski saka
„

tevu valoda".
„
Mātes valoda" ir tulkojums

no vācu
„Muttersprache". Red.
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rismiem, un savstarpējās sarunās ar citiem tautiešiem nevajadzīgi

lieto svešvalodu;

3) aizmirst savus tēvu tēvu tikumus un tradicijas, bet to vietā

bez iebildumiem piesavinās* svešas tautas paražas, ko akli atzīst

par augstākām nekā savas tautas;

4) bērnus necenšas audzināt latviskā garā, tos nesūta latviešu

skolās un neveltī vajadzīgo vēribu, lai viņi neaizmirstu savu mātes

valodu (tēvu valodu. Red.), bet paši ar bērniem sarunājas svešā valodā,

aizbildinādamies, ka tas viņiem vai bērniem ir ērtāk un vieglāk, tādā

kārtā apzināti veicinādami savu bērnu pārtautošanos, un materiālu

apsvērumu dēļ dažkārt mudina bērnus izvēlēties savas dzīves drau-

gus sveštautiešu aprindās;

5) novēršas no latviešu kopības, neapmeklē sabiedriskus un

kultūrālus pasākumus un sarīkojumus, parasti aizbildinādamies, ka

„
latvieši tiem nekā nevar dot", noniecinot visu latvisko, bet visu

svešo cildinot;

6) dažkārt sveštautiešu priekšā noliedz savu tautību, ja tas

viņiem liekas izdevīgi.
"

Pēc šīs apsūdzības nolasīšanas nopratināja vairākus liecinie-

kus, kas apgalvoja, ka viņiem ir zināmi gadījumi, kad notiek tas,

kas minēts apsūdzības rakstā. Bija iespaids, ka vainīgi esam gandrīz

visi — kā sūdzētāji, tā apsūdzētie. Tad sāka runāt aizstāvji. Zvēri-

nāta advokāta palīgs V. Vesmanis teica, ka
„

īsti latvieši nekādos

apstākļos savu dzimteni neatstāja. Viena daļa atstāja dzimteni dibi-

nātu iemeslu dēļ, bet bija tādi, kam nebija pietiekamas dzimtenes

mīlestības un patriotisma.
" Norādījis, ka mūsu vecākā paaudze ir

uzaugusi romantisma laikmeta ietekmē, kas pauž ideālistiskos pa-

saules uzskatus, aizstāvis teica, ka mūsu tagadējā laikmeta
„

rakstu-

rīgākā pazīme ir zinātnes dievināšana, materiālisms un sekulārisms"

un šī laikmeta ietekmē, „kur cilvēku morāle, ētikas normas un Dieva

likumi ir kļuvuši nenozīmīgi, aug mūsu jaunatne un bērni... Viņiem

ir sveša romantisma ietekme. Viņi maz vai nemaz nav mācījušies no

vecākiem par latviešu tikumiem un tradicijām, jo vecākiem nebija

iespēja viņus mācīt laika trūkuma dēļ" ... Aizstāvis, protams, neko

•Latviski saka:
„
pārņem". Ko nozīme vārds

„piesavināties" ,

sk. Endzelīna un Mīlenbacha LATVIEŠU VALODAS VĀRDNĪCĀ 111

(Čikāgā 1955), 287. lpp. Red.
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neteica par labo gribu un neminēja ari tos gadījumus, kur tādā pašā

laika trūkumā un tādā pašā vidē ļaudis spēja savus bērnus izaudzināt

par latviešiem. Viņš gan konstatēja, ka visiem nav
„

šīs stiprās

gribas, un viņi nav sodāmi par to, ka Dievs viņiem šo stipro gribu

nav piešķīris... ja apsūdzētie tiešām būtu pārkāpuši kādas no ētis-

kām normām, tad viņi to nav apzinīgi darījuši; tādēļ varētu pieņemt,
ka apsūdzētie ir vainīgi, bet tikai bez vainas". Viņš lūdza visus ap-

sūdzētos attaisnot.

Zvērinātais advokāts L. Peičs runāja plašāk. Viņš analizēja

latviešu raksturu, minot U. Gērmaņa darbus, konstatēja, ka pēc Otrā

pasaules kara mēs kļuvām par chameleoniem — līšana, izdabāšana,

melošana sijāšanas (screening) dēļ; pat sevi noliedzām, lai pastāvētu
dzīves cīņā. Kā apsūdzība sūdzētājiem skanēja L.Peiča vārdi:

w
Mūsos

ir vāja senlatviešu lepnība un nosvērtība. Šīs īpašības izplēnēja ne-

brīvības gados. Mēs neesam mūsu seno latviešu pēcnācēji.' Mēs esam

cēlušies no dzimtļaudīm, kas vienmēr ir materiālistiski noskaņoti un

apveltīti ar mazvērtības kompleksu. Pēc visām pārciestām pārvēr-

tībām mēs drīzāk esam pasaules pilsoņi, kam ir vienalga, kur, kam

un ko mēs strādājam. Neatsauksimies uz tiem, kam liktenis ir bijis

labvēlīgs un kam asinīs vēl daļa no senlatvieša, un kurus likteņa
dzirnakmens nav paspējis piespiest pie zemes.

"

Runājot par mūsu stāvokli ārzemēs, L. Peičs visus, kas kaut

kādu iemeslu dēļatrauti no savas tēvzemes un dzīvo svešumā, šķiroja

trijās kategorijās: trimdiniekos, bēgļos un izceļotājos (emigrantos).

Pirmās divas katēgorijas bieži jaucot un lietojot nepareizi ērtības

labā. Mūsu stāvokļa iztirzājums pēc L. Peiča: „Ar trimdu ir jāsaprot
tas, kad valdošā vara kādu personu par zināmu pārkāpumu soda veidā

un pret cietēja gribu izsūta no viņa dzīvesvietas uz kādu citu, parasti
viņa dzīvei nepiemērotu, vietu. Mūs neviens no Latvijas neizsūtīja.
Mēs paši aizgājām. īstie trimdinieki ir mūsu aizvestie, izsūtītie jeb
deportētie. Bēglis ir persona, kas, izvairīdamās no kādām briesmām,

atstāj savu atrašanās vietu, lai pagaidām meklētu patvērumu kādā

drošākā vidē, lielum lielā daļa ar nodomu atgriezties. Mēs bijām
bēgļi. Kas aizbrauca atpakaļ, nebija komūnisti, bet viņos dzimtenes

mīlestība bija par stipru, lai paliktu svešumā. Emigrants ir cilvēks,
kas no brīvas gribas pats izvēlas sev jaunu dzīvesvietu kādā citā

valstī, lai kļūtu par tās pilsoni. No tā brīža, kad mēs pie attiecīgā



19

konsulāta ierēdņa devām šo solījumu un parakstījāmies, mēs no

bēgļiem pārvērtāmies par emigrantiem. IRO mūs izslēdza no bēgļu
sarakstiem. Ja mēs nebūtu apsolījušies būt emigranti un nebūtu ap-

ņēmušies kļūt atkal par dzimtcilvēkiem uz diviem gadiem — mēs šeit

neatrastos. Daudzi arī pēc solījuma jutās savā sirdī kā bēgļi, jo viņos
vēl bija vāja cerība uz atgriešanos Latvijā. Vienam otram šī ilūzija

mājo sirdī vēl tagad.
"

Pēc tam L.Peičs jautāja: „Kam jābūt pirmajā vietā: solījumam

zemei, kas izpildījusi mūsu lūgumu pēc pastāvīgas dzīvesvietas un

nodrošinājuma, vai dzimtenes saucienam un tēvu zemei, uz kurieni

vismaz tagadējai paaudzei ceļa vairs nav?" Viņa paša atbilde bija, ka

izšķiršanās starp abiem tikko minētiempienākumiem atstājama katra

individuālam lēmumam, kā to diktē viņa garīgā dispozicija, „kas nav

novelkama kā cimds no rokas".

Savas aizstāvēšanas runas turpinājumā L. Peičs citēja seno

romiešu sakāmvārdu „Ultra posse nemo obligatur" (ne no viena nevar

prasīt vairāk nekā ir viņa spēkos) un, pieņemot to kā patiesību, attīs-

tīja tālāk savu domu ar kādas, kā pats teica, iedomātas horizontālas

skālas palīdzību, kuras kreisajā pusē viņš nolika visus tos, kas spēj

un grib uzturēt un veicināt mūsu latviskumu, bet labajā pusē tos, kas

nespēj, kaut arī gribētu to darīt. Skālas galos atrastos ekstrēmisti

— visstiprākie un visvājākie — un, virzoties uz vidu, abas puses

saplūstu kopā. Tur būtu tie šaubīgie, kuri paši nezina, kas viņi ir,

un kādu mūsu starpā ir daudz. Tālāk, izskaidrojot šo skālu, L. Peičs

teica: „Saprotams, abas puses nevar būt vienlīdzīgas. Saskares punkts

var mainīties pēc apstākļiem. Pēc pašreizējiem datiem [netika mi-

nēts, no kurienes dati ņemti], Sidnejā labā puse ir apmēram trīs

reizes garāka nekā kreisā. Tāpēc, ja mūsu apstākļos atrodas kāds,
kas visu savu būtni, sirdi un laiku var atdot mūsu latvietības uzturē-

šanai — viņš būs manas skālas kreisajā pusē netālu no tās gala. Bet

mēs nevaram to pašu prasīt no visiem, sevišķi tiem, kas atrodas

skālas labajā pusē. Patiesībā mums šodien šo vērtīgo minoritāti

vajadzētu celt varoņu godā. Mums tomēr ir procentuāli samērā daudz

tādu, kas ir pa kreisi no skālas abu pušu saskares punkta. Tie vada

mūsu sabiedrisko dzīvi. Un vai tāds pats stāvoklis nebija Latvijā?

Nevar no cilvēka prasīt neiespējamo.
"

Visu savu teikto L. Peičs beigās savilka šādās atziņās:
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1) Latvieša raksturs vēstures gaitā un dažādu nelabvēlīgu

apstākļu dēļ ir izveidojies labils, ar tendenci piemēroties jaunai

videi, jauniem apstākļiem.
2) Tēvzemes un dzimtenes komplekss latvietī pašreiz nav

pārāk stiprs.

3) Šai zemē mēs esam tikai emigranti, kuru pienākums ir

turēt doto solījumu.

4) Apsūdzot jāpieiet pie katras personas individuāli, ņemot

vērā apsūdzētā garīgo «es".

5) Šī zeme parastajā cilvēkā veicināja nevis garīgo «es", bet

gan kāri pēc «sava kaktiņa, sava stūrīša zemes" un atsvešināšanos

no savas tautas.

6) Tikai stiprie ir spējuši pārvarēt visus minētos negātīvos

apstākļus, un viņiem piemērojamo mērauklu nevar piemērot caur-

mēra latvietim.

Tiesas spriedums: «Tiesa atzina par pierādītiem apstākļus
un faktus, kas minēti apsūdzības rakstā, izņemot 3. un 5. pantu. Tiesa

konstatēja, ka ir daļa latviešu, kas apzināti aizgājuši no savas tautas

un sevi par latviešiem vairs neuzskata, dažkārt pārsaukušies svešos

vārdos un uzvārdos, ģimenē pastāvīgi lieto patvēruma zemes valodu

un savus bērnus audzina par sveštautiešiem (apsūdzības I.un6.pants)."

Tālāk spriedumā ir apskatīti motīvi, kas pamudinājuši tautiešus tā

rīkoties. Šie motīvi minēti aizstāvju runās. Turpinājumā teikts: «Tiesa
ir pārliecināta, ka šie tautieši ir vīlušies. Latvieši, cik novērots,
visur tiek cienīti, darbavietās bieži uzstrādājas līdz augstiem un

atbildīgiem posteņiem. Sveštautieši atzinīgi novērtē mūsu valodu,

mūsu kultūru un atklāti pasvītro, ka etniskām grupām [domātas tau-

tiskās grupas. Red.], tātad ari latviešiem, nepieciešams paturēt
savas tautas īpatnības, valodu un tradicijas. Saraujot saites ar savu

tautu, šādi tautieši saviem bērniem liedz pieņemt garīgās vērtības

un bagātības, ko latviešuvaloda un latviskā kultūra tiemvarētu sniegt.

levērojot to, ka šie tautieši nav apzinājušies savas rīcības

kļūdas, tiesa neatzīst
par nepieciešamu viņus sodīt. Aiziedami no

latvietības, viņi paši sevi un savus pēcnācējus jau nosodījuši. Tiesa

nešaubās, ka daudzos gadījumos šādi tautas locekļi vēlēsies atgriez-
ties pie savas tautas un ka tā atkal viņus uzņems savā vidū.

" Tuvāk

pakavējoties pie apsūdzības 2. un 4. panta, tiesa atzīst, ka šie tautieši
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nav uzskatāmi par vainīgiem apsūdzības izpratnē. Šai daļā apsūdzība

ir tik plaša, ka tā īstenībā skaj gandrīz katru mūsu kopības locekli.

„Mēs, kas esam atstājuši savu dzimteni un nonākuši svešajā

zemē, svešos apstākļos, kas ik dienas vērojam svešas tautas menta-

litāti un svešādo dzīvesziņu, gluži nemanot nokļūstam svešajā ietekmē

un šo to piesavināmies [= pārņemam. Red.] no svešā. Mūsu pretes-

tība izpaužas mūsu gribas spēkā. Jo stiprāka mūsu griba, jo vieglāk

mums atvairīt svešo ietekmi, jo vieglāk mums paturēt savu mātes

valodu [tēvu valodu. Red.] tīru, jo vieglāk kopt mūsu senču tradicijas

un tikumus. Jāvēlas, kaut svešā ietekme nespētu mūs, latviešus,

attālināt no savas tautas, bet gan bagātinātu mūsu pieredzi un dzīves-

ziņu, liekot vēl vairāk iemīlēt savu tautu, par savu galveno un svarī-

gāko dzīves mērķi vienmēr uzskatot mūsu dzimtenes atbrīvošanu no

svešās naidīgās varas.
"7

Tāds ir tiesas spriedums. Protams, var diskutēt par to, vai

pēdējais retoriskais paragrāfs tiesas spriedumā bija vajadzīgs. Ar

to tiesneši ir it kā gribējuši paši sevi attaisnot par apsūdzēto neso-

dīšanu. Tomēr domāju, ka, iztirzājot pārtautošanās problēmu, šeit

minētie uzskati, sevišķi aizstāvju motīvi, ir ļoti svarīgi un ņemami

vērā.

Kas veicina vai kavē pārtautošanos?

Prof. Dr. E. Dunsdorfs savā grāmatā TREŠĀ LATVIJA šo jau-

tājumu ir apskatījis ļoti plaši, un viņa minētos galvenos faktorus, kas

veicina pārtautošanos — jauktās laulības, apkārtnes ietekmi un citus

— šeit vairs neiztirzāšu, bet pieskaršos tiem faktoriem, kas gan

eksistēja pirms 1965. vai 1967. gada (grāmatas tapšanas laikā), bet

tagad ir stipri mainījušies vai pat nemaz vairs neeksistē.

Kā pirmo unvarbūtvissvarīgāko varam minēt latvisko ģimeni.

Ja mūsu emigrācijas (trimdas? bēgulības?) pirmajos gados apstākļi
bija tādi, kādus tos esmu tēlojis savā rakstā 1964. gadā KATOĻU
KALENDĀRĀ un E. Dunsdorfs TREŠAJĀ LATVIJĀ — garās un ģime-

nei nelabvēlīgās abu vecāku darbastundas, nepiemērots darbs, ne-

patikšanas darbā, pazemojumi, pat diskriminācija, aizraušanās ar

peļņu, neatlaidīga cenšanās pēc
„

sava kaktiņa" utt., tad pašreiz ap-

stākļi ir stipri mainījušies uz labo pusi. Mūsu bērni, kas, mums

sākot dzīvi svešā zemē, bija pirmskolas vai pamatskolas gados, tagad

jau ir pārsnieguši 30 gadu vecumu vai (paši jaunākie) tuvojas šim
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vecumam. Ar vecāku gādību (no latviskā viedokļa pareizu vai nepa-

reizu) viņi ir saņēmuši tik labu izglītību, cik paši bijuši garīgi spējīgi

to saņemt. Viņu materiālais stāvoklis visumā ir nodrošināts, jo

vairums darbojas labi atalgotos amatos valsts vai privātās iestādēs.

Viņiem apprecoties vairs nav jādomā, ko darīs ar bērniem, kad tie

nāks pasaulē. Tēvs nopelna pietiekami, lai mātei nebūtu jāstrādā.

Ja dažādu iemeslu dēļ, kurus šeit neminēšu, abi pelna, tad var

atļauties algot bērnaukli pat ar attiecīgu izglītību un praksi bērnu

audzināšanā. Un ja šī aukle ir latviete un runā latviski, tad nav daudz,

ko bēdāt, ja bērns māti neredz dažas stundas dienā. Liekas, ka šo

domugājienu apstiprina arī fakts, ka pēdējos gados, kad skolēnu

skaits mūsu sestdienas skolās visumā samazinās, bērnudārzos tas

ir samērā konstants un pēdējos trijos gados pat mazliet pieaudzis. 8

Kā nākošo faktoru, kas kavētu pārtautošanos, varētu minēt

dažādu jaunatnes kursu un nometņu tikla plašāku izveidošanu. Lai

minam kaut Divreizdivi nometni ASV, latviešu valodas kursus ASV

uc. universitātēs, vasaras vidusskolas, oficiāli atzftu latviešu valodas

skolu Melburnā, skautu un gaidu nometnes uc. Bez tam daži mūsu

teātri daudz dara latvietības labā, strādājot ar jauniešiem un nodibi-

not pat jaunatnes teātra ansambļus. Tautasdeju kopas arī dara savu

darbu, tikai šeit gan vairāk ievēro, lai kājas ietu „pa dejas ceļu", bet

neveltī vajadzīgo vērību, lai tai pašā laikā arī mēle ietu pa latvisko

«dejas ceļu". Var minēt arī Austrālijā atsevišķo valstu un arī fede-

rālās valdības labvēlīgo nostāju šo jautājumu kārtošanā. Tā 1972.

gada beigās arī Ņusautvelsas liberāļu partijas imigrantu padome
(Migrant Advisorv Council) nolēma lūgt valdību gādāt par to, lai

varētu dibināt speciālas skolas vai klases, kur imigrantu bērniem

mācītu viņu tēvu valodu. Diemžēl, rezultāti gan vēl nav zināmi.

Droši vien, padomājot varētu atrast vēl arī citus faktorus,
kas kavē pārtautošanos. Domāju, ka ar latviešu baznīcu uzcelšanu

šim mērķim arī ir zināmā mērā pakalpots.
Tomēr pēdējos gados ir nākuši klāt arī faktori, kas tieši vai

netieši veicina latviešu pārtautošanos. Jau iepriekš sakarā ar Sid-

nejas sabiedrisko tiesu minēju konstatējumu, ka mūsu laikmetā
„

cil-

vēku morāle, ētikas normas un Dieva likumi ir kļuvuši nenozīmīgi".
Tas jo sevišķi sakāms par pēdējiem gadiem, kad visādas «sarkanās

grāmatiņas"pornogrāfiskie izdevumi, apreibināšanās līdzekļi un citas
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nejēdzības arvien biežāk atrod ceļu uz skolām un skolniekiem, kuru

vidū ir turpat visi skolas gados esošie latviešu bērni un jaunieši. Kā

baigs, bet patiess piemērs tam bija Annas Ziedares referāts latviešu

skolu skolotāju un vecāku konferencē 1972. g. 27. decembrī Adelaidē,

Austrālijā. A. Ziedare runāja no pieredzes un pēc novērojumiem 13

gadu darbā Austrālijas vidusskolās.

Tuvāk šo referātu neiztirzājot, minēšu tikai viņas secināju-

mus, kas atbilst arī maniem personiskajiem novērojumiem vairāk

nekā 20 gadu ilgajā darba posmā Austrālijas skolās (sk. A. Ziedares

rakstu šai sējumā. Red.):

1) Ģimenes ietekme mazinās vai pat pilnīgi izzūd, jo skolā

nekādu cieņu pret tēvu un māti nemāca, bet bieži vien māca tieši

pretējo. 2) Reliģijas ietekme samazinās. 3) Par televīziju A. Ziedare

konstatēja, ka tā «aizņem tik daudz laika, ka kādas citas intereses

skolniekiem vairs nav iespējas attīstīt." 4) Pretvalstisku politisko

novirzienu mērķis ir jaunatni pāraudzināt, lai ar to gāztu pastāvošo

sabiedrisko iekārtu. 5) Izplatās perversas idejas — homoseksuālisma,

pornogrāfijas un marihuānas legalizēšana uc.9

Ja latviešu skolu mērķi ir audzināt bērnus kristīgā garā ar

mīlestību uz Latviju un latviešu tautu, lai viņi būtu spējīgi piedalīties

mūsu nacionālo centienu veicināšanā, tad tās ietekmes, kas minētas

iepriekš, nekādā ziņā mūsu mērķiem nekalpo. Tās gan lielā mērā

kalpo mūsu bērnu un jauniešu atsvešināšanai no latviešu tautas, tātad

pārtautošanai. Un šis ir viens no visspēcīgākajiem faktoriem vairāku

pārtautošanās faktoru virknē. Nelādzīgākais ir tas, ka mēs te gandrīz

nekā nevaram darīt. Atliek vienīgi sūtīt bērnus tādās privātās skolās,

kur šīs graujošās idejas vēl nav ieperinājušās. Bet tas ne katrreiz

būs iespējams, un tādu skolu paliek arvien mazāk. (Kādēļ vecāki ne-

varētu runātpar šīm lietām skolas vecāku sanāksmē? Kādēļ nevarētu

sūdzēties savam deputātam parlamentā? Red.). Sarkanā grāmatiņa
atrada ceļu arī uz daudziem «konservātīvo" katoļu skolu skolniekiem.

Vēl bēdīgāka parādība ir, ka daži latviešu studenti sarkanajā grāma-

tiņā paustās nejēdzības presē atklāti aizstāvēja. Pie tam tā bija lat-

viešu prese.

Paidagogs L. Vīks kritizē arī dažas mācību metodes latviešu

skolās. Viņš raksta:
„

Mēs sākam eksperimentēt, mācīdami bērniem

viņu dzimto valodu kā svešvalodu. Tā mēs aizberam to dzīvības un
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gara straumi, kas iedzimtības ceļā mūsu bērnos urdz no sirmās

senatnes. Bērni vairs nespēj garīgi ieaugt savā tautībā. Viņi kļūst

par kosmopolītiem, kas varbūt pratīs latviešu valodu, bet nepārdzīvos

to. Tā rīkojoties, mēs bērniem vairāk kaitējam nekā darām labu." 10

Kaut kas līdzīgs apskatīts arī Austrālijas cv. lut. latviešu

draudžu apvienības ģenerālkonferencē Melburnā 1973. g. 28. un 29.

aprīlī attieksmē uz iesvētījamiem. Tur Pērtas sv. Pāvila draudzes

mācītājs L.Mušinskis savā ziņojumā teicis: «lesvētes mācība notikusi

gan latviski, gan latviski un angliski, gan tikai angliski. Pēdējā gadā

60 % latviski un 40 % angliski." Vēlāk debatēs prāv. A. Grosbachs uz

to ir atbildējis: «Vai tiešām tā ir, ka jaunieši, kas neprot latviski,

vēlas iesvētīties latviešu draudzē? Ja tādi ir, tad mums viņu latvis-

kums jāstiprina, nevis jāpielāgojas viņu līmenim. Es neatkāpjos no

latviešu valodas nevienu mirkli. Ja atkāpšos, tad iesvētītais tik un tā

pazudīs. Ja kāds grib cīnīties, vēlos palīdzēt. Labāk samazināsim

iesvētes mācības programmu, bet gādāsim, lai to, ko sakām, izprot.

Ja interesi pamodināsim, jaunietis nāks draudzēarī vēlāk. lesvētes

mācība jāpatur latviešu valodā. Vai tādēļ ceļam baznīcas un namus,

lai tie pārietu cittautiešu rokās?" "

Prāvests A. Grosbachs ir pelnījis pateicību par šādas domas

paušanu, un cerēsim, ka viņam būs pietiekami spēka to arī reālizēt

visas Austrālijas mērogā un pietiekami liela autoritāte panākt, lai

visas latviešu mācītāju vadītās iesvētes mācības notiktu latviešu

valodā.

Kā apturēt pārtautošanos?

Līdz ar pārtautošanās sākumiem latviešu aktīvajā daļā tūlīt

arī ir radusies problēma, kā šo slimību ārstēt. Gadu tecējumā tā ir

izrādījusies tikpat neārstējama kā vēzis. Jau 1965. gadā E. Dunsdorfa

izstrādātā Programma pret pārtautošanos (PPP) 12
nav bijusi sevišķi

iedarbīga, jo pārtautošanās notiek nepārtraukti visu laiku. Pēdējā
laikā nākušas klāt arī vēl citas receptes. Minēšu dažas radikālākās.

STUDIJU GRUPAS BIĻETENA redaktors A.Ruņgis šai biļetenā
raksta: «Vienīgā reālā alternātīva pretī asimilācijai. Skatoties ilgāka
laika perspektīvā, liekas, ka atgriešanās Latvijā, mainoties politiskai
situācijai, ir vienīgā reālā alternātīva, ko likt pretī asimilācijai.

Izšķiršanās par šo alternātīvu prasa, lai tie, kas sakās un kas grib
palikt latvieši, apzinās, ka dzīvošana atpakaļ braukšanas un atgrie-
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šanās dienai nav nekāda spēle, nav sevis apmānīšana, nav savas

sirdsapziņas apklusināšana ar tukšiem solījumiem, bet apzinīga un

gudra gatavošanās, sākot pašiem ar sevi, tad ar saviem bērniem un

bērnu bērniem, kādam tālam, grūtam un nenovēršamam ceļam.
Lai cik nereāla dažam varbūt šodien liekas šī alternātīva, tā

ir vienīgā reālā alternātīva, ko likt pretī asimilācijai.
"

Nav šaubu,
ka vārds

„
asimilācija" te domāts pārtautošanās nozīmē. 13

Latviešu apvienības Austrālijā un Jaunzēlandē ārpusskolas

izglītības nozares vadītāja A. Ziedare ieteic sekojošo: „
Latviešu

skolās vajadzētu veltīt vērību mācībām, kas varētu ieinteresēt jau-

natni veikt kādu radošu rokdarbu lietiskā mākslā". 14

J. Ātrens ieteic sekojošo:
„
Mītnes zemes skolā mācītā viela

būtu mājās jāatkārto latviešu valodā, lai visiem mācītiem jaunajiem

jēdzieniem gūtu atbilstošus latviešu vārdus". 15

Turpat arī gan viņš

piebilst, ka „diemžēl — tā ir tikai teorija — praktiski nereālizējama".

Beidzot gribu pieminēt kādu apcerējumu par itāliešu meiteni,

kas ceļā no mājas uz skolu un otrādi ir saskaitījusi mājas un atradusi

māju, kuya ir tieši pusceļā starp skolu un viņas vecāku māju. Tad

šīs mājas dēļu žogā viņa ar krītu ir apzīmējusi vienu dēlīti, kas ir

pret mājas vidu. No šī dēlīša ejot uz skolu, viņa no itālietes pārvēršas

par austrālieti, bet, ejot no skolas mājās — otrādi. 16

Apmēram tāpat tas ir ar mums, latviešiem. Ja mēs varēsim

novilkt stingru līniju, no kuyas vietas un kad mums jābūt vieniem vai

otriem un ja mūsu nervi to izturēs, mēs dzīvosim.
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KĀDI APSTĀKLI VEICINA LATVIEŠU PĀRTAUTOŠANOS

LIELBRITĀNIJĀ?

Indulis Kažociņš

levērojot stabilas saimnieciskās bāzes nozīmi cilvēka dzīvē,
varētu domāt, ka pārtautošanos lielā mērā veicinātu apstākļi, kujos
tiem, kas nepieder pie britu tautas, nebūtu iespējams vai būtu grūti

atrast darbu, piederēt pie atbilstošajām arodbiedrībām, sagādāt dzī-

vokli uc. Būtu saprotams, ja latviešu ģimeņu apgādnieki tad censtos

pārtautoties, lai sagādātu apmierinošus dzīves apstākļus savām ģi-

menēm.

Anglijas apstākļos šāda veida materiāla spiediena tomēr nav.

Darba piedāvātāji neinteresējas par to, kādas tautības ir darba mek-

lētājs, un, ja vien latvietis pietiekami prot angļu valodu sava darba

vajadzībām, viņš var šo darbu dabūt. Pašreizējā rūpniecības attīstībā

latviešiem ir iespējams atrast ļoti labi atalgotu fizisku darbu, kas

neprasa pat nekādas speciālas techniskas vai aroda zināšanas un kur

valodas prašanai ir nozīme tikai kā sazināšanās līdzeklim ar darba-

biedriem. Korbi tērauda cauruļu rūpnīcā bija remontstrādnieku gru-

pas, kuru sastāvā bez latviešiem bija tikai nedaudz cittautiešu, un

sarunu valoda kā darbā, tā atpūtā bija latviešu valoda.

Arī angļu arodbiedrības neprasa no saviem dalībniekiem ne-

kādu nacionālās stājas deklarāciju, tādēļ nav nekādu ierobežojumu,

kas liegtu latviešiem tajās piedalīties. Grūtības varbūt rastos gadī-

jumos, kad latvietis meklētu darbu nozarēs, kur pastāv, t.s., „closed

shop" kārtība. Tādu gadījumu tomēr maz, un nevar būt redzami

iemesli pat no izpeļņas viedokļa, kādēļ latviešiem šais nozarēs vaja-

dzētu iespiesties. Ar savu centību un apzinīgi veiktu darbu latvieši ir

ieguvuši labu slavu starp angļu darbadevējiem. Tādēļ darbs neprasa

tautības maiņu.
Citādi ir ar pavalstniecību. Ir rūpniecības nozares, kūjās

darbā pieņem tikai britu pavalstniekus, sevišķi valsts uzņēmumos vai

iestādēs. Bet pavalstniecības maiņa neprasa atteikšanos no piederī-

bas pie latviešu tautas grupas. Diemžēl, latviešos pašos dažkārt

jūtams ieskats, ka ar pavalstniecības maiņu latvietis no savas tautības

un
„

ieguvis vietu" angļu sabiedrībā. Angļu sabiedrība
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neatkarīgi no šķiras noslāņojuma tomēr ir tik noslēgta, ka jaunpie-

nācējus pieņem tikai pēc daudziem gadiem, pat, ja tie ir dzimuši

angļi, kas nāk no cita apgabala. Tādēļ to latviešu cerības, kas domā,

ka ar pavalstniecības maiņu viņiem atvērsies durvis angļu sabiedrībā,

ir maldīgas un nedod gaidīto rezultātu.

Nekādu grūtību nav arī dzīvokļa sagādes ziņā. Pilsētu pašval-

dības vai speciālas sabiedrības (komerciālas sabiedrības pilsētu plā-

nošanai un izveidošanai: „Town development corporations") dzīvokļu
prasītājus nešķiro nekādāveidā. Korbi jaunpilsētā laikā no 1948. līdz

1950. gadam, kad vēl bija pieejami uzņēmumu celtie strādnieku dzī-

vokļi, latvieši varēja pat izvēlēties sev mājas ar lielāku košuma

dārzu vai redzamākās vietās, jo bija izpelnījušies cieņu kā rūpīgi
dārzu kopēji.

Latviešiem dzīvokļu sagādē ir vēl citas priekšrocības. Angļi
ne labprāt šķiras no pilsētas vai pat pilsētas daļas, kurā dzīvo viņu

ģimenes locekļi. It sevišķi meitas aizprecēdamās vēlas palikt mātes

tuvumā. Tāda nosliece rada rūpes sociālās aprūpes darbiniekiem, jo

veicina iedzīvotāju pārblīvēšanos novecojušās pilsētu daļās. Latvieši

nav šādu tradiciju saistīti un var brīvi izvēlēties dzīvesvietu tur, kur

labāki darba apstākļi un kur ir labāki vai vieglāk pieejami dzīvokļi.
Tas arī ir viens no iemesliem, kādēļ Korbi jaunpilsētā vien sapulcē-

jies pāri par 400 latviešu.

Jauktas laulības

Lielum lielais vairums latviešu ieceļotāju Anglijā bija nepre-
cēti vīrieši. Kaut arī daudzi no viņiem šķiet atmetuši katru domu par

precēšanos, lielākā daļa tomēr ir nodibinājusi savas ģimenes. Lat-

viešu jaunavu mazā skaita dēļ radies daudz jaukto laulību, kur vīrs

latvietis, sieva angliete, vāciete vai itāliete. Tautības jautājums tā-

dos gadījumos ir nopietna problēma. Latviešu valodas iemācīšanās ir

šķērslis, ko spējušas pārvarēt tikai retas cittautietes. Anglietes
parasti cieši turas pie savu radu pulka un ved šai sabiedrībā arī vīrus

— latviešus. Mājās sarunu valoda ir angļu (vai vācu, ja sieva ir

vāciete), un bērni uzaug angļu sabiedrības tikumos un paražās. Tēvu

centieniem mācīt bērniem latviešu valodu parasti maz sekmju. Tāpat
bijuši nesekmīgi centieni sūtīt šos jaukto laulību bērnus latviešu sko-

lās. Nepilnīgā valodas prašana formālo skolas darbu tā apgrūtina, ka
vecāki drīz vien atzīst par neiespējamu piedabūt bērnus iet skolā.



29

Stāvoklis var būt gluži citāds, ja ģimenē ir vira vecāki. Tādos

gadījumos bērni latviešu valodu iegūst no vectētiņa vai vecmāmiņas;

ja sievas — anglietes — nostāja pret latviešiem nav noraidīga, tad

latviešu skola var izrādīties par spēcīgu, pat izšķīrēju faktoru šādu

bērnu ievirzīšanā latviešu gara pasaulē.

Vēl grūtāk latvietību uzturēt tais ģimenēs, kur sieva latviete,

bet vīrs anglis. Parasti sieva pilnīgi iekļaujas angļu sabiedrībā, it

sevišķi, ja viņai nav tuvumā spēcīga radu pulka. Ir jau izņēmumi,

piemēram, kāda labi pazīstama rokdarbniece, kas dzīvo tālu no lat-

viešu centriem, bet tomēr redzamavisos ievērojamos latviešu sarī-

kojumos greznos tautastērpos. Arī savu meitu viņa tērpj latviešu

tautastērpā, bet savā starpā viņas tomēr sarunājas angliski. Novē-

rojami gan arī gluži pretēji gadījumi, kur sieva — angliete — ļoti

labprāt nāk latviešu sabiedrībā, it sevišķi, ja pēdējā ir aktīva, un ved

tajā arī savus bērnus. Svonsi latviešu sievas — anglietes un velsietes

— ir lokālās DV nodaļas vanadžu kopas dalībnieces un izveidojušas

dziedātāju ansambli, kas ar labām sekmēm dzied dziesmas visās

trijās valodās.

Visumā: jo zemāka sabiedriskā šķira un izglītības līmenis, jo

spiediens pārtautošanās virzienā lielāks. Jo augstāka sabiedriskā

šķira, jo lielāka iecietība pret svešām paražām un valodu. Tomēr ne

vienmēr noteicēja ir faktiskā šķiru starpība. Biežāk tie ir iesakņo-

jušies priekšstati, starp kuriem viens no zīmīgākiem ir Latvijā senāk

paustais uzskats, ka angļi ir džentelmeņu tauta. Ar to saistīts mal-

dīgais pieņēmums, ka visa angļu tauta ir viengabalains, ar džentel-

meniskām īpašībām apbalvots organisms. Šis priekšstats tā iesak-

ņojies, ka ikdienā vērojamās parādības, kas rāda angļu tautas daļu

ar pelamām īpašībām, paliek apziņai nepieņemamas. Tās tad tiek

dažādi* attaisnotas vai arī nevēlamo parādību izskaidrojums meklēts

ārpus angļu sabiedrības. Ar to varētu būt saistīta arī cenšanās bēr-

nus izaudzināt par džentelmeņiem — tātad par angļiem, nemaz neap-

zinoties šīs džentelmenības būtību.

Aiz visa tā slēpjas liela nacionālas mazvērtības apziņa. Kam

vien ir pietiekama pašapziņa kā individam un latviešu tautas locek-

lim, tam nav nekādas vajadzības pārtautoties, pat ne iekļauties angļu

tautībā. Neuzbāzīga pašapziņa un cieņa pret savas tautas paražām un

vērtībām neatvairāmi rada cieņu arī angļu sabiedrības locekļu acīs.
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Individu pieņem šai sabiedrībā kā pilntiesīgu locekli, kura nacionālā

pašapziņa ir daļa no viņa personības. Vienīgi dažas sevišķi aizsprie-

dumainas angļu tautības grupas izrāda neiecietību pret sveštautieti.

Jāšaubās, vai pievienošanās šādām grupām varētu būt latvietim kāds

ieguvums, jo tās parasti ir tikai reliģiski sektanti un šauras, noslēg-

tas sabiedrības grupas nomaļos ciemos. Bet pat tādā sabiedrībā

apzinīgam latvietim iespējams paturēt savu latvietību, ja vien viņš
nav šaursirdīgs egoists, bet spēj saprast cilvēkus ar citu dzīvesveidu

un uzskatiem un just viņiem līdz. Tāds gan šai sabiedrībā nebūs piln-

tiesīgs loceklis, bet tas viņu nekādā veidā netraucēs sasniegt dotajos

apstākļos iespējamo materiālo un sabiedrisko labklājību pēc paša

individa spējām un dotībām.

Labāka nākotne bērniem

Vecāki dabiski vēlas sagādāt saviem bērniem labāku nākotni,

tādēļ nopietni jāiztirzā ieskats, ka palikšana latviešiem ar latviešu

valodas lietošanu, dalību latviešu sabiedriskajā dzīvē un bērnu sūtī-

šanu latviešu skolā apgrūtina bērnus un traucē viņus iedzīvoties vidē,
kurā, kā vecāki domā, bērniem nāksies izcīnīt savu vietu kā materi-

ālā, tā sabiedriskā ziņā. No šī viedokļa vadoties, samērā liels skaits

latviešu lieto ģimenē angļu valodu.

Atkal jākonstatē, ka šāds ieskats par bērnu ievirzīšanu labākā

nākotnē ar pārtautošanos nav dibināts reālitātē. Praksē pierādījies,
ka bērniem, kas apguvuši latviešu valodu, pirms sākuši mācīties

angļu skolā, ir skolā ļoti labas sekmes. Šīs sekmes nemazinās arī

tālākās izglītības gaitās, un bērnu latviskā stāja nekādi netraucē viņu
iekļaušanos mācības iestāžu prasību un paražu lokā.

levērojams skaits latviešu jauniešu pēc sekmīgas augstākās
izglītības iegūšanas saņēmuši atbildīgus darbus angļu vidē — gan

rūpniecībā, gan brīvajās profesijās, gan valsts dienestā. Viņi jopro-
jām aktīvi piedalās latviešu organizācijās. Viņu latviešu valoda un

saistības ar latviešu sabiedrību nekādā ziņā nevēlami neietekmē viņu
panākumus angļu sabiedrībā - ne materiāli, ne sabiedriski. Tādēļ
šāds iegansts neder kā pārtautošanās attaisnojums.

Nesaskaņas sabiedriskajā dzīvē

Varētu domāt, ka biežās nesaskaņas latviešu organizāciju un

politisko novirzienu starpā varētu radīt sarūgtinājumu tautiešos un tā
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ATIS KRONVALDS (1837-1875)

Teodora Zaļkalna veidotais piemineklis Siguldā

Pirms simt gadiem latviešus apdraudējapārtautošanās. Bet tad radās tādi vīri

kā Kronvalds, kas šos draudus novērsa
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veicināt viņu atsvešināšanos no latvietības. Tuvāk šo jautājumu ap-

sverot, tomēr jāatzīst, ka visas politiskās un sabiedriskās šķelšanās

pamats ir aktīva, pat pārspīlēta nacionāla rosība. Vairāk parastais

iemesls ir objektīvas mērauklas trūkums, kūja dēļ katru opoziciju
uzskata par personisku apvainojumu vai tautas vienības graušanu.

Strīdos iesaistītie gan bieži vien cieš morāliski, jūtas nelaimīgi un

nesaprasti. Tas tomēr viņus nedzenpārtautošanās virzienā, bet gluži
otrādi — vēl stiprina viņu nacionālo apziņu.

Strīdi un šķelšanās var izlikties nepievilcīgi, pat bezjēdzīgi

vērotājam no malas, bet atkal jāšaubās, vai tā šie vērotāji varētu

tikt pamudināti pievērsties angļu sabiedrībai. Drīzāk ticams, ka viņos
rodas vilšanās attieksmē pret autoritātēm un vadošajām personām,
kas izpaužas nicinošās runās par „kungu

w izdarībām un veicina atrau-

šanos no aktīva sabiedriskā darba.

Kaimiņu ietekme
i

Līdz šim apskatīju iemeslus, kas varētu pamudināt latviešus

apzinīgi atmest savu tautību un pieņemt citu tautību un paražas. Tagad

pievērsīšos apstākļiem, kas veicina gluži neapzinātu pārtautošanos.
Sabiedrības stabilitāte balstās uz vesela kompleksa nerakstītu

likumu, kas rēgulē šīs sabiedrības iekšējo dzīvi, pašiem sabiedrības

locekļiem to neapzinoties. Tādā kārtā kādas sabiedrības locekļi sa-

gaida no pārējiem šīs sabiedrības locekļiem zināmu rīcību zināmos

apstākļos. Ja kāds individs šāda vai tāda iemesla dēļ nerīkojas sa-

skaņā ar šīm sabiedrības iecerēm, šai sabiedrībā rodas apmulsuma

sajūta, kūjā dalās arī tas individs, kā neparedzētā rīcība šo sajūtu

radījusi. Sādu sajūtu pazīst ikviens no mums, kas kādreiz sastapies
ar ļaudīm, kuru paražas viņam nav bijušas zināmas vai kuru paražās
viņš nav juties visai drošs. Tādos gadījumos neveiklības vai apmul-
suma sajūta viegli izskaidrojama, un pats individs arī apzinās, kas

viņam būtu darāms, lai to pārvarētu.
Ir tomēr neskaitāmi gadījumi, kujos sabiedrības gaidītais tik

mazā mērā atšķiras no individa rīcības, ka ne sabiedrībai pašai, ne

individam nav iespējams apjaust atšķirību, kas tomēr pastāv. Rodas

samulsuma sajūta, un gluži neapzinīgi individs meklē ceļus, kā to

pārvarēt un pielāgoties apkārtnes prasībām. Šādā stāvoklī atrodas

vairums latviešu ikvienā trimdas zemē. Apkārtējā sabiedrība, kurā

latvietis kustas savā ikdienā,kaimiņi,darbabiedri,pārdevēji veikalos,



33

pat nejauši sastapti gājēji uz ielas sagaida zināmos gadījumos zinā-

mu rīcību. Šī sabiedrības nostāja nav nekādā ziņā agresīva. Tā ne-

vēršas nekādā veidā pret latvieša nacionālo pašlepnumu. Tās ir tikai

vienkāršas sadzīves normas, pat neievērojamas šo normu detaļas,
kuru zināšana (ja tā vispār ir apzināta zināšana) un ievērošana tikai

atvieglina individu savstarpējās attieksmes. Tādēļ ikviens cenšas (ja

viņš to vispār dara apzinīgi) šīs normas ievērot un padarīt tās par

automātiskiem refleksiem. Tā pamazām latvietis, to pats nemaz

neapzinādamies, apmaina savas Latvijā parastās sadzīves normas

pret angļu sadzīves normām un kaimiņu sagaidīto izturēšanos.

Šis process sastāv no tik neievērojamiem sīkumiem, ka tos

nav iespējams nosaukt vārdā. Tie neietilpst nevienā no tām pārtauto-

šanās iemeslu katēgorijām, no kūjām latviešus brīdina nacionālie

vadoņi un trimdas laikraksti. Tādēļ šis process paliek apziņai gluži

nemanīts, un latvietis iztaujāts pats neatzītos, ka pārtautošanās viņu

jau skārusi, kaut arī viņš būtu vēl aktīvs un apzinīgs darbinieks lat-

viešu sabiedrībā. Ir iespējams, ka tieši šis ir viens no visnozīmīgā-

kajiem faktoriem pārtautošanās procesā. It sevišķi tas skar bērnus

un jauniešus, kas ir ļoti jūtīgi pret apkārtnes ietekmi.

Civilizācijas faktors

Cieši saistīti ar iepriekšējo ir apstākļi, kurus rada jauni civi-

lizācijas atklājumi un izgudrojumi. Augsti attīstītā technika Anglijā

piedāvā iedzīvotājiem milzīgā izvēlē visdažādākos aparātus un ierī-

ces, it sevišķi mājturības un dzīvokļa iekārtas vajadzībām. Šo ierīču

nosaukumu dēļ vien jau latviešiem jālauza galva, lai atrastu piemē-

rotus apzīmējumus latviešu valodā. lerīces lietojot, tomēr nav iespē-

jams izvairīties no zināmas angļu sabiedrības prasību ietekmes, jo

šīs sabiedrības vajadzībām attiecīgās ierīces ir veidotas. Sabiedrī-

bas prasībām atbilst dzīvojamās mājas, istabu iedalījums un mēbeles.

Te ir daudz tāda, kas ievērojami atšķiras no dzīves iekārtas un

tradicijām Latvijā un līdz ar to no latviešu dzīvesveida un uztveres.

Spilgti piemēri šeit ir celtniecībā — ir grūti atrast dzīvojamo māju

lielāku nekā nepieciešams vienai ģimenes vienībai: vecākiem ar

dažiem mazgadīgiem bērniem. Nav vietas vecāku vecākiem, jo angļu

dzīves paražas mudina jaunlaulātos nedzīvot kopā ar vecākiem; nav

vietas arī lielākam bērnu skaitam. Pat paaugušiem pusaudžiem nav

iespējams šādā mājā netraucēti uzņemt savus biedrus, kas savukārt
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rada cita veida sarežģījumus. Joprojām vēl lielā cieņā ir kamīni ar

vaļēju uguni, kurus iebūvē ikvienā jaunā mājā. Latviešu ģimenei, kas

ienāk šādā mājā dzīvot, gribot negribot jāpiemēro sava dzīve mājas

iekārtai un dotajām iespējām. Visi šie civilizācijas sīkumi tomēr

ievērojami veicina pārtautošanos, jo mazina pazīmes, kas atšķir
latvieti no angļa.

Vairums iepriekšējo piemēru rāda, ka reālā dzīve Anglijā

nevienu latvieti nespiež pārtautoties. Kā labāku materiālo apstākļu
uzsvēršana, tā bažas par bērnu nākotni, viss pamatots tikai vājā

nacionālā pašapziņā. Piemēri no dzīves skaidri rāda ļoti sekmīgus

tirgotājus, brīvo profesiju darbiniekus un augstāko mācības iestāžu

mācībspēkus, kas ir noteikti un apzinīgi latvieši un kuru tautība nav

izrādījusies par šķērsli panākumiem dzīvē nekādā ziņā. Latvieti, ja

vien viņš prot valodu un pārzina atbilstošās sabiedrības normas,

uzņem kā līdztiesīgu locekli katrā sabiedrībā. Pat jauktajās laulībās

laulātā drauga sapratīga izvēle no līdzīgas sabiedriskās šķiras var

radīt labvēlīgus apstākļus divtautību ģimenes veidošanai un līdztie-

sīgai dalībai abu tautību sabiedriskajā dzīvē.

No otras puses, pārtautošanas virzienā iedarbojas anglisko

paražu neapzinīga pārņemšana, bet varbūt tikai tādēļ, ka uz šo pār-

tautošanās faktoru līdz šim nav norādīts. Sabiedrības pretdarbība

tādēļ līdz šim šai virzienā nav bijusi, bet tā varētu rasties nākotnē.

Profilakse un ārstēšana iespējama tikai pēc diagnozes.
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HOBARTAS LATVIEŠU PĀRTAUTOŠANĀS

Aldis Putniņš

Šī pētījuma nolūks bija noskaidrot dažus ieskatus par Tasmā-

nijas galvaspilsētā Hobartā dzīvojošo latviešu pārtautošanos. Pārtau-

tošanās šeit definēta kā process, kuya iznākumā individi domāšanāun

uzvedībā kļūst līdzīgi apkārtējai sabiedriskajai videi, tātad ir šai

vidē pilnīgi iekļāvušies. 1 Praksē tomēr ir grūti konstatēt, kad kādu

personu var uzskatīt par pārtautotu, jo nav pieņemta kāda kopēja

empīriska mēraukla.

Dunsdorfs, rakstot par latviešu imigrantu Austrālijā pakāpe-
nisko pielāgošanos austrāliešu kultūrai, 2 kā šīs pielāgošanās iemeslu

min kultūras un civilizācijas jēdziena sajaukumu latviešu pirmajā

paaudzē. Civilizācija ir definēta kā sadzīves praktiskais un techno-

logiskais aspekts, kamēr kultūra reprezentē sadzīves nemateriālo

aspektu, ietverot reliģiju, mākslu, morāli, paražas un taml. Tā kā

tagad Austrālijā civilizācija ir augstākā līmenī nekā pirmskara Lat-

vijā, šis apstāklis, pēc Dunsdorfa domām, pamudina pirmās paaudzes
latviešus apgūt to kultūru, kas viņiem dod augstāka līmeņa civilizā-

ciju. Lai gan nupat minētais varētu būt viens iemesls, kāpēc daži

latvieši pārtautojas, jāšaubās, vai tas varētu būt galvenais faktors.

Drīzāk liekas, ka pārtautošanās problēmā svarīgāks ir veids, kā

notiek uzskatu un uzvedības normu saplūsme apkārtējās vides spie-

diena ietekmē. Tafts ir izstrādājis „
austrāliskuma skālu", lai mēģi-

nātu konstatēt austrāliešu un Eiropas imigrantu uzskatu saplūsmes

apjomu. 3 Šī skāla, kuyā ir 28 jautājumi, šai pētījumā lietota kā pār-

tautošanās mēraukla.

Tafts izšķij trīs dažādas pieejas attieksmē uz pārtautošanos

(viņa terminoloģijā: asimilāciju): monismu, plūrālismu un savstar-

pējo iedarbību.4 Monisms nozīmē, ka imigranti mēģina pēc iespējas

drīzāk kultūrāli un sabiedriski iekļauties lokālo iedzīvotāju grupā, lai

starp viņiem un pēdējiem nebūtu nekādas atšķirības. Plūrālisma

pieeja ir, ka, izņemot specifisku nacionālu vērtību akceptēšanu, kas

ir svarīgas nācijas eksistencei, nav nepieciešama imigrantu un lokālo

iedzīvotāju savstarpēja tuvināšanās, bet viņu kultūras atšķirības tiek

atzītas un paturētas. Savstarpējās iedarbības pieejā kultūrālās atšķi-
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rības respektē, uzskatot, ka laika plūsmā imigrantu un lokālo iedzī-

votāju kopējās sadzīves iznākumā notiks pakāpeniska uzvedības normu

un paražu saplūsme. Konstatēts, ka samērā maz iztaujāto personu

atbalsta plūrālisma pieeju, resp. vairākumam ir vai nu monisma, vai

savstarpējās iedarbības pieeja pie pārtautošanās problēmas. Ir arī

konstatēts, ka monisma pieejai ir statistiski nozīmīga sakarība ar

sabiedrības demoralizēšanos (anomia), dogmatismu un autoritārismu,

kamēr savstarpējās iedarbības pieejai ir sakarība ar patstāvību un

pielāgošanos (flexibility). Tafts tāpēc uzskata, ka savstarpējās ie-

darbības pieeja ir vairāk humānitāra nekā monisms. s

Pēc Tafta pētījumiem, salīdzinot ar austrāliešiem un citu

ieceļotāju grupu izlasēm, starp latviešiem ir vismazāk monismaun

plurālisma pieejas atbalstītāju un visvairāk savstarpējās iedarbības

pieejas cienītāju. 6 Latvieši arī savu apmierinātību ar Austrāliju ne-

saista ar tās kultūras pieņemšanu un vispār mazākā mērā pakļaujas
pārtautošanai nekā citas pētītās imigrantu grupas.

7 Tomēr iztaujātais

latviešu skaits Tafta pētījumos ir mazs (n=24), pie tam viņi visi ir

bijuši Pērtas latviešu biedrības biedri, tātad nav reprezentējuši visu

Pērtas latviešu sabiedrību, nemaz nerunājot par visiem Austrālijas
latviešiem.s Arī citos Austrālijā izdarītajos pētījumos par latviešu

pārtautošanos bijis ļoti grūti iegūt reprezentatīvu izlasi. 9 Lai šo

problēmu atrisinātu, autors paredzēja iespēju robežās intervēt visus

Hobartas latviešus, tā gūstot informāciju par demogrāfiskajiem da-

tiem, pieeju pie pārtautošanās un individu rakstura īpašību lomu šai

zinā.
i

Pirmām kārtām bija jāsameklē intervējamo personu adreses.

To panāca trejādi. Hobartas latviešu luterāņu draudzes valdes pār-
stāvis laipni atļāva lietot draudzes locekļu sarakstu, papildinot to ar

citiem viņam zināmiem latviešiem, kas nebija šīs draudzes locekļi.
Bez tam izskatīja vēlēšanu sarakstus un telefona grāmatu, lai pār-
baudītu dotās adreses un atrastu latviskus uzvārdus, kas nebūtu

minētajā sarakstā. Beidzot, intervijas laikā raksta autors jautāja,
vai intervējamām personām nav zināmi vēl kādi latvieši, kas latviešu

sabiedrībā nerādās un sarakstā nebūtu ierakstīti. Šādā ceļā samek-

lētie latvieši pēc adrešu pārbaudes, vairākiem latviešiem tās aplie-
cinot, vai arī adresātus apmeklējot vai piezvanot viņiem pa tālruni,
tika ierakstīti intervējamo sarakstā.
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Intervijās jautājumi bija vispirms par demogrāfiskajiem da-

tiem (vecums, ģimenes stāvoklis uc.). Kad intervējamie atteicās

ziņas sniegt vai arī nebija sastopami, demogrāfiskos datus ieguva,

iztaujājot citus latviešus, kas attiecīgās personas pazina. Nākošie

intervijas jautājumi bija psīchologiem labi pazīstamā Ēsenka
„ per-

sonības inventūra" (Evsenck Personalitv Inventorv, Form A) un aus-

trāliskuma skāla kopā ar trim jautājumiem, kas attiecās uz vēlamāko

pārtautošanās veidu. Austrāliskuma skālas aptaujas lapas (sk. pieli-
kumu: Tafta austrāliskuma skāla) izsniedza vai nu angļu, vai latviešu

valodā pēc intervējamās personas vēlēšanās. Austrāliskuma skālu

izlietoja par pārtautošanās mēru — jo augstāks iegūtais koeficients,

jo lielāka varbūtība, ka intervējamais ir austrāliskāks jeb vairāk

pārtautojies. Ēsenka personības inventūra (EPI) mērī divus personī-

bas apjomus: introversiju — ekstraversiju un stabilitāti — neurotismu.

Šai inventūrai ir arī„melu" skālas jautājumi, kas sastādīti, lai atklātu

personas, kas nav pilnīgi vaļsirdīgas un mēģina dot tikai pozitīvas

atbildes uz inventūras pārējiem jautājumiem.

Austrāliskuma skālu kopā ar orientācijas jautājumiem izsnie-

dza arī Tasmānijas universitātes filozofijas nodaļas pirmā gada

studentiem, lai uzzinātu, kādas varētu būt austrāliskuma skālas

normas austrāliešiem Tasmānijā. Jāatzīst, ka šī bija ļoti selektīva

izlase. Datus par austrāliskumu ieguva arī no grupas nestudējošo, kas

piedalījās psīchologijas nodaļas rīkotās nodarbībās Tasmānijas uni-

versitātes viesu dienā. Tālāk šādi datipar Tasmānijas austrāliešiem,

poļiem un nesen iebraukušo dažādu tautību grupu bija iegūstami no

cita pētījuma. 10

Kaut bija paredzēts ievākt aptaujas lapas no visiem Hobartas

latviešiem, ierobežotā laika dēļ tas nebija iespējams. Liekas tomēr,

ka intervētie latvieši pietiekami labi reprezentē visus Hobartas lat-

viešus. Totiesu demogrāfiskos datus ievāca par visiem Hobartas

latviešiem — vai nu iztaujājot personīgi, vai arī no citām personām,

kas attiecīgos latviešus pazina. Austrāliskuma aptaujas lapās ziņas

deva 97 personas, bet EPI datus 91 persona. Izlasē bija 49 vīrieši

un 48 sievietes ar 42,6 gadu vecuma caurmēru.

Rezultāti un to iztirzājums

Hobartā ir 181 latvietis, t.i., personas, kam abi vecāki ir

latvieši vai kas dzimuši Latvijā un uzskata sevi par latviešiem. No
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tiem 76 ir sievietes un 105 vīrieši, tātad attiecība starp abiem dzi-

mumiem ir 100:138. Šī attiecība aptuveni saskan ar Austrālijas lat-

viešu abu dzimumu personu skaita attiecību 1954. gadā, ll tā nesaskan

ar datiem par latviešiem ASV 1960. gadā, 12 jo tur ir nedaudz vairāk

sieviešu nekā vīriešu. Galvenais faktors, ar ko šo starpību varētu

izskaidrot, būs drīzāk abu dzimumu sadalījums emigrācijas sākumā,

nevis dabiskais pieaugums pēc tam. Eiropā pēc kara latviešiem Aus-

trālija likās mazāk attīstīta un nomaļāka zeme, salīdzinot ar ASV.

Šāds uzskats tur bija radies gan lielā attāluma dēļ un tāpēc, ka Aus-

trālija ir citā zemes puslodē, gan arī tāpēc, ka latviešiem par Aus-

trāliju samērā maz kas bija zināms. Kā parasti tādos apstākļos

notiek, uz šādām vietām izceļo vairāk vīriešu nekā sieviešu. Cits

faktors, kas arī varēja ietekmēt abu dzimumu skaita attieksmi, ir

tas, ka, vismaz sākumā, dažām vīriešu grupām bija grūtāk tikt uz

ASV nekā sievietēm (piemēram, tiem, kas bijuši vācu armijā). Tā

vīriešu pārsvars iznākumā bija mazāks nekā tas būtu bijis bez šī

šķēršļa.

Pirmajā attēlā redzams, kā lielākais latviešu skaits ir 50—59

gadu grupā. No tās tas samazinās abos virzienos — kā vecākās, tā

jaunākās grupās, līdz kamēr o—9 gadu vecuma grupā atrodamas tikai

trīs personas. Šo tendenci ekstrapolējot, varētu teikt, ka pēc desmit

gadiem o—9 gadu vecuma grupā Hobartā vairs nebūs atrodama ne-

viena tīri latviskas cilmes persona. Konstatētā latviešu vecuma uz-

būve radikāli atšķiras no piramidas struktūras, kas parasti atrodama

normālā iedzīvotāju grupā. Izskaidrojums šai parādībai ir, ka pieaug
latviešu sieviešu skaits, kurām varētu būt bērni, bet viņas apprecas

ar nelatviešiem. Rezultātā vairojas puslatviešu un mazinās latviešu

bērnu skaits. To rāda latviešu un puslatviešu skaita attieksme o—9

gadu vecuma grupā, kas ir 1:15. Liekas, ka šī proporcija pat pieaugs,
ja salīdzinām pirmo un otro attēlu. Hobartas puslatviešu vecuma un

dzimumu struktūrai ir parastā piramidas forma, un abu dzimumu

skaita proporcija (100:102) ir tuvu parastajam caurmēram iedzīvotāju
grupās līdzīgā vecumā. (Attēlus sk. 46. lpp.)

Kaut trūkst pilnīgu datu par visu Hobartas latviešu nodarbo-

šanos, tomēr ir zināms, ka 14 latvieši strādāja profesionālā darbā,
ieskaitot 6 inženierus, divus ārstus un divus mācībspēkus augstākās
izglītības iestādēs. Pieci latvieši studēja Tasmānijas universitātē.
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Hobartas latviešos konstatētas 51 jauktās laulības un 26 lat-

viskās laulības, t.i., 51 latvietis ir apprecējis cittautieti, kamēr 52

ir precējušies ar latviešiem. Jaukto laulību dēļ notiek samērā strauja

pārtautošanās. Laulības, kur precētie latvieši ir jaunāki par 30 ga-

diem, visas ir jauktās laulības, skaitā 9. No visām jauktajām laulī-

bām Hobartā tikai par vienu ģimeni ir zināms, ka bērni prot runāt

latviski. Hobartā laulības partnera izvēle starp latviešiem ir iero-

bežota latviešu mazā skaita dēļ, kas izskaidro jauktās laulibas. Tā

kā lielākajos latviešu centros Austrālijā ir arī lielāks skaits iespē-

jamo latviešu laulību partneru, jādomā, ka tur pārtautošanās šai

virzienā nebūs tik strauja.

Vairums latviešu Latvijā bija luterāņi, un nākošās lielākās

konfesijas bija Romas katoļi, pareizticīgie un baptisti. Attiecīgais

procents bija: 68 %,26 %,4 % un 1 % (Latvijas 1935.gada tautas skai-

tīšanas dati). 13 Šis procents ir citāds Tasmānijas latviešos, jo 1954.

gadā vismaz 5,5 % minēja, ka viņu konfesija ir anglikāņu. 14 Šī parā-

dība varētu daļēji būt jaukto laulību rezultāts, un iespējams arī, ka

daži latvieši apzinīgi mēģināja pielāgoties austrāliešiem.

Hobartā latviešiem ir tikai viena organizācija — luterāņu
draudze (dibināta 1952. gadā), kas izkārto dievkalpojumus, kurus vada

latviešu mācītājs no Melburnas (1972. gadā notika 11 dievkalpojumi), 's

Dievkalpojumus parasti apmeklē apmēram 30—35 personas. Lielākais

draudzes locekļu skaits bijis 1955. gadā ar 157 locekļiem, bet 1972.

gadā bija 107 draudzes locekļi, no kuriem tikai 52 maksāja draudzes

nodevu. l 6Draudze rīko gadā apmēram sešus plašākus sarīkojumus

visiem Hobartas latviešiem, ieskaitot 18. novembra atceres aktu.

1971. gadā šai aktā piedalījās 48 latvieši, kas ir proporcionāli aug-

stāks apmeklētāju skaits nekā vairumā lielāko latviešu centru. Jau-

niešiem ir tautasdeju kopa, kas bieži dejo latviešu un citos sarīkoju-

mos, un arī neliela pirmās paaudzes latviešu dziedātāju grupa, kas

uzstājas dažādos sarīkojumos. Draudzei ir arī sava bibliotēka ar 697

grāmatām, bet tās lietotāju skaits ir mazs (1972. gadā tikai 6 lasītāji,

turklāt gados vecākie). 17 Piecdesmito gadu sākumā bija arī teātra

grupa, bet tās darbība izbeidzās, laikam aktīvo dalībnieku trūkuma

dēļ.
lespaids ir, ka vecākajai paaudzei pagaidām ir pietiekami

iespējas palikt latviešiem. Viņi var apmeklēt sarīkojumus, savstar-

pēji satikties un viesoties, viņiem pieejami latviešu dievkalpojumi un
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latviešu bibliotēka. Tomēr ir maz, kas varētu ieinteresēt jauniešus

par latviešu sabiedrību, izņemot tikai tautasdeju kopu. Lielākais

šķērslis jauniešu sabiedriskajai aktivitātei ir jauniešu mazais skaits.

Tātad apstākļu dēļ viņi ir spiesti saieties ar nelatviešiem, lai iekļau-
tos normālā sabiedriskajā dzīvē, kas, protams, veicina pārtautoša-

nos. Pēc vairāk nekā 20 gadiem Austrālijā tie pirmās paaudzes lat-

vieši, kam bijusi tieksme pārtautoties, to arī praktiski šai laikā ir

izdarījuši. Kaut gan pārējos latviešos pārtautošanās process vēl tur-

pinās, nav domājams, ka tie, kas līdz šim uzturējuši savu tautisko

identitāti, nākamībā daudz mainīsies. Vairums otrās paaudzes tomēr

ir jau stipri pārtautojušies, piemēram, savā starpā runā angliski,

vairums viņu draugu ir nelatvieši, sabiedriskā darbība norisinās aus-

trāliešu sabiedrībā, un gandrīz visi viņi precēsies ar nelatviešiem.

Tomēr vēl viņi nav pilnīgi pārtautoti, piemēram, daudzi vēl uzskata

sevi par latviešiem, vairums ir kādreiz piedalījies tautasdeju kopā,
šad tad atnāk uz latviešu sarīkojumiem, un parasti viņiem ir viens

vai divi tuvāki latviešu draugi. Latviešu trešā paaudze, ja vispār tāda

būs (skatoties uz pirmo attēlu, liekas, ka nebūs), varam pieņemt, būs

pilnīgi pārtautota.

Tasmānijā 1966. gadā no 262 Latvijā dzimušām personām vēl

23 bija Latvijas pavalstnieki. 18

Tomēr, pētījot ungāru un poļu iece-

ļotāju grupas, Tafts konstatējis, ka imigrantu apmierinātībai ar Aus-

trāliju nav sakara ar to, vai viņi ir pieņēmuši pavalstniecību vai ne. >9

Arī Rivets konstatējis, ka daudzas iebraucēju grupas, ieskaitot bal-

tiešus, uzskata pavalstniecības maiņu vairāk kā formālitāti, lai iegūtu
zināmu sabiedrisku nodrošinājumu, nekā par kādu tautas identifikā-

cijas mainu. 20

Svarīgs faktors, kas kavē straujāku latviešu pārtautošanos,
salīdzinot ar citām ieceļotāju grupām, ir tas, ka vairums sevi uzskata

par trimdiniekiem, kam bija jābēg no svešas varas,nevis par iebrau-

cējiem, kuriem bija brīva izvēle savu tēvuzemi atstāt vai ne. Šī
iemesla dēļ varam sagaidīt, ka latviešiem ir mazāk motīvu pārtau-
toties nekā citiem ieceļotājiem. Latvieši bēga no komūnisma, tādēļ
viņiem komūnisms ir pretīgs. Šī sajūta reizēm pieņem ekstrēmu

formu (paranoia). Piemēram, vācot demogrāfiskos datus šim pētī-
jumam, bija jāsastop daži, kas šaubījās, vai autors tikai nevāc datus

krieviem. Latvieši šai ziņā nav izņēmums, bet ir līdzīgi vairumam
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iebraucēju, kas dzīvojuši komunisma spaidos. Piemēram, Džups

(James Jupp) raksta: 21 «Profesora Zubžicka (Zubrzvcki) pētījumu par

Latroba ielejas ieceļotājiem apgrūtināja tas, ka austrumeiropieši

baidās no komūnisma...
"

Tomēr komunisma pretīgums ir bijis fak-

tors, kas latviešus vienojis.

Tagad apskatīsim aptaujas daļu par pārtautošanos ar attiecī-

gajiem psīchometriskiem rezultātiem.

1.Austrāliskuma caurmērs un izlases lielums dažādām Hobartas

ieceļotāju un austrāliešu izlasēm

Austrāliskums n

Latvieši 26,6 97

leceļotāji Poļi 22,7 34

Nesenie ieceļotāji 25,6 23

Filozofijas nodaļas studenti 32,0 60

Austrālieši Viesu dienas dalībnieki 30,8 49

Nespecifiska izlase 34,0 41

2. Austrāliskuma caurmērs latviešu un austrāliešu izlasē atšķirīgas

pieejas atbalstītājiem attieksmē uz pārtautošanos (iekavās n)

Savstarpējā iedarbība Plurālisms Monisms

Latvieši 26,8 (77) 24,2 (16) 30,5 (4)

Filozofijas nodaļas
austrāliešu studenti 31,3 (48) 30,7 (3) 36,0 (9)

3. EPI rakstura dimensijas atšķirīgas pieejas atbalstītājiem

attieksmē uz pārtautošanos

Savstarpējā iedarbība Plūrālisms Monisms

Neurotisms 10,2 10,5 3,8

Ekstraversija 10,2 10,4 11,0

„Melu" skāla 3,5 3,9 5,5

n 72 15 4
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Vispārējais austrāliskuma skālas caurmērs (sk. 1. tabulu) 22

latviešu, poļu un neseno ieceļotāju izlasei ir visos gadījumos statis-

tiski nozīmīgs (P < 0,001) un zemāks nekā jebkurai no trim austrā-

liešu izlasēm. Tas nozīmē, ka ar šo skālu var mērīt uzskatu normu

atšķirību starp austrāliešiem un eiropiešu (bet ne angļu.') ieceļotā-

jiem. Šeit gan jāpiezīmē, ka viens no iemesliem, kāpēc latviešu

austrāliskuma caurmērs ir augstāks nekā citām iebraucēju grupām,

ir tas, ka latviešu izlasē ir arī otrās paaudzes latvieši, par kuriem

var sagaidīt, ka tie būs vairāk pārtautojušies nekā pirmās paaudzes

ieceļotāji, kas ietilpst abās pārējās iebraucēju izlasēs. So faktu pie-

rāda nozīmīga negātīva korrelācija starp austrāliskumu un vecumu

(r = -0,36, P < 0,001), t.i., jo vecāks ir latvietis, jo mazāka varbū-

tība, ka viņš būs pārtautojies. Piemēram, austrāliskuma caurmērs

15—19 gadu vecuma grupā bija 30,7, kamēr 70 un vairāk gadu vecuma

grupā caurmērs bija 18,6. 23 Starpība starp atsevišķām tautību gru-

pām austrāliskuma skālas caurmērā būs radusies arī kultūrālo fak-

toru dēļ, neatkarīgi no pārtautošanās.

Lai gan Tafta pētījumi 24rāda, ka samērā mazs procents iece-

ļotāju (ieskaitot latviešu izlasi) atbalsta plūrālisma pieeju, pētījums

par Hobartas latviešiem rāda citu ainu. Kamēr rezultāti par austrā-

liešu filozofijas nodaļas studentiem ir saskaņā ar Tafta datiem (sav-

starpējā iedarbība 80 %, monisms 15%, plūrālisms 5%), monisma

un plūrālisma atbalstītāju procents Hobartas latviešos bija otrāds

(savstarpējā iedarbība 79,4 %, monisms 4,1 %, plūrālisms 16,5 %).
Ja monisms ir uzskats, ka vēlama strauja pārtautošanās, plūrālisms
— ka pārtautošanās nemaz nav vēlama, un uzskats par savstarpējo
iedarbību ir kompromiss starp šīm abām pieejām, t.i., viedoklis, ka

pārtautošanās norisei jābūt pakāpeniskai, tad redzama saskaņa starp
šī un citu pētījumu rezultātiem. Monisma un plūrālisma atbalstītāju
procents latviešos, salīdzinot ar austrāliešiem un citām ieceļotāju
grupām (Tafta skaitļi) 25 apstiprina Tafta konstatējumu, ka latvieši

pārtautošanai pakļaujas mazāk nekā citas ieceļotāju grupas, 26 jo lat-

viešiem ir zemākais monisma un augstākais plūrālisma atbalstītāju
procents. 27 Varētu arī sagaidīt, ka monistiem būs augstākais aus-

plūrālistiem zemākais, un ka tie, kas atbalsta

savstarpējās iedarbības pieeju, būs kaut kur pa vidu. Ka šāds stā-

voklis patiešām ir, redzams otrā tabulā.
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Starp plūrālistiem un savstarpējās iedarbības pieejas atbal-

stītājiem nekādu personības atšķirību nav (sk. 3. tabulu). Monistiem

bija ļoti zems neurotismaun augsts „melu" skālas caurmērs, bet tā

kā monistu skaits bija mazs, nekāds izvērtējums pagaidām nav iespē-

jams. Nebija konstatējama nozīmīga attieksme starp ekstraversiju
vai neurotismuun austrāliskumu (r = 0,15, resp. —0,15), 28 kas atbal-

sta līdzīgus rezultātus Tafta pētījumos par holandiešu ieceļotājiem. 29

Psīchometrisko rezultātu kopsavilkumā varam konstatēt, ka ne neu-

rotisms, ne ekstraversija nav svarīgi faktori latviešu pārtautošanās

procesā (vismaz uzskatu normām, ko mērī ar austrāliskuma skālu),

bet katra individa paša pieeja pie pārtautošanās liekas esam iedarbīgs

faktors. Tas, ka latviešiem ir samērā augsts plūrālistu un zems

monistu procents, laikam būs viens no iemesliem, kāpēc viņi samērā

lēni pārtautojas, salīdzinot ar citām ieceļotāju grupām.
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un Adelaides latviešus, būs atrodami psīchologijas žurnāla rakstā, ko gatavo
A. Putniņš un R. Tafts.

24 R. Taft, „
The assimilation orientation. . . 25 Ibid.

26 R. Taft, FROM STRANGER TO CITIZEN.

27 Tālāk šo konstatējumu apstiprina rezultāti, kas iegūti no studentu korpo-

rāciju 23 locekļiem Melburnā, kuri anonimi atbildēja uz jautājumiem par pār-
tautošanos. 60,1 % no viņiem atbalstīja plurālismu.

28 Abas korrelācijas ir pārcelētas, turot konstantu vecuma un „melu" skā-

las ietekmi.

29 R. Taft,
„
The role of personality traits m the social assimilation of im-

migrants", AUSTRALIAN AND NEW ZEALAND JOURNAL OF SOCIOLOGY 3

(1967), 19-31. lpp.
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PIELIKUMS

TAFTAAUSTRĀLISKUMASKĀLA *

Lūdzu atzīmējiet Jūsu paša uzskatus attiecīgajā ailē. Uzskats: Piekrīt.

Nepiekrīt.

1. Privātu radio staciju raidījumi panāk labākas programas.
2. Garīdzniekiem vajadzētu pilnīgi atturēties no politikas.
3. Vecākiem ir tiesības sagaidīt, lai viņu bērni tos vecumā atbalstītu.

4. Cilvēkam viņa mūžā reti kad varētu būt vairāk nekā viens vai divi īsti

draugi.

5. Tiem, kuriem ir pilnīgi pretēji politiski uzskati, ir grūti būt tuviem

draugiem.

6. Anglosakšu tautas pasaulē ir izcilas tādēļ, ka tām ir izcilas rakstura

īpašības.

7. Masu produkcijas preces ir labākas nekā rokām ražotās.

8. Personu, kuras ģimene kopš paaudzēm ir bijusi izcilā sabiedriskā

stāvoklī, vajadzētu respektēt.

9. Nevarētu būt iebildumu, ja meitenes saietas ar cik vien daudziem

zēniem tās vēlas.

10. Sievietei flirtēšana nav nekādaslikta īpašība.

11. Laba uzvešanās ir svarīgāka nekā lielas zināšanas.

12. Patīkama, kaut neinteresanta persona ir labāka par inteliģentu cilvē-

ku, kas. slikti uzvedas.

13. Tādu, ko tikko pazīst, nav pieklājīgi saukt priekšvārdā.

14. Cilvēki, kas mēģina palīdzēt kaimiņiem un paziņām, tikpat labi var

tos arī traucēt.

15. Ir labāk dzīvot tikai šodienai un nevis raizēties pārāk daudz par nā-

kotni.

16. Ir daudz patīkamāk dzīvot tādā zemē, kur iedzīvotāji pieder dažādām

rasēm un tautībām.

17. Dzīve vienmēr ir nepatikama, ja nav pietiekamu ienākumu un ietaupī-

jumu atbalstam nepieciešamību gadījumos.

18. Vīrietim labs veids pavadit brīvo laiku ir drauguvidū pie alus mucas.

19. Vīns ir labs dzēriens piedāvāšanai nejaušam ciemiņam.

20. Avīzes pārāk daudz izceļ noziegumus.

21. Varētu šaubīties, vai cilvēce vispār progresē.

22. Pa laikam ir pareizi upurēt cilvēka dzīvību kāda principa dēļ.

23. Krāsainās rases nav nekādā ziņā mazvērtīgākas par balto rasi.

24. Ārzemnieki, kas publiskās vietās runā savā valodā, neuzvedas pie-

klājīgi.

25. Reti ir tādi politiķi, kuriem patiesi rūp tautas labums.

26. Kautkas nav īsti kārtībā ar tādu cilvēku, kas bieži vēlas būt viens.
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27. Jānožēlo, ka iznīkst senā paraša veltīt sievietēm sevišķu uzmanību.

28. Bērnu sabiedriskā audzināšana ir svarīgāka par viņu intelektuālo

izglītošanu.
Uzskati par pārtautošanos

No trīs zemāk minētajiem priekšlikumiem atzīmējiet to, kurš pēc Jūsu

domām vislabāk atrisinātu pārtautošanas problēmu Austrālijā:

«leceļotājus vajadzētu mudināt saglabāt savu ierasto dzīves veidu, kamēr

austrālieši paturētu savējo.
"

«leceļotājiem vajadzētu pielīdzināties austrāliešiem cik ātri vien iespē-

jams."

«leceļotājiem un austrāliešiem vajadzētu apmainīties ar kādām para-

šām, lai viņi tādā ceļā pakāpeniski pielīdzinātos viens otram.
"

*
Aptaujas valoda nav redakcijā labota. Tafta austrāliskuma skāla ievie-

tota ar viņa atļauju.

1. Hobartas latviešu dzimums un vecums (1972. gadā)

2. Hobartas puslatviešu dzimums un vecums (1972. gadā)
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AUSTRĀLIJAS LATVIEŠU TAUTAS GRUPAS ANATOMIJA

Edgars Dunsdorfs

Kaut par šo pētījumu atbildību uzņemas autors, pētījums pats
ir tieši piecdesmit personu kopdarbības rezultāts. Šo personu vārdi

ir minēti turpmāk, un viņām pienākas vislielākā pateicība par to, ka

šo pētījumu vispār varēja izdarīt. Pētījums dibinās uz Viktorijā,

Austrālijā 1972.gadā izdarīto aptauju. Aptaujas ziņas ievāca kopskaitā
no 176 personām, un arī tām nākas pateicība (ieskaitot tās 13, kas

atteicās ziņas sniegt, motivējot, ka viņas no latviešu sabiedrības

aizgājušas — šīs personas neapjauta, ka viņu motivētā atteikšanās

deva ļoti svarīgus datus šim pētījumam). Šo
personu vārdus gan ne-

var minēt, jo viņām apsolīts, ka vārdus neizpaudīs.

Iztaujātās 176 personas izraudzīja no Viktorijā apzinātām lat-

viešu mājturības vienībām ar izlozi. Tā pētījums atbilda svarīgam,

kaut bieži novārtā atstātam priekšnoteikumam, lai iegūtos rezultātus

varētu attiecināt uz visiem Austrālijas vai vismaz Viktorijas latvie-

šiem. Šādi vispārinājumi gan iespējami tikai, nosakot robežas, kādās

patiesie rezultāti varētu atrasties.

Diemžēl, rakstot šo apcerējumu, nebija iespējams iztikt, ne-

minot skaitļus un dažos gadījumos formulas. Parastie lasītāji ir

allergiski pret skaitļiem un naidīgi pret formulām. Viņi ir par lais-

kiem, lai iedziļinātos formulās lietotajā simbolu valodā. Ka tā ir,

redzams no ARCHĪVA iepriekšējo sējumu recenzijām. Raksti ar

skaitļiem recenzijās izpelnās maz ievērības, bet rakstus ar formu-

lām recenzenti pilnīgi ignorē. Tātad šādus rakstus nemīl lasīt pat

recenzenti, kam tā kā būtu pienākums visu sējumu izlasīt.

Autors labi apzinās, ka rakstus ar skaitļiem parasti nelasa,

un viņam būtu žēl par piecdesmit līdzstrādnieku veltīgi paveikto

darbu, ja arī šis raksts paliktu nelasīts. Sevišķi žēl būtu, ja šo rakstu

ignorētu mūsu sabiedriskie darbinieki, kas uzņēmušies pienākumu

virzīt latviešu sabiedrisko dzīvi brīvajā pasaulē, ne vien Austrālijā.

Tomēr mēģinājums uzrakstīt rakstu par izraudzīto tematu, neminot

skaitļus, bija pilnīgi neveiksmīgs. Vienīgais, ko autors spēja, lai

atvieglotu nākošā lasītāja ciešanas, bija sadalīt rakstu vairākās

dalās.
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Lasītājiem, kas vēlas tikai uzzināt pētījuma rezultātus, ir

domāta raksta pirmā daļa. Tajā sniegti ne vien šie rezultāti, bet bez

tam arī plašāki komentāri un pārdomas, kas autoram radās pētījuma

gaitā. Tur izteikti arī daži pārmetumi, bet jāņem vērā, ka tie, kam

pārmetumi adresēti, ir tik ļoti aizņemti, ka viņiem nebūs vaļas tos

izlasīt. Viņi ir arī tik pārliecināti par savu taisnību, ka pārmetumi
līdzsvaru neizjauks un viss paliks pa vecam.

Tiem lasītājiem, kas vēlas uzzināt, kā pētījuma rezultāti ir

iegūti, būs jāpapūlas izlasīt šī raksta otro daļu. Tos tad arī gaida

nepatīkamais uzdevums iedziļināties skaitļu valodā. Lasītājiem, kas

gribētu zināt, kādēļ lietots viens vai otrs paņēmiens, jāizlasa arī

apcerējuma trešā daļa. Šai trešajā daļā ievietotas trimdā ienīstās

formulas un populāro apzīmējumu vietā lietota zinātniskā terminolo-

ģija.

Pirmā daļa

REZULTĀTI

Pētījumam ziņas ievāktas Viktorijā. Viktorija ir viena no

Austrālijas federācijas valstīm. Viktorijas galvaspilsēta ir Melburna.

1972. gadā, kad izdarīja šo pētījumu, Melburna bija arī Austrālijas
latviešu galvaspilsēta, jo te atradās Latviešu apvienības prezidija

sēdeklis (kas rotācijas kārtībā pārgāja 1973. gadā uz Sidneju, citas

Austrālijas federācijas valsts — Ņusautvelsas — galvaspilsētu). Mel-

burnā 1972. gadā atradās arfDaugavas vanagu Austrālijas zemesval-

de. Te atrodas vēl citas latviešiem nozīmīgas iestādes — brīvās

Latvijas konsulāts, evaņģēliski luteriskās baznīcas archibīskapa viet-

nieka rezidence. Te arī iznāk nedēļas laikraksts AUSTRĀLIJAS LAT-

VIETIS un latviskajām problēmām veltītā gadagrāmata ARCHĪVS.

Aprādītie apstākļi pa daļai izskaidro, ka Melburnā vispirms

radās iespēja izdarīt modernām metodēm atbilstošu aptauju par lat-

viešiem. Autoram turpretim neizdevās mēģinājumi izdarīt līdzīgu

aptauju citās Austrālijas valstīs — Ņusautvelsā un Dienvidaustrālijā.
Pēc pašierosmes, tikai dažos jautājumos sazinoties ar šī raksta

autoru, un turklāt ar atšķirīgu pieeju pētījums par radniecisku te-

matu izdarīts vismazākās Austrālijas valsts — Tasmānijas — galvas-

pilsētā Hobartā. Tā rezultāti publicēti šai sējumā citā vietā.

Kad izdarīja aptauju Viktorijā, tikko bija publicēts pētījums
par Kanberas latviešiem (I. Jaunzems and L. B. Brown,

„
A social-
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psychological study of Latvian immigrants m Canberra" INTERNA-

TIONAL MIGRATION (1972), 53-70. lpp.). Daži dati par Austrālijas
latviešiem ir publicēti ari gandrīz visos iepriekšējos ARCHĪVA sē-

jumos. Tomēr nevienai līdz šim izdarītajai aptaujai nav pamatā var-

būtības izlase (random sample). Dažas aptaujas gan pretendē uz to,

ka iztaujāti visi attiecīgās vietas latvieši, bet rezultāti rāda, ka tas

nekur vēl nav izdevies. Tādai aptaujai, kurā nav iztaujāti visi (kas

praksē ir neiespējami) vai kur iztaujātie nav izraudzīti nejaušā kārtā,

ir tikai ierobežota vērtība: iznākumu var attiecināt tikai uz iztaujā-

tajiem un nevar vispārināt. Turpretim, ja iztaujātie ir izraudzīti

nejaušā kārtā (kā tas ir izdarīts ar šai rakstā iztirzāto aptauju), iz-

nākumu var attiecināt arī uz tiem, kas nav iztaujāti, bet tikai zināmās

robežās. Šīs robežas var aplēst, vadoties no precīzi nosakāmiem

pieņēmumiem. Šai rakstā autors ir publicējis iznākumus, ko, pēc viņa

domām, pamatojoties uz Viktorijā izdarīto aptauju, varētu attiecināt

uz visiem latviešu cilmes iedzīvotājiem, kas ieceļojuši Austrālijā.
Dažus rezultātus tomēr varēja attiecināt tikai uz Viktorijā dzīvojo-

šiem, un tas vienmēr aizrādīts. Saprotamā kārtā iznākums būtu

drošāks, ja būtu bijis iespējams šo pētījumu izdarīt arī citās Aus-

trālijas valstīs kā bija iecerēts. Šis drošākais iznākums būtu izpau-

dies tā, ka aplēstās svārstību robežas būtu bijušas šaurākas, rezul-

tātus apvienojot.
Latviešu kopskaits

Svarīgākie skaitliskie dati par latviešiem jebkurā patvēruma

zemē, saprotams, ir latviešu kopskaits. Raksta autors ar šo prob-

lēmu ir vairākkārt nodarbojies, aplēšot latviešu kopskaitu ne vien par

Austrāliju, bet arī par visu pasauli, ieskaitot latviešus Padomju sa-

vienībā un okupētajā Latvijā. lepriekšējais šāds aplēsums publicēts

autora grāmatā TREŠA LATVIJA, kas iznāca 1968. gadā. Pēc 1961.

gada Austrālijas tautas skaitīšanas datiem par Latvijā dzimušajiem

(izdarot šo datu labojumus tā, ka pieskaitīti latvieši, kas dzimuši

ārpus Latvijas, un atskaitīti Latvijā dzimušie sveštautieši) minētā

grāmatā aplēsts latviešu skaits Austrālijā 25.500. Tagad (1972. gadā)

aplēsts latviešu cilmes iedzīvotāju skaits vidēji 33.000, bet šī skaitļa

robežas ir: minims 31.000, maksims 36.000.

ledzīvotāju skaits ir lielā mērā dinamiska parādība, un nor-

mālos apstākļos iedzīvotāju skaits nemitīgi pieaug. Grūti izprast
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ASV latviešu sabiedrisko darbinieku nostāju, kas domā, ka visā pa-

saulē vienīgi ASV latviešu skaits vairākas paaudzes ir palicis nemai-

nīgs — 50.000 personu līmenī. Faktiski jau 1960. gadā tur bija 100.000

latviešu, kā redzams, apstrādājot ASV tautas skaitīšanas datus. ASV

latviešu sabiedrisko darbinieku aplamais viedoklis par latviešu skaitu

arī atspoguļojas Pasaules brīvo latviešu apvienības statūtos. Šais sta-

tūtos noteiktais valdes locekļu skaits ir it kā proporcionāls latviešu

skaitam dažādās patvēruma zemēs, un var redzēt, ka ASV pieņemtais
latviešu skaits ir 50.000. Kādēļ vispār bija vajadzīgs statūtos noteikt,

ka valdes locekļu skaits būs proporcionāls latviešu skaitam patvē-

ruma zemēs, paliek statūtu autoru noslēpums. Statūtos nekas nav

paredzēts, kā šo noteikumu varētu reālizēt. Lai šo statūtu pantu iz-

pildītu, būtu periodiski jākonstatē latviešu skaits dažādās apmetņu
zemēs. Nosakot pēc šāda konstatējuma valdes locekļu skaitu propor-

cionāli latviešu skaitam, izrādītos, ka ASV latvieši valdē pilnīgi

dominētu, un, lai tas nenotiktu, acīm redzot, pieņemts fiktīvs ASV

latviešu skaits. Otrs iemesls, kāpēc ASV sabiedriskie darbinieki tik

stūrgalvīgi turas pie pašu izgudrotā mazā ASV latviešu skaita, ir tas,

ka tad salīdzinājumā ar citām latviešu patvēruma zemēm visi rela-

tīvie skaitļi iznāk otrtik lieli — piemēram, skolēnu skaits latviešu

skolās. Arī latviešu brīvprātīgie maksājumi, tādā veidā lēšot uz lat-

viešu skaitu, ASV iznāk otrtik lieli nekā, rīkojoties ar pareizāku
skaitli. Tas bez šaubām ceļ ASV latviešu pašapziņu, bet vai viņu

sasniegumi arī tā jau nav pietiekami lieli? Piemēram, latviešu skaits,

kas beiguši ASV universitātes, relātīvi jau ir lielāks nekā pārējo ASV

pilsoņu beigušo skaits. Turpretim apgalvojums, ka tas relātīvi ir

otrtik liels nekā pārējo amerikāņu, mūs var padarīt tikai smieklīgus.

Tikai pēdējā laikā daži ASV latviešu sabiedriskie darbinieki

pamanījuši 1970. gada ASV tautas skaitīšanas datos, ka to, kas vai

nu paši Latvijā dzimuši vai kam vismaz viens no vecākiem ir Latvijā

dzimis, ir kopā 86.413, un tos tagad sāk uzskatīt par latviešiem.

Tikai tad rodas jautājums, kādēļ par latviešiem neskaitīt arī Pirmā

pasaules kara bēgļu gaitās Krievijā dzimušos, Otrā pasaules kara

laikā Vācijā dzimušos un arī tagad Amerikā dzimušos, kam vecvecāki

ir latvieši? Vai, piemēram, rakstnieks Knuts Lesiņš, Aleksandrs

Liepa, Lidija Auzāne-Tīcmane, Gunārs Janovskis, Viktors Kamin-

skis, Irēne Karule, Valdis Krāslavietis, Kārlis Kurbads-Zvejnieks,
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Leons Rumaks, Velta Sniķere — nav latvieši tādēļ, ka viņiem gadī-

jies dzimt ārpus Latvijas?

Galvenajās latviešu patvēruma zemēs — ASV, Kanādā un Aus-

trālijā — latviešu skaitu var konstatēt pēc tautas skaitīšanas datiem.

Tomēr šie dati dod principā tikai ziņas par Latvijā dzimušajiem. Tā

kā abu pasaules karu laikā sakarā ar lielo bēgļu kustību daudz lat-

viešu ir dzimis arī ārpus Latvijas, tautas skaitīšanas dati par Latvijā

dzimušajiem ir jāpapildina. To var veikt, izdarot aptauju (vai arī, kā

to šī raksta autors darīja savos agrākajos aplēsumos, apstrādājot

pēc iespējas lielāku skaitu latviešu biogrāfiju) un konstatējot, kāda

proporcija būtu jāpieskaita pie Latvijā dzimušajiem.

Eiropas zemēs tautas skaitīšanas datos informācija ir trūcī-

gāka, un par tām jālieto citi paņēmieni, lai konstatētu kopējo latviešu

skaitu. Aptuvenus skaitļus tur varētu iegūt, liekot pamatā jau esošos

latviešu reģistrus. Līdz šim turienes sabiedriskie darbinieki uzska-

tīja, ka šais reģistros uztverti visi latvieši. Diemžēl, šis uzskats ir

maldīgs. Aptuvenus skaitļus varētu iegūt, noskaidrojot, kāda propor-

cija no aplēšamā latviešu skaita (pēc tautas skaitīšanas datiem) atro-

das latviešu reģistros ASV, Kanādā un Austrālijā, un tad pieņemot,
ka līdzīga proporcija ir arī katrā no Eiropas zemēm. Šai plāksnē

vērā liekamu mācību ieguva, sākot priekšdarbus mūsu pētījumam

Viktorijā. Sastādot latviešu kartotēku mūsu pētījumam, izrādījās, ka

Viktorijā ir daudz vairāk latviešu nekā sabiedriskie darbinieki bija

pieņēmuši. Ļoti spilgta starpība bija, rīkojoties pēc sabiedrisko

darbinieku sākotnējiem pieņēmumiem un pēc korrigētiem pieņēmu-

miem. Pamatojoties uz saviem tradicionālajiem reģistriem, Ņusaut-

velsas latvieši 1972. gadā savāca ziedojumus sabiedriskām vajadzī-

bām $ 2870, bet Melburnā, izmantojot šim nolūkam mūsu pētījuma

vajadzībām sastādīto kartotēku, savāca $ 5235. Tā kā šai pētījumā

aplēstais vidējais latviešu cilmes iedzīvotāju skaits Ņusautvelsā ir

10.100 un Viktorijā 11.100, tad, proporcionāli lēšot, Ņusautvelsā

vajadzēja savākt $ 4800. Šis salīdzinājums rāda, cik svarīgi būtu, ja

mūsu sabiedriskie darbinieki varētu atteikties no saviem aizspriedu-

miem, ka vini zina latviešu kopskaitu savā darbības rajonā, un tai

vietā mēģinātu noskaidrot patiesībai tuvāko latviešu skaitu.

Lasītājs būs ievērojis, ka šeit ir lietots termins «latviešu

cilmes iedzīvotāji", kaut arī izteiksmes vienkāršošanai reizēm ir
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runāts par latviešiem. Ar precīzāko terminu „
latviešu cilmes iedzī-

votāji" uzsvērts, ka skaitļos ietilpst arī latviešu ģimenēs ieprecētie

sveštautieši (varbūt reālāk būtu teikt, ka šo sveštautiešu laulību part-

neri no latviešu ģimenēm aizprecējušies?) un šais jauktajās laulībās

dzimušie puslatvieši un ceturtdaļlatvieši. Aplēšam, ka Austrālijas

latviešos ieprecēto sveštautiešu 1972. gadā bija 3570 ar svārstībām

no 2800 līdz 4300. Aplēšam arī, ka daļējo latviešu bija vidēji 4830 ar

svārstībām no 4000 līdz 5700. Ja nu šo divu katēgoriju iedzīvotājus

atskaitām no latviešu cilmes ļaužu kopskaita (vidēji 33.000 ar svār-

stībām no 31.000 līdz 36.000), tad dabūjam atlikumā 24.600 (ar mi-

nimu 24.200 un maksimu 26.000).

Kā jau aizrādīts, izlases aptaujas technika dod ne vien vidējos

skaitļus, bet arī robežas, kādās šie skaitļi ar iepriekš aplēšamu

drošību varētu svārstīties. Šāds aplēsums ir lieliski pieskaņots lat-

viešu mentalitātei. Mums ļoti patīk sevi iztēlot kā maziņus un nie-

cīgus. Ar šādu garīgo noskaņojumu latvieši varēja pastāvēt kā tauta

apspiestības gadsimteņos. Patstāvības laiks bija par īsu, lai daži

valstsvīri būtu paspējuši šo mentalitāti iznīcināt, turklāt viņi savā

centībā lietas pārspīlēja uz otru pusi — uzskatot, ka esam lieli un

vareni. Atbilstoši šai mentalitātei tad nu lasītāji var pieņemt mūsu

aplēsuma minimālos skaitļus par latviešu cilmes un latviešu tautības

iedzīvotājiem (ar šo mentalitāti var arī lielā mērā izskaidrot slaveno

50.000 latviešu skaitu ASV, bet, kā redzējām, tam vēl ir cits pretējs

izskaidrojums — vēlēšanās mazliet palielīties ar iegūtiem relatīva-

jiem skaitļiem). No otras puses, tiem, kas pieņems minimālos skait-

ļus, nav pamata skaisties uz tiem, kas pieņems maksimālos skaitļus,
vai uz tiem, kas vēlas iet vidusceļu un pieņemt vidējos skaitļus.

«Pareizais" skaitlis ir kaut kur vidū starp abām galējām robežām,
bet aplēsumu technika, kas dibinās uz izlasi, neļauj noteikt, kāds šis

«pareizais" skaitlis ir, jo bez vidējā skaitļa varam aplēst tikai robe-

žas. Lasītājiem, kas vēlas uzzināt, cik daudz latviešu cilmes iedzī-

votāju ir atsevišķās Austrālijas valstīs, ir jāpaskatās attiecīgajā

tabulā šī raksta otrajā daļā.

Dzimums

Starp latviešu cilmes iedzīvotājiem ir vīriešu pārsvars. Au-

tora grāmatā TREŠĀ LATVIJA (sk. 113. lpp.) konstatēts, cik sieviešu

trūkst laulību vecumā, un tur bija arī aizrādīts, ka no šī viedokļa ir
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jāattaisno jauktās laulības. Tur publicētie dati attiecās uz 1954. gadu.

Tie, kas toreiz bija precību vecumā, ir pakāpeniski no šī vecuma

izauguši, citi šai vecumā ieauguši. Tomēr stāvoklis neko nav uzla-

bojies, jo paaudzē, kas stājās agrākās vietā, arī ir vīriešu pārsvars.

Ja mūsu puiši, kas ir precību gados, būtu uzņēmīgāki, viņi brauktu

uz aizjūru meklēt latviešu sievas...

Ģimenes stāvoklis

Starp latviešu cilmes iedzīvotājiem neprecēto ir vidēji 12.700

ar svārstību robežām no 11.350 līdz 14.100. Precēto ir vidēji 18.600

ar robežām no 17.400 līdz 19.800. Atraitņu un šķirteņu ir samērā

maz. Kā redzams, neprecētajiem, kas izaugs no bērnu vecuma, būs

vēl plašas iespējas reālizēt iepriekšējā posmā doto padomu un sekot

tautasdziesmai:
„ Ziemeļam ir daiļas meitas, tās es braucu lūkoties".

Ja kāda latviešu organizācija, kam liels prestižs, nodibinātu precibu

biroju, tad braucieni nebūtu vajadzīgi.

Vecums

Latviešu cilmes iedzīvotāju vecumuzbūve raksturojas ar mazu

veco laužu skaitu un lielu bērnu skaitu. Tas nozīmē, ka latviešu sa-

biedrībai par ļoti svarīgu uzdevumu izvirzās prasība gādāt par lat-

viešu skolām. Tas arī nozīmē, ka vēlākajos gados ievērojami pieaugs

veco laužu skaits, tādēļ jau tagad, kamēr vēl ir daudz tautiešu spēka

gados, ir jāgādā par veco ļaužu mītnēm.

Tagadējā vecumuzbūvē liels robs gan ir 31 līdz 40 gadu vecos,

jo šai vecumā latviešu ir relātīvi maz. Šis konstatējums labi saskan

ar diviem faktiem. Pirmkārt, 1954. gadā (sk.: TREŠĀ LATVIJA, 113.

lpp.) bija relātīvi mazā skaitā 15 līdz 24 gadus veco. Tie tagad ir

sasnieguši 31 līdz 40 gadu vecumu. Otrkārt, starp bērniem ir samērā

mazā skaitā 15—17 gadus vecie, t.i., nākošā paaudze.

Zinot kādas ļaužu grupas vecumuzbūvi, ir iespējams paredzēt

nākotni, un tā praktiski ir vienīgā puslīdz drošā iespēja nākotnes

paredzēšanai. Tāds nākotnes paredzējums ir jau teiktais par to, ka

nākotnē latviešiem vajadzēs vairāk latviešu skolu un ka tālākā nā-

kotnē vajadzēs vairāk veco ļaužu mītņu. Vai starp mūsu sabiedris-

kajiem darbiniekiem radīsies tādi, kas šīs nākotnes vajadzības sa-

skatīs?
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Raksta otrā daļā ir sniegti procentuālie skaitļi par vecumuz-

būvi, blakus dodot arī salīdzinājumu ar stāvokli Latvijā 1939. gadā un

1970.gadā. Šis salīdzinājums rāda, ka Latvijā tauta mirst, jo ar tik

mazu bērnu skaitu tā nespēj pastāvēt. Turpretim Austrālijā latviešu

cilmes tauta ir augoša.
„
Latviešu cilmes" — tur jau ir tā liksta, ka

nevaram teikt
„

latviešu", jo esam Austrālijā augoša tauta lielāmērā

tādēļ, ka mums palīdz augt ieprecētie sveštautieši.

ledzīvotāju skaita augšana

Austrālijā esam augoša tauta. Šis pieaugums ir tik liels, ka,

paliekot līdzšinējā līmenī, tauta 29 gados būs divkāršojusies — pēc

29 gadiem vidējais skaitlis nebūs 33.000, bet gan 66.000." Pieaugums

gan nenāks vairs no ieceļotājiem, jo to reprodukcija ir lielā mērā

noslēgusies, bet gan no ieceļotāju pēctečiem. leceļotāju latviešu

ģimenēs dominēja divu bērnu sistēma. Turpretim otrā paaudzē triju
bērnu ģimenes ir pārsvarā pat jau tagad, kamēr vēl nav noslēdzies

šo ģimeņu reprodukcijas cikls.

Nodarbošanās

Starp pelnītājiem lielākā grupa ir fabriku amatnieki un kvali-

ficēti strādnieki; otra pēc lieluma ir biroju darbinieku, ierēdņu un

patstāvīgo amatnieku grupa. Liela ir arī nekvalificēto strādnieku

grupa. Totiesu maz ir atbildīgo augsti kvalificēto darbinieku. Kāda

piektā daļa strādājošo domā, ka viņu kvalifikācija ir augstāka nekā

darbs, kuru viņi tagad strādā. Samērā maz latviešiem ir savi uzņē-
mumi. Laikam ir tā, ka latvieši nevēlas uzņemties ar sava uzņēmuma

vadīšanu saistīto risku, bet meklē mierīgāko algoto darbu. Tie, kas

ir izraudzījušies grūtāko ceļu un nodibinājuši savu uzņēmumu, ir

tikuši pie lielas turības (atskaitot vienīgi nemākuļus, kas nobankro-

tēja) un ir pārējo latviešu apskausti.

Manta

Latviešu ideāls no sākta gala ir bijis tikt pie savas paša mā-

jas. Austrālijā ļaudis vairumā dzīvo vienstāva ģimenes mājiņās ar

savu dārziņu, un no šī viedokļa tā ir ideāla zeme latviešiem. Tādēļ
nav arī brīnums, ka 70 līdz 84 % (vidēji 77 %) latviešu ir pašu māja.'
Lielāko tiesu šīs mājas ir arī izmaksātas. Ar pašu mājām saistītās

problēmas ir, ka daži mājas pirkuši lēti mazturīgo rajonos, un, pašu
turībai pieaugot, tur dzīvot vairs neatbilst latviešu prestižam. Otra
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problēma ir ar vieninieku mājām. Tā kā daudzi nevēlas sastādīt tes-

tamentu, pēc vieninieku nāves šīs mājas izūtrupē, un naudu paņem
valdība.

Izglītība

Dominē personas ar pabeigtu un nepabeigtu vidusskolas izglī-
tību. Otrā vietā ir personas ar pabeigtu un nepabeigtu augstskolas

izglītību. Trešā vietā paliek personas ar pamatskolas izglītību. Pirms

desmit gadiem latvieši universitāti beidza relātīvi četrreiz lielākā

skaitā nekā pārējie Austrālijas iedzīvotāji (sk. : ARCHĪVS VII, 64.1pp.).

Liekas, ka tagad šie centieni pēc augstākās izglītības ir apsikuši, bet

šādi uz intuiciju dibināti uzskati bieži izrādās maldīgi. Tādēļ jāgaida,

kad būs apstrādāti pieejamie dati par pēdējos gados universitāti bei-

gušajiem, lai varētu redzēt, kurp virzās mūsu jaunatne.

Garīgās intereses

Atskaitot tikai neredzīgos, visi intervētie bija lasījuši laik-

rakstus vai žurnālus, bet ne visi lasa latviešu laikrakstus. Varēja

aplēst, ka Viktorijā vien ir 600—1000 ģimeņu, kas latviešu laikrak-

stus nelasa. Ja citās Austrālijas valstīs būtu tāds pats stāvoklis, tad

ģimeņu skaitu, kas latviešu laikrakstus nelasa, varētu trīskāršot.

Šis spriedums attiecas uz visiem latviešu laikrakstiem un žurnāliem,

neizmeklējot, par kuru no tiem ir runa. Visvairāk izplatītais laik-

raksts Austrālijā, saprotams, ir nedēļas avīze AUSTRĀLIJAS LAT-

VIETIS. Tomēr starp tiem, kas lasa latviešu periodiku, ne visi lasa

šo avīzi, apmierinoties ar mēnešrakstu CEĻA BIEDRU, GREDZENU

vai citu. ARCHĪVA X sējumā, kas iznāca pirms trim gadiem, lasāms

AUSTRĀLIJAS LATVIEŠA izdevēja spriedums, ka, pēc viņa vērtē-

juma, laikraksts sasniedz tikai 50 % no potenciālajiem lasītājiem.

Liekas, ka stāvoklis šai ziņā vēl joprojām nav mainījies, tāpēc jāat-

kārto jau minētais ieteikums avīžu izdevējiem veltīt pūles, lai celtu

avīžu metienu. leteicot gādāt par latviešu avīžu metienu celšanu, šī

raksta autors nav norūpējies par laikrakstu izdevēju labklāju, bet

ieteikuma pamatā ir apsvērums, ka latviešu avīzēm ir ļoti liela na-

cionāla nozīme. To rāda arī tagadējā aptauja.

Latviešu starpā ir vairāk angļu laikrakstu lasītāju nekā lat-

viešu laikrakstu lasītāju. Tas gan liecina par latviešu ievērojamo

garīgo rosmi, par ko jāpriecājas, tomēr jāskumst par to, ka šī garīgā

rosme līdzina ceļu uz latviešu pārtautošanos. Otrkārt, pievēršoties
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grāmatu lasīšanai, jākonstatē, ka latviešu laikrakstus tomēr lasa

daudz vairāk nekā latviešu grāmatas. Tas ari ir pilnīgi saprotams,

jo lasit laikrakstus ir vieglāk nekā lasīt grāmatas. No otras puses

laikrakstu lasīšana var pavērt ceļu uz grūtāku lasāmvielu — grāma-

tām. Tādēļ izdevēji, cenšoties celt avižu tirāžu, ne vien veiktu labu

darbu pašu pekuniārās interesēs, bet reizē ari nacionāli derīgu un

patriotisku darbu. Skepse tomēr arī šoreiz ir vietā, un liekas, ka arī

šis aicinājums būs saucēja balss tuksnesī un viss paliks pa vecam.

Konstatējums, ka grāmatas lasa mazāk nekā laikrakstus, iz-

riet no mūsu aptaujas datiem. Kamēr latviešu laikrakstus nelasa 25

līdz 39 %, latviešu grāmatas nelasa 58 līdz 73 %. Ja ņem vērā to, ka

intervijās daži minēja grāmatas, kādas nemaz nav izdotas, tad var

domāt, ka patiesais nelasītāju skaits ir tuvāks augstākai nekā zemā-

kai procentuālai robežai. Šis ir ļoti bēdīgs konstatējums, bet tai pašā
reizē tas nozīmē, ka mūsu sabiedriskās dzīves vadītājiem un kultūras

darbiniekiem šeit paveras auglīgs darbalauks. Jānis Andrups kādreiz

ieteica rīkot latvju jaunatnei nevis skaistuma karalieņu vēlēšanas,

bet gan grāmatu lasītāju karaļu un karalieņu vēlēšanas. Būtu vietā

arī padomāt par to, kā ierosināt vecāko paaudzi (uz ko attiecas aug-

šējie dati) pievērsties grāmatu lasīšanai. Pat, ja arī šādi ieteikumi

paliktu nereālizēti, tomēr, ja ieteikumi būtu, tad būtu lielākas iz-

redzes tos reālizēt nekā, nevienam par šīm nopietnām problēmām

nepadomājot. Latviešu kultūras līmenis lielā mērā atkarīgs no rosī-

bas mūsu grāmatniecībā. Iznīkstot mūsu grāmatniecībai, ies bojā

arī mūsu kultūra, bet bez lasītājiem grāmatniecība nevar pastāvēt.

Kā rūgta ironija izklausās, ka uz jautājumu par to, vai intervētie

vērtē latviešu kultūru augstāk, vienā līmenī, vai arī zemāk nekā

austrāliešu kultūru, tieši tie, kas nav lasījuši nevienu grāmatu, at-

bildēja, ka viņi vērtē latviešu kultūru augstāk par austrāliešu. Nela-

sot grāmatas, viņi šo augstāk vērtēto latviešu kultūru gremdē. Vai

varbūt ir tā, ka vērtējam augstāk to, ko nepazīstam?

Biedrošanās

Starp latviešiem ir ļoti mazs skaits to, kam nav neviena

drauga. Tādu, kam pārsvarā ir latviešu draugi, ir 49 līdz 75 procenti;

pārējiem ir vai nu vienāds skaits latviešu un austrāliešu draugu, vai

arī vairāk austrāliešu draugu.
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Organizētajās grupās lielākais latviešu skaits ir draudzēs. Tā

kā atsevišķu draudžu locekļu skaits lielā mērā atkarīgs no lokālajiem

apstākļiem, nav iespējams izdarīt vispārinājumus par visu Austrāliju.

Par Viktoriju var aplēst, ka latviešu draudzēs ir apmēram puse līdz

divi trešdaļas no visiem pirmās paaudzes latviešiem. Var vērtēt, ka

absolūtos skaitļos minims ir 2757,maksims 3565. Bez tam ir zināms

skaits to, kas gan ir draudzēs, bet nav zināms, vai latviešu, vai aus-

trāliešu (intervētāji nebija pietiekami rūpīgi, ievācot atbildes). Nelat-

viešu draudzēs Viktorijā latviešu skaits svārstās robežās no 150 līdz

637. To skaits, kas nav nevienā draudzē, Viktorijā svārstās no 800

līdz 1500, bet ziņu nav par 168—777 personām. Pārbaudot draudžu

locekļu skaitu, varēja konstatēt, ka faktiskais skaits latviešu drau-

dzēs ir 2829, bet šai skaitlī neietilpst mācītāja Kociņa Melburnas

draudzes locekli, jo autors nesaņēma no viņa atbildi uz savu vēstuli.

Kamēr draudzēs Viktorijā pulcējas liels latviešu skaits, lai-

cīgās organizācijās viņu skaits ir relātīvi mazs. Totiesu liels ir pašu

biedrību skaits, salīdzinot ar tajās apvienoto mazo personu skaitu —

katra biedrībās esošā persona ir caurmērā pusotrā biedrībā. Biedrī-

bās un citās organizācijās ir apvienota tikai ceturtdaļa līdz nedaudz

pāri par trešdaļu visu pirmās paaudzes latviešu. Izdarot kontroli

salīdzinājumā ar*faktisko biedru skaitu, aplēsums pēc aptaujas izrā-

dījās pareizs, ja neņem vērā lielāko Melburnas biedrību — Latviešu

nama kooperātīvu. lemesls nesaskaņai par Latviešu nama koopera-

tīvu ir tas, ka paju īpašnieki nav tikai pirmās paaudzes latvieši, bet

pajas ir pierakstītas arī ar bērnu un mazbērnu vārdiem.

Viena piektdaļa līdz trešdaļai Viktorijas pirmās paaudzes

latviešu nav nedz latviešu draudzēs, nedz arī laicīgajās biedrībās.

Absolūtos skaitļos viņu ir no 1000 līdz 1700. Šie latvieši nāk no Lat-

vijas patstāvības laikā augušās un dzimušās paaudzes un nodarboša-

nās ziņā pieder pie vidēji-kvalificēto grupas.

*Tas, ka tik maz latviešu ir biedrībās un citās organizācijās,

uzskatāms par patoloģisku parādību latviešu tautas ķermenī. Ir vai-

rākkārt novērots, ka latvieši labprāt izmanto savu organizāciju dibi-

nāto institūtu labumus, bet nevēlas piedalīties to uzturēšanā. Tā kā

egoisms ir visgrūtāk novēršamā negātīvā rakstura īpašība, tad atliek

tikai priecāties, ka vismaz draudzes ir varējušas pulcināt lielāku

skaitu latviešu un tā gūt iespēju veikt sabiedriski nozīmīgus darbus.
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Pārtautošanas

Latviešus Austrālijā neapdraud fiziska, bet gan tautiska nāve.

Objektīvā nozīmē latviešiem pirmajā paaudzē pārtautoties nemaz nav

iespējams. Ja kāds sevi uzskata par pārtautotu, tā ir tikai viņa sub-

jektīvā pieeja. Viņš mēģina pievienoties citai tautai un uzskata sevi

par šīs citas tautas locekli. Vai arī šīs citas tautas piederīgie viņu
uzskata par savas tautas locekli, ir cits jautājums.

Latvieši, kas apzināti aizgājuši no latviešu sabiedrības, pil-

nīgi pārtraukuši attieksmes ar citiem latviešiem un paši to apzinās,
ir uzskatāmi par subjektīvi simtprocentīgi pārtautotiem. Tomēr šāda

saišu saraušana ar citiem latviešiem ļoti reti notiek pēkšņi (piemē-

ram, kad sveštautiešu ģimene adoptē mazgadīgu latviešu bērnu). Pa-

rasti pārtautošanās ir ilgstošs process un norisinās pakāpeniski. Lai

šo parādību konstatētu, raksta autors ir izstrādājis schēmu, kā mērīt

pārtautošanās intensitāti. Schēma ir aprakstīta raksta otrajā daļā.

No izlasē iztaujātām 176 personām 13 atteicās sniegt ziņas
intervētājiem, motivējot noraidījumu tieši ar to, ka viņi no latviešu

sabiedrības ir aizgājuši un vairs nevēlas nekādas attieksmes ar

pārējiem latviešiem. Intervijas instrukcija paredzēja, ka intervētā-

jiem šādi gadījumi ir sīki jāapraksta un jānoskaidro atteikšanās mo-

tīvi. Piemēra dēļ citēšu dažas intervētāju piezīmes par to, kādēļ
intervija atteikta.

1) Intervētā atsakās no jebkādas intervijas sniegšanas. Pa-

skaidro, ka latviešu sabiedriskajā dzīvē nekādu dalību neņem, par

tās problēmām neinteresējas. Vairākkārt sarunā izsaka savu izbrīnu

un nepatiku par to, ka viņas vārds un adrese iekļuvuši latviešu sa-

rakstos. Vīrs poļu tautības.

2) NN ieradies Austrālijā piecu gadu vecumā un laika tecēju-
mā atsvešinājies no latviešiem. Sasniedzis pilngadību, viņš apprecē-

jis austrāliešu sievu un nekādos sakaros ar latviešiem nav bijis,
pilnīgi aizmirstot latviešu valodu. Viņam nav nekādas intereses par
latviešu sabiedrību, kādēļ viņš neuzskata par vajadzīgu atbildēt uz

aptaujas jautājumiem.

3) NN ar austrāliešu sievu un bērniem nekad nav latviešu

sabiedrībā gājis. Nevēlas atbildēt.

4) Intervējamās personas sieva, atverot durvis, noklausījās,
kad stādījos priekšā, un pateica, ka viņi neesot latvieši. Kad jautāju
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tālāk, vai viņa nezina, kur tagad atrodas persona, ko vēlos intervēt,

izrādījās, ka viņas vīrs ir latvietis, bet par latvieti nekur neuzdodas

un negrib tāds būt. No sarunas izrietēja, ka viņš mainījis uzvārdu.

Kad mēģināju uzzināt, kad viņas vīrs būs mājās un kāds viņa tagadē-

jais uzvārds, viņa teica, ka es esot par daudz uzbāzīgs un nepieklā-

jīgs, kaut nevaru iedomāties, kādu nepieklājību būtu izteicis. Ejot

ārā pa mājas vārtiem, satiku kādu, kas likās esam persona, ko man

vajadzēja intervēt. Kad jautāju pēc uzdotā vārda, saņēmu atbildi, ka

viņš tādā vārdā nesaucoties un neesot latvietis. Saruna notika angļu

valodā.

5) Intervētais atteicās atbildēt uz jautājumiem, bet ļoti labprāt

un laipni paskaidroja savas atteikšanās iemeslus: a) Latviešu nostāja

jau 1941. gadā, kopš vācu ienākšanas, bijusi pilnīgi aplama. Latvie-

šiem nevajadzējis pretoties krievu komūnistiem. Vāciešus toreiz

apzīmēt par atbrīvotājiem bijis aplam, jo vācieši nogalinājuši vairāk

latviešu nekā krievi, b) Vislielākā aplamība bijusi cīnīties leģionā un

citās militārās vienībās. Pēc mana aizrādījuma, ka arī somi toreiz

cīnījās pret krieviem, intervējamais atbildēja, ka somiem bijuši citi

apstākļi, c) Aplamības, ko latvieši sākuši kara laikā, turpinājoties

arī tagad. Intervējamais apzīmēja latviešu organizācijas, ideju par

latviešu skolām, jebkuru latviešu organizēšanos un darbošanospret

krievu imperiālismu par bērnišķīgu blēņošanos.
6) NN katēgoriski noraida interviju. lemesls — viņš nepiedalās

latviešu sabiedriskajā dzīvē un nevēlas izklāstīt savus personiskos

ieskatus. Nebija iespējams intervēt arī viņa ģimenes locekļus.

7) NN latviešu sabiedrībā neiet un ar latviešiem nesatiekas,

kādēļ nevēlas izteikt savus uzskatus, kas skar latviešu sabiedrisko

dzīvi.

8) Intervējamā dzīvo tālu laukos, tādēļ intervētājs viņai aiz-

rakstīja vēstuli ar lūgumu paziņot, kad viņš varētu ierasties un iz-

darīt interviju. Vēstule rakstita latviski. Atbilde saņemta angļu valodā

ar šādu tekstu:
„

Dear Sir, I received your letter and wish to advise

you that I have neither the desire nor the means to support any of

your causes and that m future I will be left alone. Thank you, Mrs

(paraksts)."

9) Intervējamais mani nemaz neielaidamājā, un mūsu saruna

notika mājas priekšā. Kad biju paskaidrojis intervijas nolūku un
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īsumā dažus svarīgākos intervijas jautājumus, intervējamais pa-

skaidroja, ka neesot ne mazākā mērā ieinteresēts latviešu lietās,

tāpēc man neesot nekādas vajadzības nākt viņa mājā.

Līdzīga rakstura ir arī pārējie četri motivējumi. Katram ir

sava individuāla nokrāsaun pieeja. Tomēr izdalās divi kopēji iemesli,

kādēļ šie latvieši ir aizgājuši no latviešu sabiedrības. Pirmkārt tās

ir jauktās laulības, otrkārt nevēlēšanās materiāli atbalstīt latviešu sa-

biedriskos pasākumus. lespējams, ka otrais iemesls bija arī vienī-

gajā gadījumā, kad intervējamais savu atraušanos no latviešu sabied-

rības aizbildināja ar politiskiem iemesliem, slēpjoties aiz draudzības

pret krieviem. Intervētāji gan vienmēr paskaidroja, ka nav ieradušies

vākt ziedojumus.

Ja pie šiem gadījumiem, kur pārtautotie pilnīgi atteicās sniegt

atbildes, vēl pieskaitām dažus, kad intervētie gan atbildes sniedza,

bet par kuriem arī varēja spriest, ka viņi lielā mērā pārtautojušies

(par 80 %, pēc izstrādātās schēmas), tad, dabūtos rezultātus vispā-

rinot, varam teikt, ka no kopskaitā 14.000 līdz 15.000 pirmās paau-

dzes latviešu kādi 1200 līdz 2000 ir pilnīgi pārtautojušies. Par ap-

mēram trešdaļu no šiem pirmās paaudzes latviešiem tomēr var teikt,

ka viņi vai nu nemaz, vai ļoti mazā mērā (5 %, pēc mūsu mēra) ir

pārtautojušies. Pārējiem pārtautošanās intensitāte ir lielāka, bet ne

tik liela kā konstatētajiem 1200 līdz 2000 latviešu. Kāda ir pārtautoto

daļa no visiem pirmās paaudzes latviešiem unpārtautošanās procents,

parādīts diagrammā, ar šrafējumu iezīmējot pārtautoto skaitu un

viņu pārtautošanās procentu, kamēr nepārtautoto daļa atstāta balta.

Aptaujā jautāja arī pašiem intervētiem, cik lielā mērā viņi
jūtas kā austrālieši. Gandrīz puse atbildēja, ka nemaz tādi nejūtas,

bet pārējie atbildēja, ka jūtas kā austrālieši vai nu nedaudz, vai pa

pusei, vai pilnīgi. Tomēr par daļu no viņiem var teikt, ka šī pašat-
zīšanās nesaskan ar pazīmēm, pēc kurām var spriest, ka pārtauto-

šanās notikusi. Turklāt vairāk bija tādu personu, kas neapzinājās,
ka viņas sākušas pārtautoties un pat ka pārtautošanās process jau

pavirzījies krietni tālu. Mazākums bija to, kas paši atzinās, ka jūtas

kā austrālieši, bet par kuriem nekādas pārtautošanās pazīmes neva-

rēja konstatēt.

Pētījot faktorus, kas veicina vai kave pārtautošanos, nācās

konstatēt, ka ātrāk pārtautojas gados jaunie nekā gados vecie. Šo
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PIRMĀS PAAUDZES AUSTRĀLIJAS LATVIEŠU PĀRTAUTOŠANAS

Pārtautotie pirmās paaudzes latvieši Austrālijā (1972.gadā) parādīti dia

grammā ar šrafējumu. Kvadrāta baltais laukums rāda nepārtautotos latviešus.

Uz abscisas (līmeniskās ass) parādīts pārtautoto latviešu procents, bet

uz ordinātes (svērteniskās ass) parādīta pārtautošanās intensitāte.

Piemēram, 15 % pirmās paaudzes latviešu nemaz nav pārtautoti, kā re-

dzams diagrammas kreisajā pusē. Lasot diagrammu tālāk no kreisās uz labo

pusi, nākošie 18 % ir pārtautoti par 5 % utt. Attiecīgie precīzie skaitļi ir minēti

tabulā 82—83. lpp.

Aplēsuma metode ir aprakstīta 79. un tālākajās lappuses.
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parādību ir novērojuši arī citi pētnieki, un tas nav nekāds pārstei-

gums. Totiesu mazāk pazīstams ir konstatējums, ka ātrāk pārtautojas

personas ar zemāku izglītību. Tā kā modernajos laikos jebkuram ir

pieejama vidējā un augstākā izglītība, tad varbūt varētu teikt, ka

iegūtā izglītība lielā mērā atkarājas no personas inteliģences. Ja tā

būtu, tad varbūt varētu arī teikt, ka ātrāk pārtautojas mazāk inteli-

ģentie latvieši.

Zināmu, bet mazāk spilgtu sakaru varēja konstatēt starp

pārtautošanās intensitāti un nodarbošanos. Patstāvīgajiem amatnie-

kiem, ierēdņiem un biroju darbiniekiem ir lielākas pretošanās spējas

pārtautošanai. Totiesu ir interesants sakars starp apmierinātību ar

darbu un pārtautošanos. Tiem, kam, pēc pašu atzinuma, darbs vis-

labāk saskan ar viņu kvalifikāciju, bija vislielākā tendence pārtauto-

ties. Jo mazāk kvalifikācija atbilst veicamam darbam, jo mazāka ir

pārtautošanās intensitāte, bet ar svarīgu izņēmumu: tiem, kas domā,

ka viņu kvalifikācija nemaz neatbilst veicamam darbam, pārtautoša-
nās intensitāte ir atkal lielāka. Vai būtu tā, ka šie pēdējie ar pielā-

gošanos videi cenšas iegūt labāku darbu? No otras puses, tie, kas

vispār ar dzīvi Austrālijā bija vairāk apmierināti, ir lielākā mērā

pārtautojušies nekā mazāk apmierinātie un neapmierinātie.

Kā jau varēja sagaidīt, pārtautošanos ievērojamā veidā kavē

līdzdalība latviešu sabiedrībā. Sakaribu varēja mērīt ar valodu, ko

intervētie runā ārpus mājas. Vismazāk pārtautošanai pakļauti tie,

kas ārpus mājas runā tikai latviski. Jo vairāk ārpus mājas runā

angliski, jo pārtautošanās lielāka, un vislielākā tā ir tiem, kas ārpus

mājas runā tikai angliski, t.i.,nemaz nesatiekas ar citiem latviešiem.

Jauktās laulības

Svarīgs faktors, kas veicina pārtautošanos, ir jauktās laulības,

jo, kā redzējām, to starpā, kas pilnīgi aizgājuši no latviešu sabied-

rības, daudzi bija jaukto laulību latviskie partneri. Mūsu aptaujā bez

šiem no latviešu sabiedrības pilnīgi aizgājušiem varēja konstatēt 40

procentu jaukto laulību ar svārstību robežām no 33 līdz 47 %. Šie

skaitļi attiecas kā uz pirmo, tā uz otro paaudzi. Otrajā paaudzē jaukto

laulību ir vairāk, un tās sasniedz 56 % ar svārstību robežām no 45

līdz 67 %. Var paredzēt, ka nākotnē jaukto laulību procents vēl vairāk

pieaugs. Sis paredzējums pamatojas uz diviem apsvērumiem. Pirm-

kārt, tieši otrajā paaudzē vēl ir daudz neprecētu jauniešu, kamēr
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pirmajā paaudzē jaunas laulības necik nav sagaidāmas. Otrkārt, no

aptaujas izriet, ka visumā starp bērnu vecākiem ir vairāk to, kam

nav iebildumu pret jauktajām laulībām, nekā to, kam šādi iebildumi

ir. Starp tiem vecākiem, kam bērni ir apprecējuši sveštautieti, gan

ir vairāk to, kam ir iebildumi pret šādām laulībām, nekā starp tiem

vecākiem, kam bērni vēl ir neprecēti. Izskaidrojums varētu būt, ka

vecāki, kam bērni devušies jauktajās laulībās, piedzīvojuši vilšanos.

Tomēr šī pieredze nav pieejama nedz neprecēto bērnu vecākiem, nedz

arī pašiem jauniešiem. Arī tad, ja jauniešiem negātīvā pieredze kā

sekas jauktajām laulībām būtu pieejama, ļoti jāšaubās, vai tā viņus
varētu ietekmēt.

Jaunatnes pārtautošanās

Lai šo problēmu pamatos noskaidrotu, būtu jāgriežas ar pie-

mērotiem jautājumiem tieši pie latviešu jaunatnes pašas. No mūsu

aptaujas par šo svarīgo nākotnes jautājumu var spriest tikai pēc tiem

jautājumiem, kas attiecas uz jaunatni, uz kuriem atbildes sniedza ve-

cāki. No šīm atbildēm izrietēja, ka ģimenēs vecāki ar bērniem saru-

nājas vairāk angļu valodā nekā vecāki paši savā starpā. Bērnu sarunu

valoda ārpus mājas arī bija gandrīz vienīgi angļu valoda, un latviešu

bērnu draugi bija visvairāk austrālieši. Tikai pieaugušajiem bērniem

bija arī latviešu draugi. Šīs atbildes liecina, ka bērni ir daudz vairāk

pakļauti pārtautošanās riskam nekā viņu vecāki. Konstatējām, ka

vecāki maz lasa latviešu grāmatas, bet viņu bērni lasa vēl mazāk.

Latviešu sestdienas skolās Viktorijā mācās ļoti mazs procents

bērnu (lielākais procents ir 9—ll gadus vecie — no visiem Viktorijas

latviešu bērniem šai vecumā latviešu sestdienas skolās iet nepilni

deviņi procenti). Par iemesliem, kādēļ bērni nemācās latviešu sest-

dienas skolā, gandrīz puse vecāku, kas uz šo jautājumu atbildēja,

izteicās, ka viņiem sestdienās neesot vaļas savus bērnus vest uz

sestdienas skolu. Saprotams, te viegli varētu līdzēt, ja skola noīrētu

autobusus un tie apbraukātu šo nevaļīgo vecāku mājas. Jautājums ir

tikai, kas uzņemsies šo akciju noorganizēt, un tad rastos jautājums,

kur ņemt telpas un skolotājus, ja, teiksim, desmitkāršotos tagadējais

sestdienas skolēnu skaits? Aptaujas gadā Melburnā bija 180 sestdie-

nas skolu skolēnu.

Gandrīz ceturtā daļa vecāku, kas nesūta savus bērnus latviešu

sestdienas skolā, atbildēja, ka ģimenē ieprecēti sveštautieši. Šī atbilde
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apstiprina konstatējumu, ka jauktās laulības ir ceļš uz pārtautošanos.

Tikpat viegli varētu notikt ari otrādi, ka latviešu ģimenē ieprecētos

pārtauto. Tomēr parasti notiek pretējais, kas nozīmē, ka no latviešu

ģimenēm aizprecētos pārtauto.

Zināms skaits vecāku par iemesliem, kādēļ viņi nesūta bēr-

nus latviešu sestdienas skolā, atbildēja, ka audzināšanai latviskumā

jānotiek ģimenē. Tā kā nevienā no šīm ģimenēm bērni nelasa nevienu

latviešu grāmatu, šī atbilde ir liekulīga — kā bez latviešu grāmatu

lasīšanas varētu notikt audzināšana latviskumā? Savs skaits vecāku

ir arī, kam baleta studija ir svarīgāka par latviešu sestdienas skolu

— it kā baletu nevarētu mācīties, teiksim, pirmdienas vakarā.

Daļa vecāku aizrādīja, ka viņi savus bērnus labprāt sūtītu

latviešu sestdienas skolā, bet viņiem skola par tālu. Te nu latviešu

skolu vadītājiem būtu jāpapētī, vai nav iespējams nodibināt kādu

skolu vietās, kur dzīvo vairāk latviešu vienkopus un kam tagad skola

par tālu. Būtu arī jāapsver, vai
„ nabadzīgā" latviešu sabiedrība

nevarētu īrēt zināmu laiku radiofonā vai televīzijā un noorganizēt

radio vai televīzijas skolu. Ja tas izdotos, latviešu skolas izglītību

neapšaubāmi iegūtu liels skaits jauno latviešu, kas tagad izaug par

latviskiem analfabētiem.

Radikāls atrisinājums skolas jautājumā būtu, ja varētu nodi-

bināt pilna mācību laika latviešu skolu, kāda, piemēram, ir Minste-

res latviešu skola Vācijā. Arī par šo jautājumu aptaujā vāca ziņas.
Kā jau varēja sagaidīt, vairāk vecāku bija pret nekā par šādu nodomu,

uzskatot pilna kursa latviešu skolas dibināšanu par nereālu. Skola

būtu tāda, kas mācītu visus tos priekšmetus, ko māca austrāliešu

skolā, tāpat kā tur angļu valodā, bet bez tam mācītu latviski latviešu

valodu, latviešu literātūru, vēsturi uc. latviskos priekšmetus. Sko-

lasnauda šādā skolā būtu 500 līdz 700 dolāru gadā.

Konkrēti jautājot, vai vecāki sūtītu bērnus šādā skolā, varēja

konstatēt, ka Melburnā šādā skolā būtu vismaz 200 skolēnu, bet mak-

simāli pāri 500. Tā kā Minsteres skolā ir tikai nepilns simts skolēnu,

ir skaidrs, ka Melburnā vajadzētu būt iespējai nodibināt pilna kursa

latviešu skolu. Šī raksta autors par šādu iespēju ziņoja kādā Latviešu

apvienības Austrālijā prezidija sēdē (Melburnā). Sai gadījumā nevar

teikt, ka ARCHĪVA nelasīšanas dēļ vadītāji sabiedriskie darbinieki

par iespējām dibināt pilna kursa latviešu skolu neko nezinātu. Tomēr
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Austrālijas latviešu sabiedriskās dzīves vadība ik pēc trim gadiem

pāriet uz citu centru, bet skolu trijos gados nevar uzcelt. Bez tam

kādā agrākajā aptaujā autors noskaidroja, ka iespējas dibināt pilna

kursa skolu ir tikai, balstoties uz attiecīgās Austrālijas valsts lat-

viešiem. Tas nozīmē, ka iniciatīvai dibināt šādu skolu būtu jānāk no

Melburnas latviešu organizāciju apvienības. Sidnejā šai iniciatīvai

būtu jānāk no Sidnejas latviešu organizācijām. Melburna un Sidneja

ir praktiski vienīgās pilsētas Austrālijā, kur varētu sagaidīt pietie-

kamu skolēnu skaitu pilna kursa skolai. Tikai nākotne rādīs, vai šais

divās vietās radīsies pietiekami uzņēmīgi darbinieki, kas skolu no-

dibinās. Ņemot vērā, ka latviskuma pasargāšanā šādai skolai būtu

ļoti liela nozīme, skolas dibināšana uzskatāma par pirmās šķiras

jautājumu. Ir jāņem vērā, ka latviešu sabiedrībā tagad ir daudz ve-

cāku, kas nevienu dienu savā mūžā nav gājuši latviešu skolā. Šādiem

vecākiem pilna kursa latviešu skola būtu liels atbalsts viņu bērnu

latviskajā audzināšanā. Aptaujas atbildēs uz jautājumu, vai viņi vēlas,

lai viņu bērni pilnīgi iekļautos austrāliešu sabiedrībā, vai arī daļēji
austrāliešu un daļēji latviešu sabiedrībā, lielais vairums nosvērās

par labu otram variantam. Tas nozīmē, ka vecāki vēlas, lai viņu
bērni paliktu latvieši. Šai ziņā pilna kursa skola ievērojami stipri-

nātu latviskumu mūsu jaunajā paaudzē.

Jautājums par atgriešanos Latvijā

Lai noskaidrotu sentimentālās saites ar neatkarīgo Latviju,

intervētajiem jautāja, vai viņi būtu ar mieru atgriezties Latvijā, ja

tā kļūtu brīva un ja viņiem uz Latviju dotu brīvu ceļu. Atbildes bija

specificētas trijos variantos: atgrieztos, tikai apmeklētu Latviju un

pēc tam atgrieztos Austrālijā, paliktu Austrālijā.

Apvienojot pēdējos divi variantus, par abiem šiem variantiem

kopā izteicās 77,02 ± 6,68 %. Par atgriešanos Latvijā turpretim bija

22,98 ±6,80%. Grupējot atbildes pēc intervēto vecuma, varēja kon-

statēt, ka atgriezties vēlējās gados samērā jaunie, pie kam lielākā

grupa bija laikā no 1922. līdz 1931. gadam dzimušie. No visiem, kas

uz šo jautājumu atbildēja (izlasē 161 persona), Latviju nedomāja pat

apciemot, kaut tā būtu brīva un uz turieni dotu brīvu ceļu, 16,15 %.

Lielākā grupa šai skaitā bija gados vecie — no 1902. līdz 1911. gadam

dzimušie. Pēc tā varētu domāt, ka šis ir lielā mērā uzņēmības jau-

tājums. Gados vecajiem vairs nav uzņēmības sākt dzīvi no jauna.
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Otrā dala

APTAUJASORGANIZĀCIJA

Pēc LAA zinātnes nozares (raksta autora) ierosinājuma Vik-

torijas latviešu kartotēka sastādīta 1971. gadā. Kā avoti izmantoti

parlamenta vēlētāju saraksti (34 grāmatas). Tās ekscerpēja A.Murika

vadībā: B. Ritina, A. Rasa, M. Sarma, A. Ozoliņa, A. Salītis, E. Ladišs,

A. Mežciema, E. Saliņš, O. Meilerts, A. Priede, E. Pilskalne, A. Segliņš,

E. Rimšāne un viņas vadībā astoņas gaidas. Kartotēkā bez tam ietil-

pināja Latviešu nacionālā fondaAustrālijas pārstāvniecības kartotēku.

Izmantoja arī Melburnas nekustamo īpašumu sarakstus un Melburnas

telefona grāmatu.

Kartotēku sastādot, darbinieki vadījās pēc attiecīgās personas

uzvārda un priekšvārda, mēģinot uzminēt, kurš varētu būt latvietis.

Pēc aptaujas rezultātiem bija iespējams aplēst, cik personu uzņemts

kartotēkā, kuru vārdi un uzvārdi likās latviski, bet kas latvieši ne-

bija. Nav bijis turpretim iespējams uzņemt kartotēkā tos, kas sarak-

stos ierakstīti, atmetot vārdu latviskās galotnes, kā arī tos, kuru

vārdi ir sakropļoti vai kas mainījuši savu vārdu un uzvārdu. Karto-

tēkā pavisam no vēlētāju sarakstiem uzņemtas 4024 personas, bet no

citiem sarakstiem 348 personas.

Kartotēkā ierakstītās personas apvienoja grupās pēc vienāda

uzvārda un vienādas adreses. Tās nosauca par mājturības vienībām.

Vēlētāju saraksta 4024 personas apvienoja 2379 mājturības vienībās

ar vidēji 1,69 personām katrā. Ņemot vērā, ka 348 personas, kas

kartotēkā ietilpinātas no dažādiem citiem sarakstiem, bija tikai ģime-

nes galvas, viņu skaitu reizinot ar 1,69, dabūja 588 personas. Kar-

totēkā tātad reprezentētas 4612 personas 2727 mājturības vienībās.

Pēc nejaušo skaitļu tabulām no šīm mājturības vienībām iz-

raudzīja 221, ko sadalīja starp 25 intervētājiem. Intervētāji bija:
Z. Apsitis, A. Bērztīss, R. Bergs, V. Cīrulis, A. Gārša, I. Iniņbergs,
H. Johansons, G. Kurlis, A. Ķinne, A. Ļauļa, E. Misa, H. Misiņš, I.Pie-

kusis, J. Pomers, R. Priekuns, H. Ramma, A.Plukšs, A.Plukšs, jun.,

A.Prods, L.Riteris, A.Stendze, A.Šusts, A.Vairogs, Skaidrīte Zīkara

un A. Zvejnieks.

Intervētājus apgādāja ar aptaujas lapām latviešu un angļu va-

lodā (sk. pielikumu). Viņus personīgi instruēja autors (izņemot divus,
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kurus instruēja A. Prods), un bez tam katram intervētājam izsniedza

rakstveida instrukciju, kā intervija izdarāma. Kopējā apspriedē sav-

starpēji iztaujājoties, izmēģināja datu sniegšanu intervijas veidlapā
un pēc tam pārrunāja neskaidrības un problēmas, kas šai izmēģinā-

juma intervijā bija radušās. LAA zinātnes nozare kopā ar saimnie-

cības nozari izsniedza leģitimācijas apliecības, bet tādas izrādījās

vajadzīgas tikai divos gadījumos. Par mājturības vienībām ar vairāk

nekā vienu personu intervētājiem bija norādīts intervēt vienīgi pirmo

personu, kuru viņi sastapa, ierodoties pēc uzdotās adreses.

No 221 izlases vienības atbildes izdevās ievākt 176 gadījumos.

Adresi bija mainījuši un, par spīti visām pūlēm, tagadējo adresi ne-

izdevās noskaidrot 29 gadījumos. Par piecām izlases vienībām izrā-

dījās, ka mājturībā nav latviešu. Piecas personas bija mirušas (vie-

ninieku ģimenes), četras nevarēja sastapt mājās pēc trīskārtēja

apmeklējuma, viena persona bija par vecu, lai viņu intervētu, un

viena persona izrādījās vājprātīga.

Pēc šāda iznākuma zināms skaits būtu no universa vienībām

jāatskaita — novērtējot to personu kopskaitu, kas nepieder pie lat-

viešiem, un mirušos vieniniekus. Aplēšot šīm divām katēgorijām

augstāko robežu pēc Stīvensa tabulas (R. A. Fisher and F.Yates,

STATISTICAL TABLESVIII, 1) un ņemot varbūtību 0,025, no universa

vienībām būtu jāatskaita 90, kas varētu būt nelatvieši, un 51 vieni-

nieks, kas varētu būt miris. Līdz ar to paliek 2586 universa vienības.

Kā redzēsim vēlāk, Viktorijā aplēšam vidēji 11.100 personu un ģi-

menē vidēji 4,3 personas, kas dod apaļos skaitļos 2580 ģimeņu.

Saskaņa ir pietiekami laba, lai secinātu, ka mūsu kartotēkā ir izdevies

uztvert puslīdz visas latviešu ģimenes.

Savāktās 176 aptaujas lapu atbildes uz datora kartītēm pār-

nesa Brigita Liepiņa un ar datoru apstrādāja Gunārs Šterns. Tādā

veidā šis pētījums ir 50 personu kopdarbības iznākums.

Latviešu cilmes iedzīvotāju skaits Austrālijā

Austrālijas 1971. gada tautas skaitīšanā konstatēja, ka Latvijā

dzimušo skaits ir 14.478. Austrālieši tikai šos 14.478 iedzīvotājus

uzskata par latviešiem, kas no vairākiem viedokļiem nav pareizi.

Pirmkārt starp Latvijā dzimušajiem ir zināms skaits sveštautiešu,

bet tāda šķirošana austrāliešiem ir pilnīgi nesaprotama. Otrkārt

Pirmā pasaules kara laikā daudz latviešu piedzima Krievijā, bet Otrā
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pasaules kara laikā Rietumeiropā. Arī tas, ka pasaulē varētu būt

Krievijā un Rietumeiropā dzimuši latvieši, austrāliešiem nav sapro-

tams. Viņi tikai kļūst domīgi un sadurstas tad, ja jautā, vai austrā-

liešu vecākiem Japānā piedzimis bērns ir japānis.

Minēto 14.478 Latvijā dzimušo lielais vairums atstāja Latviju

1944. gada beigās, un aptaujas laikā viņi bija 27 gadus veci un vecāki.

Šos 27 gadus vecos un vecākos latviešus, pieskaitot vēl citus latvie-

šus, kas tai pašā laikā ieceļoja Austrālijā, sauksim par pirmās pa-

audzes latviešiem. Mūsu terminoloģija šai ziņā atšķiras no parastās

demogrāfijā lietotās, kas paaudzes skaita pēc sievietes mūža, kad

viņai piedzimst pirmais bērns. Par otro paaudzi sauksim tos latviešu

cilmes ļaudis, kas dzimuši Rietumeiropā un Austrālijā pirmās pa-

audzes vecākiem, bet par trešo paaudzi sauksim viņu Austrālijā

dzimušos bērnubērnus.

Tikai saskaitot visas trīs paaudzes, dabūjam kopējo latviešu

cilmes Austrālijas iedzīvotāju skaitu. Lietojam pagaro terminu «lat-

viešu cilmes iedzīvotāji" tādēļ, ka skaitļos ietilpinām ne vien tos,

kas dzimuši no abiem latviešu vecākiem, bet arī tos, kam tikai viens

no vecākiem ir latvietis. Bez tam skaitļos sākumā ietilpinām latviešu

ģimenēs ieprecētos sveštautiešus. Lai gūtu pārskatu par to, cik ir

daļēju latviešu un cik ieprecētu sveštautiešu, abu šo katēgoriju kop-

skaitu aplēšam arī atsevišķi.
Mūsu aptaujā pavisam apzināja 758 personas 163 mājturības

vienībās (par 13 vienībām neizdevās iegūt šīs un arī citas ziņas — sk.

turpmāk par to, kādēļ šo 13 aptauju datus vispār skaitām). No šīm

758 personām Latvijā dzimušo bija 333, resp. 43,93 %. Ja 14.500

personu ir 43,9 %, tad 100,0 % ir (noapaļoti) 33.000 personu. Tā kā

aplēsuma pamats ir izlases aptauja, jāaplēš svārstību robežas, un

iznākumā dabūjam minimu 31.000 un maksimu 36.000 personu.

Aplēsumā ietilpst arī jauktajās laulībās dzimušie, tāpat arī

ieprecētie sveštautieši. No aptaujā konstatētajām 758 personām 82

bija ieprecēti sveštautieši un 111 jauktajās laulībās dzimušie (51

bērns un 60 mazbērni). leprecēto sveštautiešu procents ir 10,82 ±

2,28, bet jauktajās laulībās dzimušo procents 14,64 ± 2,59. Starp
latviešu cilmes iedzīvotājiem tātad ir kopskaitā 3570 ieprecēto sveš-

tautiešu ar svārstībām no 2800 līdz 4300, bet daļējo latviešu 4830 ar

svārstībām no 4000 līdz 5700.
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Sadalot pa atsevišķam Austrālijas valstīm, dabūjam šādu re-

zultātu:

Latviešu cilmes iedzīvotāju kopskaits Austrālijas valstīs

Latvijā dzimušie Kopskaits Minims Maksims

Viktorija 4.848 11.100 10.400 12.050

Ņusautvelsa 4.444 10.100 9.500 11.050

Dienvidaustrālija 2.521 5.700 5.400 6.300

Rietumaustrālija 1.093 2.500 2.340 2.700

Kvīnslenda 980 2.200 2.100 2.450

Territorijas 341 800 720 850

Tasmānija 251 600 540 600

Kopā 14.478 33.000 31.000 36.000

leprecētie sveštautieši 3.570 2.800 4.300

Daļējie latvieši 4.830 4.000 5.700

Starpība 24.600 24.200 26.000

Spriežot pēc izlases, ģimenē ir vidēji 4,3 locekļi, un pēc tā

Austrālijā varam skaitīt 7700 ģimeņu.

Dzimums

Oficiālā valsts statistika 1971. gadā rāda, ka starp Latvijā

dzimušajiem ir vīriešu pārsvars. Visā Austrālijā 14.478 Latvijā dzi-

mušo personu skaitā bija 7814 vīrieši un 6664 sievietes. Procentuāli

vīriešu šai grupā bija 53,97 %, bet sievietes 46,03 %. Vīriešu pār-

svars starp Latvijā dzimušajiem ir visās valstīs, un tikai Austrālijas

galvaspilsētas territorijā bija sieviešu pārsvars (no 302 Latvijā dzi-

mušajiem tur bija 147 vīrieši jeb 48,68 %).

Var pieņemt, ka pirmajā paaudzē arī ārpus Latvijas dzimušo

starpā būs tāds pats dzimumu samērs, kāds ir starp Latvijā dzimu-

šajiem, jo abas šīs paaudzes sastāvdaļas pārdzīvojušas vienādu

likteni kara un emigrācijas gaitās. Vīriešu pārsvars tomēr ir arī

normālos laikos starp jaunpiedzimušajiem bērniem, un tas pastāv

arī agrajos mūža gados, lai tad vēlāk izlīdzinātos, sirmā vecumā

rodoties sieviešu pārsvaram. Ja pieņemam, ka mūsu jaunākajai pa-

audzei ir tāds pats dzimumu samērs, kāds bija šai paaudzei 1970.
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gadā Latvijā, tad aptuvens vērtējums rāda, ka Austrālijā starp visiem

latviešu cilmes iedzīvotājiem ir 52,9 % vīriešu un atbilstoši 47,1 %

sieviešu. Tā kā šis vērtējums ir tikai aptuvens, nav nozīmes aplēst

svārstību robežas un absolūtos skaitļus.
i

Ģimenes stāvoklis
1

No mūsu izlases 758 personām (iekavās dots procents no kop-
skaita un svārstību robežas) neprecēto bija 292 (38,52 ± 4,12 %), pre-

cēto 428 (56,46 ± 3,60 %), atraitņu 20, šķirteņu 13, nezināmu 5. Oku-

pētajā Latvijā 1970. gada tautas skaitīšanā konstatēja, ka precēto bija

52,03 %. Šis skaitlis tuvojas mūsu izlases zemākai robežai attieksmē

uz precētajiem (52,86 %) un varētu liecināt par mūsu izlases ticamību.

Absolūtos skaitļos abas galvenās ģimenes stāvokļa katēgorijas aplē-
šam šādi: neprecēto — vidēji 12.700, minimāli 11.350 un maksimāli

14.100; precēto —vidēji 18.600 ar minimu 17.400 un maksimu 19.800.

Tā kā pārējās ģimenes stāvokļa katēgorijas izlasē reprezentētas ar

ļoti mazu procentu, svārstību robežas šiem skaitļiem iznāktu ļoti
lielas, un aina tādēļ maldinātu, kādēļ absolūtos skaitļus neaplēšam.

Vecums

Par sešiem procentiem izlasē ietilpstošo personu neizdevās

ievākt datus attieksmē uz vecumu (atbilde: „
Tas pārāk personisks

jautājums, kas pētniecības nolūkiem neko nedotu"; jāsaka gan, ka

šādas ziņas pētniecībai dotu ļoti daudz). Trūkums aptaujas organizā-

cijā bija tas, ka nebija jautājumu par intervēto laulības partneru

vecumu. Pieredze tomēr rāda, ka laulāto vecums lielos vilcienos

saskan, sevišķi, ja vecumu grupējam lielākās klasēs. Ar šādu pie-

ņēmumu sastādīts sekojošais pārskats par latviešu cilmes iedzīvotāju
vecumuzbūvi Austrālijā. Salīdzinājumā minētaarī iedzīvotāju vecum-

uzbūve Latvijā 1939.gadā un okupētajā Latvijā 1970. gadā. Salīdzinot

tikai jāievēro, ka Latvijas statistika ir sniegta par konsekventām

desmitgadu vecuma grupām. Turpretim mūsu grupējumā pirmā ve-

cuma pakāpe aptver vienpadsmit gadus (no 0 līdz 10gadiem ieskaitot).

Datos par latviešu cilmes Austrālijas iedzīvotāju vecumuzbūvi

sevišķu interesi modina informācija par bērnu un veco ļaužu vecumu.

Šie dati ļauj paredzēt nākotnē vajadzīgās latviešu skolas un veco ļau-
žu mītnes un aprūpes namus. Sīkāk par to vēlāk. Salīdzinājums ar

Latviju savukārt ir interesants tādēļ, ka dati rāda, ka Latvijā tauta
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noveco un ir ceļā uz izmiršanu (sk. abas jaunākās vecuma grupas),

kamēr Austrālijā latviešu cilmes ļaudis ir jauna un augoša tauta.

Austrālijā patlaban bīstamākā stāvoklī ir vecuma grupa, kas ietver

31—40 gadus vecos, jo procentuāli tā ir ļoti maza. Ka šī grupa ir

tiešām maza īstenībā, nevis kaut kādas mūsu izlases nepilnības dēļ,
redzams arī no tā, ka 1954. gada tautas skaitīšanā relātīvi maz bija

vecumā no 15 līdz 24 gadiem, un arī no tā, ka arī 1972. gadā 15—17

gadus vecie, t.i., nākošā paaudze, tāpat ir neparasti mazā skaitā.

Kontrasts šai 31—40 gadu vecuma grupā ir sevišķi liels, salīdzinot

ar Latvijas datiem par 1970. gadu. Tur šī grupa ir vislielākā, kamēr

Austrālijā (ja neskaita pavisam vecos) šī ir vismazākā grupa.

Procentuālais vecuma sadalījums

.
, . Austrālijā Latvijā

Vecums (gadi)
19?2 1939 1 970

81 un vairāk 0,8 ļ g Q 4
71-80 1,7 J
61—70 10,8 8,4 9,9

51-60 12,7 10,6 9,8

41-50 16,4 12,3 13,7

31-40 6,4 16,5 16,0

21-30 10,2 14,6 14,5

11-20 18,5 15,6 14,4

0-10 22,5 1M 14,3

Kopā 100,0 100,0 100,0

ledzīvotāju skaita pieaugums

Pēc 1961. gada Austrālijas tautas skaitīšanas datiem šī apce-

rējuma autors ar attiecīgiem korrigējumiem aplēsa 25.500 latviešu

cilmes personu. Tagad par 1972. gadu konstatējam vidēji 33.000 per-

sonu. Pēc salikto procentu formulas, gada pieaugums iznāk 2,5 %

— šāds pieaugums būtu ļoti ievērojams, ja tas būtu nācis tikai no

latviešu dabiskā pieauguma. 2,5 % pieaugums divkāršotu latviešu

skaitu 29 gados. Diemžēl, šis ir ne vien dabiskais pieaugums, bet

art mechaniskais pieaugums, latviešu ģimenēs ieprecējoties sveš-

tautiešiem. Kaut bērnu o—lo gadu vecumā ir daudz, kādēļ varējām

teikt, ka esam augoša tauta, jājautā tomēr: vai tā ir latviešu tauta?
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Izlasē pirmās paaudzes 124 ģimenēs bija 237 bērni jeb 1,91

bērns vidēji uz ģimeni. Kopā ar izirušajām ģimenēm bija 241 bērns

149 ģimenēs, resp. vidēji 1,62 bērni ģimenē. Tā kā šīm ģimenēm

reprodukcija lielos vilcienos ir pabeigta, bērnu skaits ģimenē neaiz-

stāj pat abus vecākus, nemaz nerunājot par to, ka arī divi bērni

ģimenē abus vecākus neaizstāj, jo tie nekompensē zudumu vieninieku

ģimenēs. Cerīgāks ir stāvoklis otrās paaudzes ģimenēs, kur repro-

dukcijas cikls vēl nav noslēdzies. Tur 90 ģimenēs ir 131 bērns, kas

gan ir caurmērā 1,46 bērni uz ģimeni, bet nākotnes izredzes atklāj

sekojošā tabula par ģimeņu grupējumu pēc bērnu skaita.

Bērnu skaits ģimene

Bērni Pirmās paaudzes ģimenes Otrās paaudzes ģimenes

ģimenē Skaits Bērni Skaits Bērni

0 32 0 48 0

1 38 38 9 9

2 48 96 7 14

3 21 63 11 33

4 7 28 7 28

5 2 10 3 15

6 1 6 4 24

8 - - 18

Kā redzams, ja otrā paaudze tikai mēģinātu panākt, lai lat-

viešu iecienītās divbērnu ģimenes būtu pārsvarā, tad no tā vien gai-

dāms ievērojams bērnu skaita pieaugums nākotnē. Jāievēro, ka

pirmajā paaudzē bezbērnu ģimeņu bija 21,5 %, bet otrā paaudzē ar

nenoslēgtu reprodukciju šis procents vēl ir 53,3. Var tādēļ sagaidīt,
ka vismaz pusei otrās paaudzes bezbērnu ģimeņu nākotnē bērni būs.

Ja pusei otrās paaudzes bezbērnu ģimeņu piedzimtu pa bērnam, tā

pārsvarā dodot divbērnu ģimenes, tad otrās paaudzes ģimenēs nāktu

klāt tik daudz bērnu, ka vidēji uz katru ģimeni būtu pārsniegts divu

bērnu skaits, tā ievērojami pārspējot pirmo paaudzi.

Nodarbošanās

A.Kongaltons, pamatojoties uz plašākas aptaujas, ir izstrā-

dājis prestiža skālu par nodarbošanos Austrālijā (A. A. Congalton,

STATUS AND PRESTIGE IN AUSTRALIA, Melbourne 1969). Nodar-
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bošanās pēc tās prestiža sarindota septiņās klasēs. Pirmajā, augstā-

kajā klasē ietilpst augsti kvalificētu arodu darbinieki ar akadēmisku

izglītību — ārsti, architekti, inženieri, mācītāji uc. Otrā klasē ietilpst

ķīmiķi, agronomi, banku direktoriuc, kuriem ir akadēmiska izglītība

vai samērā augsts ienākums. Trešajā klasē ietilpst uzņēmumu un

biroju vadītāji, atbildīgi bibliotēkāri, farmaceiti un līdzīgu nozaru

darbinieki. Ceturtā klase aptver skolotājus, inspektorus, laborātoriju

vadītājus uc. Piektajā klasē ir biroju darbinieki, ierēdņi, grāmatveži,

patstāvīgi amatnieki (piemēram, galdnieki, audēji), arī pārdevēji,

mechaniķi, techniķi uc. Sestajā klasē ietilpst fabriku amatnieki un

kvalificēti strādnieki, dārznieki, frizieri, šoferi un arī mājsaimnie-

ces. Septītajā klasē ir nekvalificētie strādnieki, ostas strādnieki un

taml. lepriekš minētie ir tikai kā piemērs, lai lasītājs gūtu kādu

ieskatu šai klasifikācijas schēmā. Kongaltons ir saklasificējis prak-

tiski visus Austrālijā sastopamos arodus un nodarbošanos.

Lai rastu plašāku bazi, pēc kuras gūt ieskatu par latviešu

cilmes iedzīvotāju nodarbošanos, nevarēja iztikt ar aptaujā iegūtiem

datiem, bet ar Latviešu apvienības Austrālijā saimniecības nozares

darbinieku palīdzību pēc Kongaltona septiņām klasēm ir saklasificēti

visi, par kuriem bija attiecīgie dati Viktorijas kartotēkā. Sekojošā

pārskatā kartotēkas rezultāti ir salīdzināti ar izlases rezultātiem.

Latviešu cilmes iedzīvotāju nodarbošanās (personu skaits)

Kartotēkā Izlasē
Skāla Skaits % Skaits %

Izlases robežas (%)

1 31 0,8 5 3,3 0,4 9,1

2 48 1,3 7 4,6 0,7 11,3

3 130 3,5 3 2,0 0,2 6,8

4 555 15,0 28 18,4 11,9 24,9

5 736 19,8 42 27,6 20,1 35,1

6 1783 48,0 58 38,2 30,1 46,3

7 429 11,6 9 5,9 1,4 14,5

Kopā 3712 100,0 152 100,0

Mūsu izlasē bez minētajām septiņām klasēm bija jāuzņem vēl

astotā klase — pensionāri. Tādu izlasē bija pavisam 20, tātad per-

sonas, par kurām zināma nodarbošanās, bija kopā 172. Pēc izlases
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aplēšot svārstību procentus, iegūstam robežas, kurās pilnīgi iekļaujas
kartotēkas dati (izņemot divas robežas), kas nozīmē, ka starp izlasi

un kartotēku ir saskaņa, kaut pirmajā acu uzmetienā varētu likties,

ka datos ir ievērojamas nesaskaņas. Jāievēro vēl arī, ka kartotēkā

nebija datu par visu latviešu cilmes iedzīvotāju nodarbošanos, un tā

arī ir tikai zināmā mērā izlase (kaut arī tā nav nejauša izlase).

Uz aptaujas jautājumu, vai darbs atbilst personas kvalifikā-

cijai, atbildes bija šādas: pilnīgi 39,31 %, labi 19,31%, vidēji 17,93%,

nedaudz 6,90 % un nemaz 16,55 %.

Manta

Uz jautājumu par to, vai intervētais dzīvo pašu mājā, vai

citur, 77,16 % atbildēja, ka dzīvo pašu mājā. Svārstību robežas

aplēšam no 70,39 līdz 83,93 %. Pārējie aptuveni vienādā proporcijā

dzīvoja īrētā mājā, īrētā istabā un pie radiem, nemaksājot īri.

Izglītība

Aptaujā izglītību klasificēja trijās grupās — pamatizglītība,

vidusskolas izglītība un augstākā (universitātes) izglītība. Datus par

izglītību izdevās ievākt tikai no 159 personām. Personas ar nepa-

beigtu un pabeigtu izglītību skaitīja kopā vienā grupā. Tā tos, kas

studēja vai bija studējuši universitātē, skaitīja pie universitātes

izglītību ieguvušajiem. Pamatskolas izglītība bija 15,73 t 5,97 % iz-

taujāto, vidusskolas 56,60 ± 8,01 % un augstākā izglītība 27,67 ±

7,26 %.

Garīgās intereses

Zināmu ieskatu par latviešu garīgajām interesēm dod aptaujā

iegūtie dati par laikrakstu un grāmatu lasīšanu. No iztaujātām 176

personām latviešu laikrakstus lasa 120, nelasa 56. Procentuāli lat-

viešu laikrakstus nelasa 31,82 % ar svārstību robežām no 24,69 līdz

38,95 %. Var pieņemt, ka latviešu laikrakstus attiecīgajās ģimenēs

nelasa arī pārējie ģimenes piederīgie. Tas nozīmētu, ka Viktorijā

latviešu laikrakstus nelasa 600 līdz 1000 ģimenēs, bet lasa 1600 līdz

2000 ģimenēs.

Noskaidrojot, kādus latviešu laikrakstus un žurnālus lasa,

konstatējams, ka no 120 personām aptaujā vienu laikrakstu lasa 85,
divus 33 un trīs laikrakstus lasa divas personas. Visvairāk lasītais

laikraksts saprotamā kārtā ir lokālais AUSTRĀLIJAS LATVIETIS,
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kaut ir ari ģimenes, kurās lasa latviešu laikrakstus, bet AUSTRĀLI-

JAS LATVIETI nelasa. Tam seko krietnā attālumā LAIKS. Daži lasī-

tāji intervēto starpā bija arf DV MĒNEŠRAKSTAM, CEĻA BIEDRAM

un pa vienam TECHNIKAS APSKATAM, TILTAM, GAISMAI, GREDZE-

NAM, žurnālam UNTVERSITAS, laikrakstam LATVIJA AMERIKĀ un

LATVIJAI. Viens ir minējis, ka lasa laikrakstu LIESMA—tas tad arf

būtu vienīgais okupētās Latvijas izdevums, kas intervijās minēts.

Angļu valodas laikrakstu lasītāju skaits ir lielāks nekā lat-

viešu laikrakstu lasītāju skaits. Izlasē šis skaits ir 154, bet, ja varētu

pieņemt, ka kādi no tiem 13, kas no latviešu sabiedrības aizgājuši,
arf lasa laikrakstus angļu valodā, tad šis skaits ir attiecīgi lielāks.

Arī lasīto angļu valodas laikrakstu skaits ir lielāks nekā lasīto lat-

viešu laikrakstu skaits. Vienu anglisko laikrakstu lasa 50, divus 68,

trīs 25, četrus 7, piecus 3, sešus viens.

No tiem, kas nelasa latviešu laikrakstus, viens nelasa arī

angļu laikrakstus, jo intervētā ir neredzīga. No pārējiem, kas nelasa

latviešu laikrakstus, 13 lasa vienu anglisko laikrakstu, 16 divus, 9

trīs, divi četrus, un divi lasa piecus. No šiem datiem izriet, ka

Viktorijā nav neviena pirmās paaudzes latvieša, atskaitot tikai nere-

dzīgos, kas nelasītu kādu laikrakstu vai nu latviešu, vai angļu valodā.

Izlasē iegūtās ziņas liecina arī, ka latvieši, kaut nelielā skaitā, lasa

laikrakstus arī vācu un krievu valodā.

Bēdīgāka izskatās aina par latviešu grāmatu lasīšanu. No 164

aptaujā intervētajiem nevienu latviešu grāmatu pēdējā mēnesī pirms

intervijas (un tas bija mēnesis, kad, spriežot pēc Melburnas latviešu

biedrības bibliotēkas datiem, daudz lasa) nebija lasījušas 107 perso-

nas jeb 65,24 * 7,70 %. Patiesībā nelasītāju skaits bija nedaudz lie-

lāks. Lai iegūtu ticamus datus par grāmatu lasīšanu, aptaujā bija

prasīts, kādas grāmatas attiecīgā persona ir lasījusi. Starp aptaujās

atzīmētajiem tituliem ir arī tādi, kas vispār nemaz neeksistē. Ja

šo skaistuma kļūdu ignorējam, tad vienu grāmatu mēnesībija lasī-

jušas 36 personas, divas grāmatas 10, trīs 7, piecas vienaun vairāk

par piecām trīs (šo triju personu lasīto grāmatu autori un tituli nebija

aptaujā minēti).

Šie dati attiecas uz Viktoriju. Citās Austrālijas valstīs nela-

sītāju procents būs lielāks. Tā var spriest pēc fakta, ka lasīto grā-

matu starpā vairāki intervētie minēja mūsu ARCHĪVU, bet no visām
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Austrālijas valstīm proporcionāli latviešu skaitam Viktorijā ir vis-

vairāk ARCHĪVA abonentu. Pieņemot, ka tie, kas minēja, ka lasījuši

ARCHĪVU.to asociātīvi nesaistīja ar aptauju (jo aptaujas organizētājs

bija ARCHĪVA redaktors), un ka ARCHĪVS tiešām ir lasīts, jāatzīst,

ka tam ir sava loma, modinot latviešu garīgās intereses.

Biedrošanās

Biedrošanās ir gan neformāla, gan formāla. Sociologi runā

par sociālo participāciju, kas izpaužas gan draudzībā, gan, iestājoties

par biedru grupās. Pirmo biedrošanās veidu mūsu aptaujā pētīja,

skaidrojot, vai intervētajam ir vairāk austrāliešu, vai latviešu drau-

gu, vai arī draugu nemaz nav. No izlases 176 personām latviešu

draugi bija pārsvarā 109 personām, bet austrāliešu draugi 35 perso-

nām un, jādomā, arī tām 14 personām, kas intervijā uz šo jautājumu

neatbildēja (ieskaitot 13, kas vispār atteicās atbildēt). Vienādāskaitā

latviešu un austrāliešu draugus deklarēja 11 personas, bet 7 personas

atbildēja, ka viņām draugu nav.

Procentuālā sadalījumā (iekavās minētas svārstību robežas)

vairāk latviešu draugu bija 61,94 % (48,73 līdz 75,15), austrāliešu

draugi pārsvarā 27,84 % (20,65 līdz 35,03), vienāds skaits 6,25 %

(4,03 līdz 13,06), draugu nebija 3,97 % (1,13 līdz 9,64). Šim procen-

tuālajam sadalījumam ir zināma līdzība ar vēlāk iztirzājamo jautā-

jumu par to, kādā pakāpē intervētie jūtas austrāliskojušies.

No organizētām grupām lielākā nozīme ir draudzēm. Aptaujā

104 no 176 personām atbildēja, ka ir locekļi latviešu draudzē. Vien-

padsmit atbildēja, ka viņi ir locekļi kādā austrāliešu, vācu, krievu

vai igauņu draudzē. Par desmit personām intervētāji atzīmēja, ka

intervētais ir gan loceklis kādā draudzē, bet neminēja, vai latviešu,

vai austrāliešu draudzē. 38 atbildēja, ka viņi nav nekādā draudzē.

Bez tam tie trīspadsmit, kas vispār atteicās atbildēt, nav latviešu

draudzē, bet nav zināms, vai viņi ir kādas austrāliešu draudzes

locekli.
i

Procentuāli (iekavās svārstību robežas) latviešu draudzes ir

59,09 % (51,54 līdz 66,64), citās draudzēs 6,25 % (2,42 līdz 13,36),

nezināmi, kādās draudzēs, 5,68 % (2,18 līdz 11,90). Tādu, kas nav

latviešu draudzē, bet par kuriem nav zināms, vai viņi ir kādā citā

draudzē, ir 7,39 % (3,13 līdz 14,53). Draudzēs nav 21,59 % (15,27

līdz 27,91).
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Tā kā draudžu aktivitāte dažādās Austrālijas valstīs ir ļoti
atšķirīga, izlasi nevaram attiecināt uz visu Austrāliju, bet tikai uz

Viktoriju. Turklāt tā attiecināmatikai uz pirmās paaudzes latviešiem.

Var pieņemt, ka atbildes par to, vai intervētie ir vai nav draudzes

locekļi, attiecas arī uz pārējiem viņu ģimenes pirmās paaudzes lo-

cekļiem. Attiecinot datus uz 5350 pirmās paaudzes personām Vikto-

rijā, iegūstam šādu pārskatu:

Draudzes locekļu un pārējo skaits Viktorijā

Vidēji Minims Maksims

Latviešu draudzēs 3162 2757 3565

Nelatviešu draudzēs 334 129 715

Nezināmā draudzē 304 150 637

Nav zināms, vai draudzē,

bet nav latviešu draudzē 395 168 777

Nav nevienā draudzē 1155 817 1493

Kopā 5350

Lai šos skaitļus pārbaudītu, autors 1973. g. jūlijā griezās pie

Viktorijas latviešu mācītājiem ar lūgumu minēt, cik viņu draudzēs

1972. gadā bija 23 gadus vecie un vecākie draudzes locekļi. Prāvests

A. Grosbachs minēja savas draudzes locekļu kopskaitu (Melburnā,

Vangaratā un Olberī) 1839. Prāvests S. Gaidelis minēja, ka katoļu
draudzē ir 302 locekļi. Mācītāja A. Buģa draudzē par Melburnu ziņas
sniedza P. Beišāns, minot 544, par Balaratu ziņoja J. Ādamsons,

minot 81. Par mācītāja E. Kociņa draudzi Džīlongā ziņas sniedza

A. Jaugietis, minot 63 personas, bet par Melburnu mācītājs Kociņš

uz autora vēstuli neatbildēja. Varbūt Melburnā šai draudzei ir tik

maz locekļu, ka mācītājam bija neērti ziņas sniegt? Līdz ar to kopā

dabūjam 2829 draudzes locekļus, sākot ar 23 gadus veciem. Kā re-

dzams, faktiski dabūtais draudžu locekļu skaits ietilpst aplēstajās

robežās, bet ir tuvāks minimam nekā maksimam.

Salīdzinot mūsu aplēsumu ar faktisko skaitu un ņemot vērā,

ka mācītāja Kociņa draudzē Melburnā arī zināms skaits draudzes

locekļu būs, varbūt varētu skaitīt, ka augšējā tabulā nezināmādrau-

dzē ierindotie būs latviešu draudzes locekļi, un intervētāji tikai to

nav atzīmējuši.
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Daudz mazāk nekā draudzēs latvieši ir biedri laicīgajās or-

ganizācijās. Izrādījās, ka no 176 intervētiem nevienā laicīgā latviešu

biedrībā nebija 109, un bez šaubām latviešu organizācijas biedri ne-

bija arī tie 13, kas atteicās ziņas sniegt. Tikai 54 minēja, ka viņi ir

biedri kādā latviešu organizācijā. Procentuāli (iekavās svārstību ro-

bežas) latviešu biedrībās bija 30,68 % (23,58 līdz 37,78), bet nebija

69,32 % (62,22 līdz 76,42). Aptaujā noskaidrojās, kaViktorijas latvieši

ir biedri vismaz divdesmit organizācijās. No 54 personām, kas bija

latviešu biedrību biedri, 35 personas bija vienā biedrībā, 12 personas

divās, 6 trijās un viena četrās. Atskaitot pusobligātās un obligātās
austrāliešu arodbiedrības un dažādās pakalpojumu biedrības, kurās

biedri nekādu dzīvāku dalību neņem (piemēram, autoklubu), labāks

stāvoklis nav arī attieksmē uz austrāliešu biedrībām. No personām,

kas nebija nevienā latviešu biedrībā, austrāliešu biedrībās bija 4, bet

no tiem, kas bija latviešu biedrībās, 8 personas bija arī austrāliešu

biedrībās. Šai ziņā gan nezinām, vai viņi ir kādā austrāliešu biedrībā,

par tiem 13, no kuriem neizdevās interviju iegūt.

Kontroles dēļ saskaitot kopējo biedru skaitu aptaujā minētajās

20 Viktorijas latviešu biedrībās (pēc šo biedrību sniegtajiem datiem)

un šo kopskaitu izdalot ar 1,5 (šāds bija iegūtais skaitlis, kas rāda,

cik biedrībās vidēji ir katrs no tiem, kas vispār ir biedrību biedri),

aplēšam, ka visās biedrībās varētu būt kopā 2430 personu. Skaitot

5350 personas, uz kurām aptauju par biedrībām attiecinām, dabūjam
biedrību locekļu minimālo skaitu 1262 personas un maksimālo skaitu

2021 personu. Aplēstais biedrību biedru kopskaits tātad pārsniedz
maksimu. Meklējot šīs parādības iemeslus, izrādās, ka tas slēpjas

lielākajā Melburnas biedrībā — Latviešu nama kooperātīvā. Nama

kooperātīva paju īpašnieki nav tikai pieaugušie, bet pajas ir izrak-

stītas arī uz bērnu vārdiem. Ja nama kooperatīvu neskaita, tad

aptaujā ir 52 personas, kas ir biedrību biedri, resp. 29,54 t 7,02 %

no intervēto kopskaita. Robežas tad ir: minims 1205, maksims 1956,

bet faktiskais biedrību biedru kopskaits ir 1230. Šis skaitlis ir aplēs-

tajās robežās un apstiprina uz izlases pamata aplēsto datu ticamību.

Tas, ka Melburnas latviešu nama kooperatīvs ir lielākā lai-

cīgā organizācija Viktorijā, izskaidrojams ar diviem faktoriem.

Pirmkārt, tā ir vienīgā organizācija, kas biedrus vāca, uzmeklējot

latviešus mājās. Otrkārt, šai biedrībai bija un ir konkrēti formulēts
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mērķis — uzcelt un uzturēt sabiedrisku latviešu mītni. Citām bied-

rībām tādu labvēlīgu faktoru nebija.

lepriekš konstatējām, ka draudzēs nav 21,59 % latviešu un bez

tam vēl 7,39 %, par kuriem zināms, ka viņi nav latviešu draudzē —

kopā 28,98 %. Vairums no šiem nav arī biedri laicīgajās organizāci-

jās. Kopā tādu, kas nav nedz latviešu draudzē, nedz arī laicīgās

organizācijās, izlasē bija 25,57 %. Svārstību robežas ir 18,84 % un

32,30 % jeb absolūtos skaitļos (tikai Viktorijā) no 1000 līdz 1700 per-

sonu pirmajā paaudzē. Vecuma ziņā vairums šo personu dzimušas

no 1912. līdz 1931. gadam. Pēc nodarbošanās viņi ietilpst sestajā

nodarbošanās klasē — fabriku amatnieki un kvalificēti strādnieki,

šoferi un mājsaimnieces, bet ceturtā daļa nāk no ceturtās un piektās
nodarbošanās klases.

Pārtautošanās

lepriekšējais pārskats rādīja, ka latviešu cilmes iedzīvotā-

jiem Austrālijā nedraud fiziska izmiršana. Var sagaidīt — gan ar

ieprecēto sveštautiešu palīdzību — viņu skaita divkāršojumu nākoša-

jos 29 gados. Latvisko kodolu šai augošajā tautā tomēr apdraud kāda

cita parādība — pārtautošanās. Sekojošā apskatā ir izpētīts pārtauto-

šanās progress pirmajā paaudzē, bet par otro paaudzi ir iespējami

tikai daži secinājumi pēc valodas, kādā pirmās paaudzes vecāki ar

bērniem sarunājas, pēc latviešu skolu skolēnu skaita un pēc tā, ko

bērni lasa. Zināmu ieskatu šai jautājumā sniedz arī vecāku atbildes

uz jautājumu, vai viņi vēlas, lai bērni iekļautos tikai austrāliešu sa-

biedrībā, vai arī daļēji latviešu un daļēji austrāliešu sabiedrībā. Par

otrās un trešās paaudzes pārtautošanās progresu šie netiešie norā-

dījumi atļauj tikai ierobežotu secinājumu. Pilnīgi droša ieskata iegū-

šanai būtu nepieciešams izdarīt aptauju tieši jaunatnes starpā, bet

tas šī pētījuma ietvaros nebija paredzēts.

Viens no aptaujas jautājumiem bija: „Vai Jūs jūtaties kā aus-

trālietis?" Atbildot bija dota šāda izvēle: pilnā mērā, pa pusei, ne-

daudz, nemaz. No intervētajiem ar
„
Pilnā mērā" atbildēja 12, un

bez tam 13, kas vispār atteicās atbildēt uz intervijas jautājumiem,

savu atteikšanos motivēja ar to, ka viņi pilnīgi austrāliskojušies un

nevēlas nekādu kontaktu ar latviešiem. Organizējot aptauju, šādi at-

teikšanās gadījumi bija paredzēti, un intervētāja uzdevums bija no-

skaidrot, vai tiešām atteikšanās ir motivēta ar pilnīgu aiziešanu no
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latviešu sabiedrības. Tā tas bija minētajos 13 gadījumos. Vairākos

citos gadījumos intervējamie sākumā atteicās sniegt atbildes, tomēr

pēc paskaidrojumiem (piemēram, ka intervētājs nav nācis vākt zie-

dojumus) atbildes uz jautājumiem izdevās dabūt. Ne tā no minētajiem

13 tautiešiem. Tātad kopā 25 ir uzskatāmi par tādiem, kas pēc pašu

atzīšanās jūtas pilnīgi kā austrālieši.

No pārējiem saņēma atbildes šādā skaitā: „Pa pusei" 47, «Ne-

daudz" 18, „ Nemaz" 86. Kā redzēsim vēlāk, attieksmē uz zināmu

skaitu intervēto šī paša deklarācija nesaskan ar viņa citām atbildēm

uz intervijas jautājumiem, bet pagaidām izvērtēsim tikai atbildes,

kādas sniedza paši intervētie. Aplēšot atbilžu procentuālo sadalījumu

un robežas, kādās šīs atbildes varētu vispārināt, iegūstam šādu ainu:

Intervētie austrāliskojušies (%)

Pakāpe Vidēji Minimāli Maksimāli

Pilnīgi 14,21 8,77 19,65

Pa pusei 26,71 19,60 33,80

Nedaudz 10,22 4,65 17,00

Nemaz 48,86 40,91 56,45

Kopā 100,00

Vērā liekamais, kas izriet no šīs tabulas, ir, ka apmēram

puse pirmās paaudzes latviešu nemaz nejūtas kā austrālieši. Drošās

robežās viņu ir no 41 līdz 56 %. Visi pārējie vairāk vai mazāk ir

austrāliskojušies, resp. garīgi noskaņoti austrāliskoties. Spektra

otrā galā ir tie, kas uzskata, ka viņi ir pilnīgi austrāliskojušies. Viņu
ir 9—20 % no visiem pirmās paaudzes latviešiem. Šeit jāuzsver, ka,

atskaitot vienu gadījumu, visi intervētie bija latvieši, t.i., cēlušies

no latviešu vecākiem. Tomēr secinājumi par austrāliskošanās pa-

kāpi ir droši tikai, ja var ticēt intervēto pašu deklarācijai.

Rodas jautājums, vai bez intervēto pašu deklarācijas — vai

viņi ir austrāliskojušies un, ja ir, tad, cik lielā mērā — būtu vēl kādas

citas pazīmes, kas ļautu spriest par šo parādību. Aptaujas lapā bija
ietverti jautājumi, kas tiešām atļauj šādu spriedumu.

Bez intervētā paša deklarācijas izraugāmies vēl citus septi-

ņus komponentus, lai mērītu austrāliskošanās, resp. pārtautošanās

pakāpi. Katram no astoņiem komponentiem piešķiram zināmu svaru,
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bet tā, lai maksimālais svara kopskaits nepārsniegtu simtu. Cik lielu

svaru piešķirt katram komponentam, ir samērā maznozīmīgs jautā-

jums, jo mūsu nolūks ir tikai iegūt salīdzinājumam noderīgus rela-

tīvus skaitļus. No šī viedokļa, piemēram, katram izraudzītajam kom-

ponentam varētu piešķirt vienādu svaru. Varētu arī izraudzīt citus

komponentus, ja vien tiem būtu kāds loģisks sakars ar pārtautošanos,
kā tas ir ar izraudzītajiem astoņiem komponentiem. Autors tomēr

izraudzījās tālāk minētos komponentus un piešķīra katram no tiem

savu svaru.

Kā pirmais izraudzīts paša intervētā novērtējums, ko iztir-

zāju jau iepriekš. Ja persona deklarēja, ka tā jūtas pilnā mērā kā

austrālietis, tad autors uzskatīja, ka tā sasniegusi pārtautošanās
skālā 30 %; ja pa pusei, tad 20 %; ja nedaudz, tad 10 %. Ja persona

deklarēja, ka nemaz nejūtas kā austrālietis, pārtautošanās pakāpi
attieksmē uz šo komponentu novērtēja ar nulli.

Kā nākošo komponentu autors izraudzījās sarunu valodu mā-

jās. Ja intervētais deklarēja, ka mājās runā tikai angliski (vai citu

svešvalodu), tad šādu personu novērtēja kā 20 % pārtautotu, ja mājās

lietoja kā latviešu, tā arī kādu citu sarunu valodu, tad par 10 % pār-

tautotu. Nākošos četrus komponentus autors vērtēja vienādi ar 10 %:

1) ja laulību partneris ir sveštautietis; 2) ja intervētais pieder pie

austrāliešu draudzes vai ir biedrs tikai austrāliešu biedrībā (šai zinā

gan neskaitot obligātās vai pusobligātās austrāliešu arodbiedrības un

pakalpojumu rakstura biedrības, piemēram, autoklubu); 3) ja lasa

tikai angļu laikrakstu un nelasa latviešu laikrakstus; 4) ja austrāliešu

kultūru vērtē augstāk par latviešu kultūru (jautājums par latviešu un

austrāliešu kultūras salīdzinājumu aptaujā bija ievietots vienīgi, lai

konstatētu tos, kas pārtautošanās skurbumā uzskata austrāliešu kul-

tūru par pārāku). Ar 5 % novērtēja apstākli, 1) ka kādai personai ir

vairāk austrāliešu nekā latviešu draugu, un, 2) ja bērni apprecējuši

sveštautieti, vai, ja vecākiem pret to nebūtu iebildumi, vai arī, ja

vecāki vēlas, lai bērni pilnīgi iekļautos austrāliešu sabiedrībā.

Visu šo astoņu komponentu svaru summējot, iegūst attiecīgo

pārtautošanās procentu, kas maksimāli var sasniegt 100 %. Tāpat kā

simtprocentīgi pārtautotas novērtēja tās 13 personas, kas atteicās

sniegt atbildes, motivējot, ka viņas pilnīgi no latviešu sabiedrības

aizgājušas un ar to vairs nevēlas nekādas saistības.
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Jāpasvītro, ka iegūtie rezultāti rāda tikai situāciju 1972.gadā.

Laika gaitā šie rezultāti var mainīties uz vienu vai otru pusi, jo pār-

tautošanās pakāpe atkarīga no paša individa gribas. Būs tādēļ kādreiz

interesanti pēc kādiem gadiem izlases intervijā ietilpināt tos pašus

jautājumus un salīdzināt atbildes ar tagad iegūtajiem rezultātiem.

Tāds salīdzinājums tad rādīs, vai latviešu pārtautošanās process

Austrālijā ir palicis tai pašā līmēm, progresējis vai gājis mazumā.

Tā kļūs redzama pārtautošanās dinamika. Šī dinamika parādīsies

turklāt pilnīgi neatkarīgi no tā, vai izraudzītajiem astoņiem kompo-

nentiem ir piešķirts «pareizais" svars. Otrkārt, ja kādā citā zemē

izdarītu varbūtības izlasi, intervijās ietilpinot tos pašus astoņus kom-

ponentus, tad, lietojot tos pašus svarus, varētu salīdzināt, vai attie-

cīgajā zemē pārtautošanās ir progresējusi vairāk vai mazāk, vai arī

ir tai pašā līmenī kā Austrālijā. Saprotams, tai jābūt nejaušās izlases

aptaujai. Diemžēl, neviena no līdz šim citās zemēs sarīkotajām ap-

taujām tāda nav bijusi, tādēļ līdz šim citās zemēs iegūtie dati nav

vispārināmi, bet attiecināmi tikai uz iztaujātajiem.

legūstot pārtautošanās pakāpes skaitlisku novērtējumu, ir

iespējams pētīt dažus faktorus, kas pārtautošanos veicina vai kavē.

Piemēram, svarīgs jautājums ir, vai pārtautošanās pakāpei ir kāds

sakars ar personas vecumu, izglītību vai pārticību. Ja turpretim

pārtautošanās pakāpi neizsaka skaitļos, bet tai vietā lieto kādus kva-

litatīvus apzīmējumus, tad secinājumi būs vairāk atkarīgi no pētnieka
ieskata vai intuicijas nekā no faktiskiem apstākļiem.

Ar iepriekš norādīto svaru vērtējot astoņus minētos kompo-

nentus, pēc kuriem mērījām pārtautošanās pakāpi, iegūstam vispirms

kopskaitu un katras pārtautošanās intensitātes pakāpes attiecīgo pro-

centu. Šos skaitļus kumulējam, un uzskatāmības dēļ tie attēloti dia-

grammā raksta pirmajā daļā.

Pārtautošanās intensitāte

Pārtautošanās
Personu Rumulētais

procents skaits % skaits %

0 27 15,3 27 15,3

5 31 17,6 58 33,0

10 10 5,7 68 38,6
15 13 7,4 81 46,0
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20 11 6,3 92 52,3
25 16 9,1 108 61,4
30 3 1,7 111 63,1
35 17 9,7 128 72,7
40 3 1,7 131 74,4
45 5 2,8 136 77,3
50 6 3,4 142 80,7
55 3 1,7 145 82,4

60 4 2,3 149 84,7

65 1 0,6 150 85,2
70 5 2,8 155 88,1
75 2 1,1 157 89,2

80 4 2,3 161 91,5
85 - 0,0 161 91,5
90 2 1,1 163 92,6
95 — 0,0 163 92,6

100 13 7,4 176 100,0

Ar šo paņēmienu iegūstam rezultātus, kas ļauj novērtēt atbil-

des uz jautājumu, kādā mērā intervētā persona jūtas kā austrālietis.

Kumulējot procentos izteikto personu skaitu, kas deklarēja savu aus-

trāliskošanās pakāpi, iegūstam šādu ainu:

Austrāliskošanās pakāpe pēc intervētā paša vērtējuma

Vidējais procents Kumulētais procents

Nemaz 48,86 48,86

Nedaudz 10,22 59,08

Pa pusei 26,71 85,79

Pilnīgi 14,21 100,00

Salīdzinot ar kumulētajiem procentu skaitļiem iepriekšējā

tabulā, redzams, ka
«

nemaz" aptuveni atbilst tiem, kas, lietojot

mūsu mēru, ir pārtautojuši es no 0 līdz 15 %. Tie, kas «nedaudz"

jūtas kā austrālieši, atbilst tiem, kas pārtautojušies 20—25 %. Trešā

grupa, kas jūtas kā austrālieši «pa pusei", atbilst tiem, kas pārtau-

tojušies 30—65 %, bet, kas «pilnīgi" austrāliskojušies, atbilst tiem,

kas pārtautojušies 70—100 %.
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Salīdzinot pašu intervēto deklarāciju par to, cik liela viņu
austrāliskošanās pakāpe, ar mūsu konstatētām pārtautošanās pazī-

mēm, redzams, ka no 163 personām divpadsmit personām šādu pa-

zīmju nemaz nav, kaut viņas domāja, ka ir daļēji austrāliskojušās.

Viena persona deklarēja, ka jūtas pilnīgi kā austrālietis, bet nekādu

citu pazīmju par to viņai nebija. Astoņas personas, arī bez pārtau-

tošanās pazīmēm, teica, ka jūtoties pa pusei austrālieši, un trīs

personas šai pašā katēgorijā — ka jūtoties nedaudz kā austrālieši.

Totiesu 58 personām, kas deklarēja, ka nemaz nejūtas kā austrālieši,

tomēr ir austrāliskošanās pazīmes. Pēc mūsu pieņēmuma, no šīs

grupas 31 personu novērtējam kā 5 % pārtautotu, 7 ar 10%, 9 ar 15%,

vienu ar 20 %, 4 ar 25 %, vienu ar 30 %, 3 ar 35 %, vienu ar 50 % un

vienu pat ar 55 %.

Šo parādību rūpīgi apsverot, autors atteicās no mēģinājuma

korriģēt datus par pārtautošanās intensitāti ar to, ka no savas puses

attiecīgajām personām pierakstītu 10—30 % klāt pie pārtautošanās

rādītāja. Jāņem vienīgi vērā, ka tad, ja personas, kam ir pārtauto-

šanās pazīmes, bet kas pašas to neapzinās, būtu sevi sīkāk analizē-

jušas, pārtautošanās intensitāte būtu lielāka. Atstājot datus nelabotus,

atrodam, ka izlasē 12 personas, kas deklarēja, ka viņas jūtas pilnīgi

kā austrālieši, bija, pēc mūsu schēmas, pārtautojušās vidēji par

65,00 %. 47 personām, kas deklarēja, ka jūtas pa pusei kā austrā-

lieši, vidējais pārtautošanās procents bija 39,36 un 18 personām, kas

deklarēja, ka jūtas nedaudz kā austrālieši, šis procents bija 27,78.

Turpretim to, kas deklarēja, ka nemaz nejūtas kā austrālieši, bija
86 personas, tomēr viņu vidējais pārtautošanās procents bija 8,47.

Pēdējā katēgorijā izlasē bija 28 personas, kam tiešām nebija nekādu

pārtautošanās pazīmju. Ja šīs personas atskaita, tad pārējām 58

personām, kam pārtautošanās pazīmes bija, vidējais pārtautošanās

procents ir 12,41.

Faktori, kas ietekmē pārtautošanos

Pētījumā noskaidrots sakars starp pārtautošanās intensitāti

(mērījot ar mūsu skālu) un šādiem faktoriem: 1) vecumu, 2) izglītī-

bas līmeni, 3) nodarbošanās prestižu, 4) intervēto apmierinātību ar

darbu, 5) vispārējo apmierinātību ar dzīvi Austrālijā un 6) ar to,
kādā valodā intervētais runā ārpus mājas (tā spriežot, cik lielā mērā

viņš satiekas ar citiem latviešiem). Visos sešos gadījumos iegūts
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nozīmīgs korrelācijas koeficients. Bez tam vēl skaidrots pārtauto-

šanās intensitātes sakars: 7) ar to, vai austrālieši, ar kuriem inter-

vētais satiekas, zina vai nezina, ka viņš ir latvietis; 8) ar to, vai

intervētais nodomājis pārcelties uz Latviju, ja tā kļūtu brīva; 9) ar

to, kā, pēc intervētā domām, austrālieši vērtē latviešus, un beidzot

10) meklēti sakari starp pārtautošanās intensitāti un to, vai intervē-

tais dzīvo pašu mājā vai citur. Starp šiem četriem pēdējiem fakto-

riem un pārtautošanās intensitāti nevarēja atrast nozīmīgu korrelā-

ciju.

Pārtautošanās negātīvo sakaru ar intervēto vecumu rāda tālā-

kais salīdzinājums. Laikā no 1942. līdz 1951. gadam dzimušajiem

vidējais pārtautošanās procents bija 38,18; no 1932. līdz 1941. gadam

dzimušajiem tas bija 37,65, 1922—1931.g. dzimušajiem 28,44, 1912—

1921. g. dzimušajiem turpretim 18,02 un 1902—1911.g. dzimušajiem

tikai 13,94. Vecākajiem tautiešiem pārtautošanās procents 1892—

1901. g. dzimušajiem ir 14,00, bet 1891. gadā un agrāk dzimušajiem

5,00. Šais divās vecuma grupās tomēr personu skaits izlasē ir mazs.

Korrelācijas koeficients starp vecumu un pārtautošanos ir:

r = —0,393, kas ir ļoti nozīmīgs (n = 156).

Pārtautošanās sakars ar izglītību ir tāds, ka ar augstāku

izglītību pārtautošanās intensitātemazinās. Tā izlasē ietilpstošajām

44 personām ar pabeigtu un nepabeigtu pamatskolas izglītību vidē-

jais pārtautošanās procents bija 29,1. Personām ar pabeigtu un ne-

pabeigtu vidusskolas izglītību (skaitā 90) pārtautošanās procents bija

vidējs — 21,7. Turpretim izlases 25 personām ar pabeigtu un nepa-

beigtu universitātes izglītību šis procents bija 17,8. Korrelācijas

koeficients: r = —0,241 (n = 159). Aplēšot korrelācijas koeficientu

attieksmei starp pārtautošanos un to, vai izglītība papildināta Aus-

trālijā, dabūja r = —0,180. Šis koeficients ir nozīmīgs ar P = 0,05

(t = 2,303, n = 160). Tā kā ar skaitli ..l" svēra tos, kas izglītību

papildinājuši Austrālijā, un ar „2" personu skaitu, kas to nav papil-

dinājušas, tad koeficienta minusa zīme rāda, ka izglītības papildinā-

šana pārtautošanos varēja veicināt. Tomēr jāņem vērā, ka izglītību

papildināja gados jaunākie, un tieši vecums šai gadījumā būs nozī-

mīgais faktors.

Klasificējot nodarbošanos pēc Kongaltona schēmas, visaugstā-

kais vidējais pārtautošanās procents ir otrai grupai. Tai seko ceturtā,
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sestā, pirmā, septītā un trešā grupa, pēc tam piektā, bet vismazā-

kais pārtautošanās vidējais procents ir pensionāriem. Pēdējais fakts

izskaidrojams ar pensionāru vecumu, jo, kā redzējām, vecums ie-

tekmē pārtautošanos. Tā kā pirmajā, otrā un trešajā nodarbošanās

grupā izlasē ir neliels personu skaits, tad ik divi grupas apvienojam.

Tādā gadījumā ar 31,3 % pārtautošanās skālā pirmajā vietā izvirzās

apvienotā trešā un ceturtā grupa (31 persona). Otrā vietā ar 30,0 %

ir apvienotā pirmā un otrā grupa (12 personu). Trešā vietā ar 21,7 %

ir piektā un sestā grupa (100 personu), bet septītā grupa kopā ar

pensionāriem (29 personas) ir pēdējā vietā ar 17,9 %.

Visumā var teikt, ka aina nav visai izteikta, bet visnoturī-

gākā pret pārtautošanos bijusi piektā grupa (neskaitot pensionārus),

t.i., patstāvīgie amatnieki, ierēdni un biroju darbinieki. Tomēr kor-

relācijas koeficients r = —0,156 ir nozīmīgs tikai ar P = 0,05 (t =

2,000, n = 172).

Loti interesanta aina paveras, ja salīdzinām pārtautošanās

intensitāti ar to, cik lielā mērā intervētās personas bijušas apmie-
rinātas ar savu darbu. Jautājums bija, vai darbs atbilst kvalifikā-

cijai, un atbildes klasificēja šādi: pilnīgi, labi, vidēji, nedaudz, nemaz.

Tie, kas atbildēja ar «pilnīgi" (57 personas), rāda vislielāko vidējo

pārtautošanās procentu (28,60 %). Kas atbildēja ar
„
labi" (28 perso-

nas), ir nedaudz zemākā līmenī (28,39 %). Apvienojot abas šīs grupas,

vidējais pārtautošanās procents ir 28,53 ± 7,69. Tiem, kas atbildēja

ar «vidēji" (26 personas), pārtautošanās vidējais procents ir 22,88

±7,17. Kas atbildēja ar «nedaudz" (10 personu), tiem šis procents
ir 10,50 t 5,35. Turpretim grupa, kas atbildēja ar «nemaz" (24 per-

sonas) rāda augstāku vidējo pārtautošanās procentu: 20,83 Ž 6,95.
Kā redzams, robežas visām grupām sedzas, izņemot vienīgi tos,

kam kvalifikācija tikai nedaudz atbilst darbam — tiem pārtautošanās

intensitāte ir noteikti zemāka. Korrelācijas koeficients r - —0,201

(t = 2,406, n = 145), kas ir nozīmīgs ar P = 0,02.

Aplēšot sakaru starp pārtautošanās intensitāti un vispārējo

apmierinātību ar dzīvi Austrālijā (ļoti apmierinātos svēra ar skaitli

1, ļoti neapmierinātos ar skaitli 5), r = —0,316, kas ir nozīmīgs

koeficients (t = 4,232, n = 163).

Aplēšot korrelācijas koeficientu starp pārtautošanās inten-

sitāti un valodu, ko intervētie runā ārpus mājas, un piešķirot relātīvo
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svaru tiem, kas ārpus mājas runā tikai angliski, 1 un otrā galējībā,
kas runā tikai latviski, 5, korrelācijas koeficients r = —0,322 izrā-

dījās nozīmīgs. Totiesu nebija nozīmīgas korrelācijas starp pārtau-

tošanās intensitāti un to, vai par intervētajiem austrālieši zina, ka

viņi ir latvieši, vai ne (r = 0,115 un t = 1,460, kas nozīmē, ka sakars

ir nozīmīgs tikai, ja P = 0,2). Tāpat nebija nozīmīgas korrelācijas

starp pārtautošanos un intervēto nodomiem pārcelties vai nepārcel-

ties uz Latviju, ja tā kļūtu brīva (r = 0,100, t = 1,271, kas nav no-

zīmīgs pat, ja P = 0,2). Praktiski nekāda sakara nav starp pārtauto-

šanās intensitāti un to, kā, pēc intervēto domām, austrālieši vērtē

latviešus (r = —0,027).

Diemžēl, neko nevar teikt par pārtautošanās atkarību no per-

sonas mantas stāvokļa. Vienīgais jautājums aptaujā, kas liecinātu

par intervētās personas turību, bija, vai viņa dzīvo pašu mājā, vai

īrētā mājā, īrētā istabā vai taml. Tā kā pāri par 70 % intervēto

dzīvo pašu mājā, tad viņu pārtautošanās procents ir tuvu vidējam, un

nekāds secinājums par atkarību no mantas stāvokļa nav iespējams

(korrelācijas koeficients r starp pārtautošanās procentu un dzīvokļa
veidu bija 0,073).

Aplēsumi mums deva nozīmīgus korrelācijas koeficientus ar

intervēto vecumu: jo vecāks intervētais, jo mazāk viņš pakļauts pār-

tautošanai. Sakarībai ar vecumu bija visaugstākais korrelācijas koe-

ficients. Nākošais nozīmīgais koeficients ir sakaram ar valodu, ko

intervētie runā ārpus mājas. Tie, kas ārpus mājas runā tikai latviski

vai pārsvarā latviešu valodu, tātad satiekas ar citiem latviešiem,

ari mazāk pārtautojuši es. Korrelācijai starp vispārējo apmierinātību

ar dzīvi un pārtautošanos ir nākošais nozīmīgais koeficients. Jo

vairāk kāda persona apmierināta ar dzīvi Austrālijā, jo vairāk viņa

pakļauta pārtautošanai. Tomēr citāds ir sakars ar to, vai persona

atzīst, ka viņas darbs atbilst viņas kvalifikācijai — pārtautošanās

risks te ir lielāks galējībās: tiem, kas ļoti apmierināti, un tiem, kas

nemaz nav apmierināti. Nozīmīgs sakars ir arī starp pārtautošanos

un personas izglītību: ar augstāku izglītību pārtautošanās intensitāte

mazinās. Tomēr tie, kas izglītību papildinājuši Austrālijā, ir vairāk

pārtautojušies, bet te izšķīrējs būs vecums, jo tie visi ir jaunāki

ļaudis. Nozīmīgu korrelāciju varēja arī atrast starp pārtautošanās

intensitāti un darba prestižu: jo pēdējais augstāks, jo pirmā zemāka.
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Pētījot sakaru starp pārtautošanos un intervēto nodomiem par

pārcelšanos uz Latviju, tāpat to, kā austrālieši, pēc intervēto ieskata,

vērtē latviešus, kā arī to, vai austrālieši zina, ka intervētais ir lat-

vietis, un beidzot to, vai intervētie dzīvo pašu mājā, īrētā mājā vai

tikai īrētā istabā — nevienā gadījumā nevarēja konstatēt nozīmīgu

korrelācijas koeficientu.

Visi mūsu iepriekšējie aplēsumi par pārtautošanos attiecas

tikai uz pirmo paaudzi, t.i., uz tiem, kas dzimuši 1942. gadā un agrāk.

Aplēsums neattiecas uz jaunākiem, nedz arī uz pirmajā paaudzē

ieprecētajiem sveštautiešiem. Aplēsumus par pārtautošanos varētu

attiecināt uz 14.000 līdz 15.000 personām.

Jauktās laulības

Pārtautošanos ļoti veicina jauktās laulības. To starpā, kas

pilnīgi aizgājuši no latviešu sabiedrības un vairs negrib būt latvieši,

intervētāji varēja konstatēt lielākā skaitā jaukto laulību latviskos

partnerus. No izlases redzams, cik plaši izplatītas jauktās laulības

pirmajā un otrā paaudzē. Pirmajā paaudzē no 116 laulātiempāriem

32 bija jaukto laulību pāri. No šīm laulībām 11 bija ar austrāliešiem,

astoņas ar vāciešiem un 13 ar citu tautību piederīgiem — igauņiem,

poliem, angļiem, frančiem un arī ķīniešiem. Jaukto laulību procents

pirmajā paaudzē bija 27,58 ar svārstībām no 19,02 līdz 36,14 %. Otrā

paaudzē jaukto laulību ir relātīvi vairāk. No 89 laulāto pāriem 50

pāri jeb 56,18 % (ar svārstībām no 45,31 līdz 67,05 %) bija devušies

jauktajās laulībās.

Lai noskaidrotu vecāku viedokli par viņu bērnu jauktajām lau-

lībām, aptaujā bija šāds jautājums: „Ja Jūsu bērni nav precējušies,

vai Jums būtu iebildumi, ja viņi apprecētu sveštautieti?" Jautājums

nebija domāts precēto bērnu vecākiem, lai viņi nenokļūtu neērtā stā-

voklī tais gadījumos, kad viņiem šādi iebildumi būtu. Tomēr uz šo

jautājumu ir atbildējuši arī precēto bērnu vecāki, un viņu atbildes

paver interesantu ieskatu svarīgajā jautājumā par vecāku reakciju

(sk. nākošā lappusē).

lekavās ir parādīts, kāds būtu attiecīgais skaits, ja visās

trijās grupās būtu bijusi vienāda pieeja. Kā redzams, neprecēto bērnu

vecākiem ir mazāk iebildumu nekā precēto bērnu vecākiem. Atšķi-
rība ir būtiska ( X

a

ir 6,82, kamēr pēc 5 % tabulas atrodamais %Mr

5,99 ar diviem brīvības grādiem). Apmēram divām trešdaļām līdz
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trim ceturtdaļām vecāku nav iebildumu, ka viņu bērni apprec sveš-

tautieti, bet šo pārsvaru panāk neprecēto bērnu vecāki.

Vecāku viedoklis par bērnu jauktajām laulībām

Ir iebildumi Nav iebildumu Kopā

Skaits %

Vecākiem ir tikai precēti

bērni 4 (2) 4 (6) 8 9,20

Vecākiem ir tikai neprecēti

bērni 11 (16) 48 (43) 59 67,82
Vecākiem ir kā precēti, tā

neprecēti bērni 9 (6) 11 (14) 20 22,98

Kopā 24 (24) 63 (63) 87 100,00

Neprecēto bērnu vecāku labvēlība pret jauktajām laulībām

nozīmē, ka šo laulību nozīme un svars nākotnē vēl vairāk pieaugs. Tā

kā pirmās paaudzes laulību process visumā ir noslēdzies, nākotnē

jaunas pirmās paaudzes laulības kļūs arvien retākas, un līdz ar to

arī šai pirmajā paaudzē jauktās laulības vairs nepieaugs. Turpretim

otrā paaudzē ir vēl daudz neprecētu, un tieši šai paaudzē var sagaidīt

jaukto laulību skaita pieaugumu. No neprecēto bērnu vecāku puses

nekādus lielus iebildumus pret jauktām laulībām, spriežot pēc mūsu

aptaujas, nevar sagaidīt. Aptauja gan rāda, ka precēto bērnu vecā-

kiem ir vairāk iebildumu, bet viņu pieredze un eventuālā vilšanās ar

jauktajām laulībām neprecēto bērnu vecākiem nav pieejama.

Jaunatnes pārtautošanās

Zināmu norādījumu par jaunatnes pārtautošanos jau sniedza

dati par to, kā pirmā paaudze skatās uz jauktajām laulībām. Ļoti
konkrētus norādījumus par to sniedz arī valoda, kādā vecāki ar bēr-

niem sarunājas. No iztaujātajiem uz šo jautājumu atbildēja 114. Tikai

angliski vai citā svešvalodā sarunājas 19, vairāk angļu nekā latviešu

valodā sarunājas 15, pa pusei abās valodās 22, vairāk latviešu nekā

angļu valodā 6, tikai latviešu valodā 51, bet nesatiekas un tātad ne-

zina, kādā valodā sarunātos — viens. Aplēšot to procentu, kas sa-

runājas tikai latviešu valodā, dabūjam 44,74 % ar svārstību robežām

no 35,18 līdz 54,30 %. Ja pieskaita arī tos, kas pa pusei runā abas
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valodas, un tos, kas latviski runā vairāk nekā angliski, tad procents

pieaug līdz 69,30 ar minimu 60,39 un maksimu 78,21. Rezultātā —

no 163 intervētajiem 128, resp. 78,53 % (ar minimu 71,93 un maksimu

85,13 %) mājas valoda bija latviešu valoda. Tātad sarunu valoda ar

bērniem jau daudzos gadījumos ir cita nekā vecāku mājas valoda.

Svešvalodas lietošana ir drošākais ceļš uz pārtautošanos, un līdz ar

to ir skaidrs, ka jaunajā paaudzē pārtautošanās intensitāteir daudz

spēcīgāka nekā vecajā paaudzē.

Intervēto vecāku bērnu sarunu valoda ārpus mājas izlasē bija

šāda (iekavās %): tikai angļu valoda 48 ģimenēs (45,3 %) ar 109 bēr-

niem (49,3 %); vairāk angļu nekā latviešu valoda 34 ģimenēs (32,0 %)

ar 66 bērniem (29,9 %); pa pusei abas valodas 16 ģimenēs (15,1 %) ar

29 bērniem (13,1 %); vairāk latviešu nekā angļu valoda 4 ģimenēs

(3,8 %) ar 8 bērniem (3,6 %); vecāki ar bērniem nesatiekas un tādēļ
nevar šādu izziņu sniegt 4 ģimenēs (3,8 %) ar 9 bērniem (4,1 %). Šie

dati liecina par apkārtējās angliskās sabiedrības spēcīgo ietekmi uz

jauno paaudzi.

Vēl reljefāk šo ainu apgaismo atbilde uz jautājumu, vai bēr-

niem ir vairāk austrāliešu, vai latviešu draugu. Izlasē vairāk aus-

trāliešu draugu bija 63 ģimenēs (58,9 %) ar 132 bērniem (59,2%).

Vairāk latviešu draugu bija 31 ģimenē (29,0 %) ar 63 bērniem (28,3 %),

vienādā skaitā 11 ģimenēs (10,3 %) ar 25 bērniem (11,2%). Atbildi

nezināja, jo ar bērniem nesatiekas, 2 ģimenēs (1,8 %) ar 3 bērniem

(1,3 %).

No atbildēm uz iepriekš raksturotiem jautājumiem nepārpro-

tami izriet, ka ieceļotāju bērni vairāk apgrozās austrāliešu nekā

latviešu sabiedrībā. Tuvāk analizējot nepilno trešdaļu ieceļotāju
bērnu, kuriem ir vairāk latviešu nekā austrāliešu draugu, izrādās,

ka vairāk nekā puse no viņiem ir vecāki par 23 gadiem. Jaunatne zem

23 gadiem, kam, pēc vecāku domām, ir vairāk latviešu nekā austrā-

liešu draugu, ir tikai 10,3 % no visiem ieceļotāju bērniem.

Ko ieceļotāju bērni lasa? Uz šo jautājumu 64 no simt ģimenēm

atbildēja, ka viņu bērni lasa tikai angļu grāmatas. Šais ģimenēs bija
145 bērni jeb 69,4 % no visiem bērniem, par kuriem bija saņemtas
atbildes. Latviešu grāmatas lasa bērni 35 ģimenēs ar 62 bērniem

(29,7 %), bet vienā ģimenē vecāki nezināja, ko bērni lasa. Šai ģimenē

bija divi bērni. Tātad bērni latviski lasa vēl mazāk nekā vinu vecāki.
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Ja tik vāja ir latviskā audzināšana ģimenēs, tad palūkosimies,
kāds stāvoklis ir ar latviskām skolām. Atšķirīgo apstākļu dēļ par

skolām skaidrotos jautājumus varam attiecināt tikai uz Viktoriju.

Melburnā darbojas trīs sestdienas skolas: Daugavas skola, Krišjāņa
Barona skola (tā paredz ar 1974. gadu likvidēties) un valdības (izglī-

tības departamenta) uzturētie latviešu valodas vidusskolas kursi, kas

arī"darbojas sestdienās. Tālākais pārskats attiecas tikai uz Daugavas

skolu un Krišjāņa Barona skolu, t.i., uz abām mazgadīgo skolām.

Latviešu valodas sestdienas kursos mācās vairāk pieaugusī jaunatne

un pat pieauguši austrālieši, kas ieprecējušies latviešu ģimenēs, un

tie vēl aptaujas laikā nebija pilnīgi noorganizēti. Agrākajos gados

latviešu sestdienas skolas Viktorijā pastāvēja arī ārpus Melburnas,

bet skolēnu trūkuma dēļ tās iznīkušas.

Sadalot pēc vecuma Daugavas skolas un Krišjāņa Barona sko-

las audzēkņus, konstatējam, ka 1972. gadā 5 gadus veco bija 19, 6—B

gadusvecos2, 9—ll gadus veco 59, 12—14gadus veco 49, 15gadusvecs

viens, kopā 180 skolēnu. Aplēšot, cik pavisam Viktorijā ir latviešu

bērnu attiecīgā vecumā, varam aplēst, ka latviešu skolās mācās šāds

bērnu procents:

Latviešu sestdienas skolu audzēkņi Viktorijā 1972. gadā

. .
. Mācās sestdienas skolā

Vecums gados Bernu kopskaits
Skaits %

5 258 19 7,4

6-8 689 52 7,5

9-11 663 59 8,9

12-14 614 49 8,0

15 60 1 1,7

Kopā 2284 180 Vidēji 7,9

Bērni, kas ir par jauniem, lai viņus sūtītu skolā, 1972. gadā

Viktorijā bija šādā skaitā: 3 un 4 gadus vecie 518, bet mazāk par gadu

līdz divi gadi vecie 688. Parasti pēc pirmskolas vecuma bērnu skaita

var plānot skolas nākotnē. Mūsu gadījumā tomēr sestdienas skolas

nākotne atkarīga ne vien no esošā bērnu skaita, bet arī no vecāku

vēlēšanās vai nevēlēšanās sūtīt bērnus latviešu skolā. Nākotnes pa-

redzējumi tādēļ tikpat kā neiespējami.
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Bērnu vecākiem, kas nesūta savus bērnus latviešu skolā, ap-

taujā jautāja par iemesliem, kādēļ viņi to nedara. Atbildes bija šādas:

16 gadījumos (45,7 %), ka vecākiem nav vaļas sestdienās bērnus vest

uz skolu; 8 (22,9 %) atbildēja, ka viens no vecākiem ir sveštautietis;

6 (17,1 %) — ka dzīvo pārāk tālu no skolas (šādas atbildes saņēma no

tiem, kas dzīvo ārpus Melburnas); 3 (8,6 %) ģimenes domāja, ka au-

dzināšanai latviskumā jānotiek ģimenē. Interesantā kārtā arī šais

ģimenēs bērni nelasīja nevienu latviešu grāmatu.' Divi (5,7 %) pa-

skaidroja, ka sestdienās bērniem ir jāmācās balets, tādēļ nav iespē-

jams iet latviešu skolā. Kā redzams, ar enerģisku rīcību varētu

novērst galveno šķērsli, kas kavē vecākus sūtīt bērnus latviešu skolā.

Jautājums par latviešu skolu ar pilnu mācību laiku

Latviešu sestdienas skolas ir labs, bet ļoti trūcīgs līdzeklis

audzināšanai latviskumā. Par daudziem no tiem, kas iet latviešu

sestdienas skolā, vecāki apliecināja, ka viņiem ir vairāk austrāliešu

nekā latviešu draugu un arī sarunu valoda ārpus mājas un mājās ir

angļu valoda. Skolēni sestdienas skolā ārpus mācībām arī" čalo angļu
valodā. Daudzmaz apmierinoši atrisināt grūto jautājumu par audzi-

nāšanu latviskumā varētu, nodibinot latviešu skolu ar pilnu mācību

laiku. Pētījot šo iespēju, aptaujā bija divi jautājumi:
„

Kādas Jūsu

domas par ierosinājumu dibinātAustrālijā pilna mācību laika latviešu

skolu (skolā mācītu visus priekšmetus tāpat kā Austrālijas skolās,

bet bez tam vēl latviešu valodu, literātūru, vēsturi uc.)?" Pēc tam

sekoja jautājums: „Vai Jūs savus bērnus sūtītu pilna mācību laika

latviešu skolā, ja tāda nodibinātos un ja skolasnauda būtu 500 līdz 700

dolāru gadā?"

Uz pirmo jautājumu 24 no izlases atbildēja, ka skolu varēs

nodibināt, bet 79 domāja, ka nevarēs. Konkrēti jautājot, vai viņi
bērnus sūtītu latviešu skolā ar pilnu mācību laiku, ja tāda nodibinā-

tos, 21 ģimene atbildēja, ka sūtītu. Šai 21 ģimenei bērnu un mazbēr-

nu, vecumā līdz 17 gadiem ieskaitot,bija kopā 177. No visiem bēr-

niem šai pašā vecumā, kas konstatēti izlasē, šie 177 bērni bija 15,82

± 5,66 %. Attiecinot šo procentu uz visiem Viktorijas latviešu bēr-

niem tai pašā vecumā, dabūjam maksimāli 814, bet minimāli 385

bērnus. Skolas vecumā, no 6 līdz 17 gadiem izlasē ir kopā 108 bērni,

bet vecākiem, kas būtu ar mieru savus bērnus sūtīt pilna mācību

laika latviešu skolā, bērnu šādā vecumā bija 17. Procentuāli 15,74 i
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7,33 % jeb absolūtos skaitļos latviešu skolā ar pilnu mācību laiku, ja

tā tagad pastāvētu, mācītos maksimāli 537 un minimāli 196 bērni.

Spriežot pēc aptaujas, šādā skolā savus bērnus nesūtītu 82 ģimenes.

Attiecinot uz visu latviešu ģimeņu skaitu, ģimenēm, kas bērnus ne-

sūtītu latviešu skolā, ir minimāli 1466, bet maksimāli 2045 bērni

vecumā līdz 17 gadiem. Vecākiem, kas uz šo jautājumu neatbildēja,

lielāko tiesu bija bērni, kuru vecums pārsniedz skolas gadus, bet

daļa bija tomēr tādu, kas izvairījās, ar atbildi pagaidām nogaidot.

Ir skaidrs, ka pilna mācību laika latviešu skola ar minimāli

200 bērniem varētu pastāvēt, kā to liecina Minsteres latviešu skola,

kas pastāv ar pusi no mūsu aplēstā minimālā skaita. Turklāt jāievēro,

ka mūsu aplēstais minims ir zemākā robeža, un, ja skola tiešām

nodibinātos, patiesais skolēnu skaits katrā ziņā pārsniegtu šo mi-

nimu. Vai Viktorijas sabiedriskās dzīves vadītājiem būs pietiekami

uzņēmības, lai nodibinātu latviešu skolu ar pilnu mācību laiku, to

rādīs nākotne.

Trešā daļa

METODOLOĢISKAS PIEZĪMES

Izlase

Lai pētījuma rezultāti būtu reprezentatīvi, jāizjautā vai nu

visas personas attiecīgajā universā, vai arī pēc nejaušo skaitļu ta-

bulām no universa izraudzītās. Visus izjautāt parasti nav iespējams,

kaut arī reizēm pētniekam ir ilūzija, ka viņš visus ir izjautājis. Pie-

mēram, I. Jaunzeme kopā ar L. Braunu pētīja latviešus Kanberā

(INTERNATIONAL MIGRATION 1972). Viņi novērtēja, ka Kanberā

esot 300 pieaugušu latviešu, un 258 no tiem viņi aicināja sniegt ziņas.

Atbildēja 165 pieaugušie, un bez tam viņi ievāca ziņas no 19 bērniem.

Tie, kas atbildēja, nebija izraudzīti pēc nejaušo skaitļu tabulām —

atbildes saņēma no tiem, kam patika atbildēt. Autori tāpēc pieņem,

ka aptaujā nav pietiekami reprezentēti, no vienas puses, visvairāk

pārtautotie un, no otras puses, pavisam maz pārtautotie. Varbūt tā

arī ir. Bet drošības par to nekādas nav. Vienkāršāk būtu bijis izrau-

dzīt intervējamos pēc nejaušo skaitļu tabulām un tad aplēst svārstību

robežas vispārinājumam. Rakstā tomēr par svārstību robežām nekas

nav minēts un rezultāti sniegti procentos, it kā universā visi būtu

iztaujāti.



94

Tāda paša rakstura kļūda ir Andra Abakuka rakstā „Daži

LNPL aptaujas rezultāti" (LONDONAS AVĪZE 1973. g. 28. sept.). Viņš
raksta: „Bija vairāk nekā tūkstoš atbildētāju, kurus var uzskatīt par

reprezentatīvu izlasi n0... sabiedriski aktīvajiem Anglijas latvie-

šiem.
..

". Lielais aptauju skaits aptauju nepadara reprezentatīvu. To

panāktu vienīgi nejaušā izlase.

Ka ir iespējams kļūdīties arī tad, ja izdara kaut ko līdzīgu

izlasei, redzams Ulža Gravas rakstā
„

Mūsu sabiedriskā doma par

sakariem ar Latviju", ALA ŽURNĀLS 9 (1973). Uldis Grava svārstību

robežu aplēsumam lieto formulu

Šo formulu lietojot, radusies principiālā kļūda. Šī formula lietojama

tikai spektra vidum, bet ne spektra galiem (formula nav lietojama

Gravas tabulas 10 % un 90 % korriģēšanai — tur lietojama pavisam

cita formula). Mazāks defekts ir, ka spektra vidum nav lietota for-

mula r— r

,ne
P(l-P)

,

1
!«96 V rl

+
2n

'

Totiesu ļoti nopietna kļūda atkal ir izlases nejaušības trūkums. No

raksta redzams, ka aptaujai izraudzītās pilsētas: Stokholma, Ade-

laide, Toronto, Klīvlenda un Ņujorka, nav izraudzītas nejauši, bet

gan kā pilsētas, „
kas aptuveni reprezentē proporcionālo latviešu

izkliedi dažādās zemēs". Tā tomēr nepavisam nav. Piemēram, Ade-

laidei ir dots svars 20 % no visām atbildēm, bet Toronto 16 %. Pro-

porcionāli latviešu izkliedei Adelaidei varēja piešķirt tikai 3 %, bet

Toronto 7 %, tātad pareizāk būtu bijis piešķirt Toronto otrtik lielu

svaru nekā Adelaidei. Nepareiza ir (vismaz par Austrāliju) Gravas

norāde, ka pusei atbildētāju jābūt vīriešiem, tāpat, no kādām vecuma

grupām vienādā skaitā jāņem atbildētāji. Kā redzējām iepriekš, Aus-

trālijā ir ievērojams vīriešu pārsvars un vecuma grupas nav vienā-

das. Pēc tā var arī šaubīties, vai citās trimdas zemēs ir dzimumu

līdzsvars un vienāds vecuma sadalījums. Par vecuma sadalījumu var

droši apgalvot, ka tas nekur nevar būt vienāds. Lai iegūtu reprezen-

tatīvu izlasi, no pilnīgas latviešu kartotēkas bija jāizrauga zināms

skaits personu pēc nejaušo skaitļu tabulām. Tās, protams, varēja

stratificēt, bet nekādā ziņā ne pēc patvaļīgi noteiktas mērauklas.

Adelaidē tāda pilnīga kartotēka bija. Ja citās pēc nejaušo skaitļu
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tabulas izraudzītajās pilsētās tādas pilnīgas kartotēkas nebija, tad

neko darīt — pētījums bija jāatliek, kamēr šādas kartotēkas sastāda,

un pēc tam no tām nejaušā kārtā bija jāizrauga intervējamie. Ir

pilnīgi aplami teikt, ka, saņemot atbildes uz 71 % izsūtīto aptauju, ir

sasniegta
„

statistiski neapstrīdama norma". Ari, saņemot atpakaļ
100 % izsūtīto aptauju ar atbildēm, nebūtu sasniegta statistiski neap-

strīdama norma, jo, pirmkārt, trūkstot nejaušai izlasei par pilsē-

tām un laikam arī par personām, par kaut kādu normu vispār nevar

būt runas. Tas, ko angļu statistikas literātūrā apzīmē par „
non-

response", ir ievērojams šķērslis, kas var apdraudēt citādi pareizi

noorganizētas aptaujas rezultātus, bet tas nav atrisināms ar augstu

ievākto atbilžu procentu, ja aptauja nav pareizi noorganizēta.

Arī mūsu aptaujā bija šī neatsaucības problēma. Atbildes

ievāca no 176 personām, bet mainītās dzīvesvietas dēļ neizdevās

sastapt 29 personas, četras nesastapa mājās pēc trīskārtēja apmek-

lējuma, viena persona bija par vecu, lai viņu intervētu, un viena bija

vājprātīga. Pie neatsaucības nevar skaitīt piecus nelatviešus un pie-

cus mirušos vieniniekus, jo, vadoties no šiem skaitļiem, universu

reducēja. Nopietnākais trūkums ir,ka neizdevās intervēt 29 personas,

kas bija mainījušas dzīvokli. Varētu domāt, ka šīs 29 mājturības

vienības būtiski atšķiras no pārējiem latviešiem, jo tās varētu būt

mazturīgākas un tādēļ bijušas spiestas mainīt dzīvokli (ja tās būtu no

īrētā dzīvokļa pārgājušas uz pašu māju, intervējamo adresi būtu va-

rēts sameklēt). Tomēr apmēram tikpat lielam skaitam intervējamo

personu, kas arī bija mainījušas dzīvokli, ar sevišķi lielām pūlēm

adresi izdevās sameklēt, un viņu atbildēs nekādu būtisku atšķirību

nevarēja saskatīt. Par mūsu neintervētajām 29 personām tādēļ gan

varētu teikt, ka tās secinājumus netraucē. Tomēr tā ir skaistuma

kļūda, kas būtu novērsta, ja aptaujas laiks par dažām nedēļām būtu

pagarināts. Tas nebija iespējams, jo Latviešu apvienība Austrālijā

bija paredzējusi sākt gadskārtējo līdzekļu vākšanu, un visu aptauju

apdraudētu tas, ka intervētiem būtu grūti atšķirt intervētājus no

līdzekļu vācējiem. Neatsaucība tad būtu bijusi lielāka.

'profesors P Jurevičs ARCHĪVA II sējumā publicēja rakstu

par vina izdarīto aptauju, kas nebija izlases aptauja un kuras rezul-

tātus tāpēc var attiecināt tikai uz tiem 144 latviešiem, kas aptaujā

atbildēja. Viņa rakstā manuprāt ir izteikts nepārdomāts spriedums,
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ka mūsu apstākļos nemaz nevarot izdarīt aptauju pēc izlases teorijas

prasībām (202. lpp.). Mūsu izdarītā aptauja tomēr pierāda, ka tādu

ir iespējams izdarīt. Tādēļ var cerēt, ka, ja reiz ledus ir lauzts, arī

citās vietās sekos pēc teorijas prasībām izdarītas aptaujas. Šī raksta

autors jau 1970. gadā noraidīja skeptisko uzskatu, it kā mēs būtu tik

nevarīgi, ka nespētu noorganizēt pēc statistikas zinātnes prasībām
izdarītu aptauju („ Mūsu sabiedriskās struktūras pētīšanas metodes",

LATVISKUMA LABAD, Melburnā 1970, 45-65. lpp.). Rakstā sniegti

arī praktiski padomi, kā šādu aptauju noorganizēt bez dziļākām zinā-

šanām izlases teorijā.

Izlases lielums

Izlases lielumu nosakot, galvenie apsvērumi bija panākt mini-

mālās izlases kļūdu robežas ar sarunāto intervētāju skaitu. Katram

intervētājam bija jānosaka minimālais intervējamo skaits, lai 1) in-

tervētājam būtu mazāk pūļu, 2) intervētāja individuālā ietekme atbil-

dēs būtu minimāla. Izlases lieluma noteikšanai izvēlētā formula bija

n =
t'p(l-p)

kur n ir izlases lielums; t pieļaujamās kļūdas koeficients, ar kādu

garantē izlases aptaujas rezultātu, ņemot izraudzīto varbūtību; d

pieļaujamās kļūdas apmērs izlasē; p meklējamās pazīmes daļa, kas

atbilst vidējās izkliedes kvadrātam. Pieļaujamās kļūdas apmēru no-

sakot, pieņēma, ka t = 1,96. Meklējamās pazīmes daļas maksims, pro-

tams, ir 0,5, bet p(l—p) = 0,25. Kritiskais nezināmais lielums tātad

paliek tikai d, un, pieņemot to vienādu vai otrādu, var aplēst n. Ja d

nosakām ± 6 %, tad n = 267, ja nosakām ± 7 %, tad n = 196. Paredzot

sarunātajiem 24 intervētājiem (beidzot izdevās sarunāt 25 intervētā-

jus) katram maksimāli 10 intervējamos, varētu intervēt 240 personas.

Līdz ar to izlases kļūda būtu starp 6 un 7 %. Ar šādu izlases kļūdu
tad ari nācās samierināties. Tā kā izdevās intervēt tikai 176 perso-

nas, vidējā izlases kļūda bija t 7,4 %.

Izlases jautājumi tomēr neattiecās tikai uz 176 personām, bet

vairāki jautājumi attiecās arī uz viņu ģimenes locekļiem. Tādos ga-

dījumos izlases vienību skaits bija lielāks par 176 un līdz ar to izla-

ses kļūda mazāka. Citos gadījumos no visām 176 personām neizdevās

ievākt atbildes (vairumā gadījumu atbildes dabūja tikai no 163 perso-

nām) un līdz ar to izlases kļūda bija lielāka. Tāpat izlases kļūda bija
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lielāka, ja pētījamā parādība bija samērā mazs vai samērā liels

procents no kopējās parādības, t.i., tālu atkāpjoties no p(l—p) = 0,25.

So iemeslu dēļ nebija iespējams dot vienu kopēju tabulu par izlases

kļūdām (kā to savā rakstā darīja U. Grava, kaut viņa tabula, diemžēl,

kā redzējām, ir nepareiza), bet katrā gadījumā līdz ar rezultātiem

ir minētas izlases kļūdas. Lai parasto lasītāju nemulsinātu, tās ir

apzīmētas par svārstību robežām.

Aplēsuma technika

Uz caurumotām kartītēm pārnestos aptaujas lapu datus ar

datoru apstrādāja Gunārs Sterns. Autors pēc datora lapām izdarīja
izlases kļūdas (svārstību robežu) aplēsumus. Ja p(l—p) bija tuvu 0,25,

lietoja formulu /—7, :

\ n 2n

kur p ir attiecīgās parādības izlases daļa, izteikta decimāldaļās no

viena, un n ir izlases vienību skaits.

Ja p(l—p) bija mazs, rezultāti aplēsti (interpolējot) pēc Fišera

tabulas (R. A. Fisher and F. Vates, STATISTICAL TABLES for bio-

logical, agricultural and medical research. Table VIII, 1) ar varbūtību

P = 0,025. Rezultāti ir parādīti pievienotajā nomogrammā, ietilpinot

tajā arī pēc augšējās formulas aplēsto izlases kļūdu.

Nomogrammā izlases kļūdu robežu nolasīšanai (sk. nākošo lpp.)

Uz abscisas attēlota pētījamās parādības procentuālā daļa no

izlases. Uz ordinātes attēlots izlases kļūdas procents. Augšējā līkne

attēlo augšējo, bet apakšējā — apakšējo kļūdas robežu, ja n = 176.

Nolasīšanas piemērs: No intervētajām 176 personām 18 atbil-

dēja, ka viņas „
nedaudz" jūtas kā austrālieši. Šīs 18 personas ir

10,22 % no visiem intervētiem. Uz nomogrammas abscisas atrodam

10 % un, virzoties uz augšu, atrodam apakšējo robežu starp 4 un 5 %,

bet augšējo robežu nedaudz zem 17 %. Precīzāk izmērījot apakšējo

robežu logaritmiskajā skālā, atrodam to kā 4,7 %. Pēc Fišera tabu-

lām (ar varbūtību 0,025 un skaitli 176 pēc interpolācijas) apakšējā

robeža ir 4,65 % un augšējā robeža 17,00 %. Kā parasts, nomogrammu

nolasījumi nav iespējami ar divu decimālzīmju precizitāti. Tomēr

aplēsumu kontrolei tie lieti noder arī ar mazāku precizitāti.
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Pielikums

INTERVIJAS JAUTĀJUMI

0. Vai esat dzimis (dzimusi) Austrālijā? — jā, nē

1. Kādās citās zemēs Jūs dzīvojāt, pirms atbraucāt uz Austrāliju?

Vācijā, Zviedrijā, Dānijā, Anglijā
2. Kādā valodā Jūs sarunājāties a) agrāk mājās Latvijā? latviešu,vācu,krievu.

b) tagad mājās Austrālijā? latviešu,angļu. . .
3. Kāda bija Jūsu izglītība, kad atstājāt Latviju? skolā negāja, pamatskolas,

vidusskolas, universitātes

4. Vai esat savu izglītību papildinājis Austrālijā? — jā, nē

5. Kā Jūs esat vispār apmierināts ar dzīvi Austrālijā? — loti apmierināts —

apmierināts — vienaldzīgs — neapmierināts — loti neapmierināts
6. Vai esat nodarbināts? — jā, nē, pensionārs

7. Ja esat nodarbināts, kādā darbā?

8. Kā Jūsu darbs atbilst Jūsu kvalifikācijai (pensionāriem viņa/viņas pēdējais

darbs) — pilnīgi — labi — vidēji — nedaudz — nemaz

9. Ja Jums būtu iespēja darbu mainīt, vai Jūs to darītu? — jā, nē

10. Vai esat loceklis latviešu vai austrāliešu draudzē? — jā, nē (pasvītrot, vai

nu latviešu, vai austrāliešu)

11. Kādās latviešu un kādās austrāliešu biedrībās esat biedrs
— minētās,nevienā

Latviešu biedrībā, DV. . . arodbiedrībā (Union)
.. .

12. Vai esat dalībnieks slimnīcu fondā (Hospital Benefit Fund)? — jā, nē

13. Vai esat dalībnieks ārstniecības fondā (Medical Benefit Fund)? — jā. nē

14. Vai vēlaties, lai iekārto latviešu a) veco laužu mītni? — jā, nē

b) aprūpes namu (Nursing home)? — jā, nē

15. Ja vēlaties, kādā veidā Jūs būtu ar mieru to iekārtošanu atbalstīt?

16. Ja nodibinātos latviešu slimnīcu fonds vai ārstniecības fonds, vai Jūs tajos

iestātos? — jā, nē

17. Vai Jūs dzīvojat savā mājā, īrētā mājā, dzīvokļu komisijas mājā, īrētā

istabā, pie citiem, nemaksājot iri?

18. Jūsu ģimenes stāvoklis — neprecējies, precējies, atraitnis (atraitne), šķīries
19. Personiskie dati — kad un kur dzimis — kad un kur laulāts — kādas tautības

ir sieva,vīrs — Bērni —
dzīvo atsevišķi — dzīvo tai pašā dzīvoklī —

dzimums (v = vīriešu) — (s = sieviešu) — (ierakstīt skaitu) — vecums —

(ierakstīt vecumu gados)

Ja intervējamam ir bērni, tad ievākt atbildes uz 20—30. jautājumu
20. Vai Jūs vēlaties, lai Jūsu bērni — pilnīgi iekļautos Austrālijas sabiedrībā?

— daļēji iekļautos Austrālijas, daļēji latviešu sabiedrībā?

21. Kādā valodā Jūsu bērni ar Jums sarunājas: — tikai angļu valodā — vairāk

angļu nekā latviešu valodā — pa pusei abās valodās — vairāk latviešu

valodā nekā angļu valodā
—

tikai latviešu valodā
— nezinu, jo mēs ne-

sastopami es
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22. Vai Jūsu bērni, kas ir skolas vecumā, iet latviešu sestdienas skolā — jā, nē

23. Ja iet, vai esat apmierināts ar latviešu skolu? — jā, nē

24. Ja neiet, kāds tam iemesls (lūdzu minēt par katru bērnu atsevišķi) — bērna

vecums un dzimums, iemesls

25. Kādā valodā runā Jūsu bērni ārpus mājas: — tikai angļu valodā — vairāk

angļu nekā latviešu valodā — pa pusei abās valodās — vairāk latviešu

nekā angļu valodā — tikai latviešu valodā — nezinu

26. Vai Jūsu bērni lasa — tikai angļu grāmatas — daļēji latviešu, daļēji angļu

grāmatas
27. Vai varat minēt, kādas latviešu un kādas angļu grāmatas katrs no Jūsu bēr-

niem ir lasījis pēdējāmēnesī

28. Vai Jūsu bērniem vairāk austrāliešu vai vairāk latviešu draugu?

29. Kādas Jūsu domas par ierosinājumu dibināt Austrālijā pilna mācību laika

latviešu skolu (skolā mācītu visus priekšmetus tāpat kā Austrālijas sko-

lās, bet bez tam vēl latviešu valodu, literātūru, vēsturi uc.) — ierosinā-

jumu varēs reālizēt — ierosinājumu nevarēs reālizēt

30. Vai Jūs savus bērnus sūtītu pilna mācību laika latviešu skolā, ja tāda nodi-

binātos un ja skolas nauda būtu 500 līdz 700 dolāru gadā? — jā, nē

31. Kādās valodās Jūs runājat ārpus mājas? — tikai angļu valodā — vairāk angļu
nekā latviešu valodā

— pa pusei abās valodās
—

vairāk latviešu nekā

angļu valodā — tikai latviešu valodā

32. Kādus laikrakstus Jūs lasāt? — The Sun, The Herald, The Age.. . Austrāli-

jas latvieti.. .

33. Kādas latviešu grāmatas Jūs esat lasījis pēdējā mēnesī?. .. — nav lasījis

34. Vai ārpus darba Jūs satiekaties vairāk ar austrāliešiem, vai ar latviešiem?

35. Vai Jums ir vairāk austrāliešu vai latviešu draugu? — draugu nav

36. Kā Jūs salīdzināt latviešu un austrāliešu kultūru? — tai pašā līmenī" — lat-

viešu kultūra ir pārāka —
austrāliešu kultūra ir pārāka

37. Vai austrālieši, ar kuriem satiekaties, zina, ka esat latvietis? — jā, nē

38. Ja viņi zina, kā viņi skatās uz latviešiem, salīdzinot ar citām tautībām —

latviešus vērtē augstāk — vērtē vienādi — vērtē zemāk

39. Vai Jūs pats jūtaties kā austrālietis — pilnā mērā — pa pusei — nedaudz —

nemaz

40. Ja Latvija kļūtu brīva un Jums piešķirtu brīvu ceļu uz Latviju, vai Jūs —

pārceltos uz pastāvīgu dzīvi Latvijā — tikai apmeklētu Latviju un tad

atgrieztos Austrālijā — paliktu Austrālijā
41. Ja Jūsu bērni precējušies, vai viņi apprecējuši — latvieti (cik Jūsu bērnu ir

precējuši latvieti, viņu vecums, dzimums, cik viņiem bērnu, to vecums,

dzimums) — sveštautieti (cik Jūsu bērnu precējuši sveštautieti, viņu ve-

cums, dzimums, kādas tautības ir laulību partneris, cik viņiem bērnu,

to vecums, dzimums

42. Ja Jūsu bērni nav precējušies, vai Jums būtu iebildums, ja viņi apprecētu

sveštautieti — jā, nē 43. Intervētais ir vīrietis/sieviete
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NACIONĀLO ĪPATNĪBU SPĒKS UN VĀJUMS

LATVIEŠU LITERATŪRĀ

Jānis Andrups

Literatūras radītājs ir rakstnieks savas tautas vidē, tāpēc ik-

vienas tautas literatūrai ir it kā divi autori: individuālais autors, kas

darbu uzrakstījis, un kollektīvais autors — tauta, kuras valodā darbs

rakstīts. Valoda nav tikai sazināšanās līdzeklis vien. Radusies ilgā

laika posmā daudzās paaudzēs, tā ir izveidojusi savai tautai rakstu-

rīgus izteiksmes paņēmienus, līdz ar to zināmā mērā nosakot pasau-

les ieskatījumu un domāšanas ievirzi tiem, kas šai valodā runā un

raksta.

Varētu iebilst, ka iespējams rakstīt literārus darbus inter-

nacionālās valodās, par kādu, piemēram, bija kļuvusi latīņu valoda

viduslaikos, kad neviena no pastāvošajām tautām tajā vairs nerunāja.

Taču no tiem laikiem nav saglabājies neviens literārs darbs ar ais-

tētisku vērtību. Kur valoda kļuvusi tikai par mechanisku sazināšanās

līdzekli un nav vairs dzīva kādas tautas lietošanā, tā vairs nav derīga

dzīvas, aistētiski nozīmīgas literatūras radīšanai. Pēc Pirmā pasau-

les kara grupa entuziastu dažādās zemēs daudz pūļu ziedoja mākslīgi

radītas starptautiskas valodas — esperanto izveidošanai. Bija mēģi-

nājumi tajā tulkot dažādu tautu literatūras paraugus. Esmu pirms 34

gadiem bijis aicināts izraudzīt latviešu dzejas paraugus šādiem tul-

kojumiem esperanto valodā. Kad šie tulkojumi bija izdarīti un ie-

spiesti, pieci izraudzītie latviešu dzejnieki tulkojumos nebija atšķi-

rami cits no cita. Viņu individuālā oriģinalitāte un dzejas dzīvīgums

bija zudis.

Nacionālais elements literātūrā ienāk divējādi: pirmkārt ar

valodu, kas pieder kādai tautai; otrkārt ar autoru, kas ir šīs tautas

loceklis un saņēmis no savas tautas ne tikai valodu, bet arī zināmu

kultūras mantojumu un visus citus elementus, kas viņu padara par

savas tautas locekli. Te neizbēgami rodas vajadzība atbildēt uz jau-

tājumu: Kas ir tauta? Dažādās atbildes sakopojis prof. E. Dunsdorfs

savā grāmatā TREŠĀ LATVIJA.1 Manuprāt, vienkāršu un pilnīgu

definīciju devis prof. Teodors Celms, bieži to iztirzādams savās lek-



102

cijās: Tautu veido četri elementi: 1) kopējā bioloģiskā iedzimtība;

2) kopējs kultūras mantojums; 3) kopēja vēsture; 4) kopēja nacionālā

apziņa.

Mūsu laikmetā plaši kultivē dažādus ieskatus, kas tautas lomu

mazina. Marksisti tautas vietā liek šķiru un sapņo par tūkstošgadu

miera valstību, kurā visas tautas būs sapludinātas vienā sociālistiski

vadītā cilvēcē. Arī brīvajā pasaulē ārpus marksistiskajām tendencēm

ir ieskati par lielu valstisku veidojumu radīšanu, lai izbeigtu nacio-

nālās pretišķības.
Pretēji šiem ieskatiem šo rindu autors grib pasvītrot, ka

tauta ir kultūras radīšanas pamatvienība, kamēr cilvēce, internacio-

nālā sabiedrība tautu pārrobežu sakaros ir tikai kultūras vērtību

baudītāja un patērētāja. Kultūras vērtības rada individs savas tautas

vidē, nevis ārpus tautas kādā anonimā internacionālā vidē. Iznīcināt

tautu kā kultūras radīšanas pamatvienību nozīmē iznīcināt kultūras

rašanās avotu.

Nav (un droši vien arī nebūs) kādas vispārējas literatūras, bet

ir gan angļu, franču, vācu, latviešu utt. literātūra. Tas pats sakāms

par mūziku, tēlniecību, glezniecību un citām mākslas nozarēm. Pat

laikmetos, kuros uzrodas modes virzieni, kas rada lielu skaitu atda-

rinātāju, epigoņu, vai kas reducē māksliniecisko radīšanu līdz

pamatelementiem kā mūsu laiku abstraktīvisms tēlotājā mākslā,

nacionālās iezīmes tomēr laužas cauri modes vienveidībai. Japāņu

gleznotāja abstraktā glezna ir citāda nekā angļu abstraktistam.

Nacionālās iezīmes var izpausties pat zinātnē un technikā.

Angļiem raksturīga viņu empīriskā filozofija un apdāvinātība mašīn-

būvē, velsiešiem — ideālistiskā filozofija un veiksme ķīmijā utt. Šis

jautājums ir pārāk plašs, lai to te iztirzātu, un īsti neattiecas uz

mūsu tematu. Tauta ir organisks veselums, kas nosaka katra tautas

locekļa ievirzes, dažkārt pat pret viņa paša gribu. Šķira turpretim
ir īslaicīgs, uz materiālām interesēm dibināts sabiedrības veidojums,

nemitīgi mainīgs.

Tauta kā kultūras radīšanas pamatvienība uzspiež literatūrai

savu zīmogu. Literātūra līdz ar to nenovēršami izsaka ne tikai autora

individuālos pārdzīvojumus, bet atspoguļo arī savas tautas raksturu,

vēsturi, dzīves apstākļu noteikto situāciju. Kādas ir latviešu literā-

tūras raksturīgās iezīmes?
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Jau tālā pagātnē citu tautu vērotāji, kam bijusi ar latviešiem

kāda saskare, pamanījuši mūsu lielo tautasdziesmu bagātību. Tāda

radusies neapšaubāmi tāpēc, ka latviešu tautai šai virzienā bijusi

īpaša apdāvinātība. Tautasdziesmas pavadījušas latviešus visos laik-

metos visās dzīves gaitās. Tās bijušas viņu svētie teksti un viņu
tikumisko normu krātuve, viņu daiļuma izpratnes kanons un prieka

avots. Tautasdziesmām latviešu dzīvē bijusi līdzīga loma kā grēk-

sūdzei baznīcā vai psīchoterapijai modernajos laikos. Grūtā likteņa
samezglojumus atraisīt latvietim palīdzēja viņa dziesmas (Bēdu liku

zem akmeņa, Pāri gāju dziedādama — 107. daina, Zaļeniekos).
Mūsu tautasdziesmas ir liriskas pēc sava satura, pārdzīvo-

juma un formas. Tajās neatspoguļojas episks saturs — notikumi vai

individuāli varoņi, jo tautasdziesmu forma un pārdzīvojuma ievirze

nav episkam saturam atbilstoša. Lirikā visas norises ir iestindzinā-

tas tagadnes apvārsnī, tur nav notikumu kustības.

Jau kopš 18. gadsimteņa ir meklētas latviešu episkās dzies-

mas, un sevišķi intensīva šī meklēšana kļuva 19. gs. otrā pusē, kad

Lēnrots 1835—1849.g. publicēja savu KALEVALU un Kreicvalds

1857—1861.g. igauņu KALEVIPOEGU. Daži vēstures avoti liek do-

māt, ka tāpat baltu tautām unarī latviešiem varētu būt bijušas epis-

kās dziesmas. V. Biļķins, savācot vēstures norādes par baltu tautu

dziedāšanu 9—13. gs., atzīmē arī liecības par kuršu, zemgaļu, prūšu

un jātvingu karavīru dziesmām.2 Karavīri visos laikos mēdz dziedāt

gan episkas, gan liriskas dziesmas (par savu tēvzemi, par iecerēto

meiteniutt.), un no skopajām vēstures liecībām tikai retos gadījumos

var noprast, kāda rakstura dziesmas dziedātas. Tā V.Biļķina piemi-

nētajā 1249.gada Kristburgas līgumā rakstīts, ka sevišķi prūšu dzie-

dātāji — tulisoni un ligašoņi mirušā sadedzināšanas rituālā apdziedā-

juši vina karadarbus; rādīta arī aina, kur mirušais daudzupavadoņu

vidū, nesdams medību vanagu uz rokas, uz auļojoša zirga iejāj viņā
saulē. Chronists Dlugošs savukārt apraksta jātvingu lielo kareivī-

gumu un vēlēšanos, lai viņu varoņdarbus pēc nāves daudzinātu dzies-

mās. Tās ir gandrīz vienīgās līdz šim zināmās liecības, kas norāda

uz baltu dziesmām ar episku raksturu.

Par Sakša Grammatiķa minētajām kuršu dziesmām kaujas

starpbrīdī 3 vai zemgaļu dziedātajām dziesmām, aizejot no aplenktās

Sidrabenes," trūkst norādījumu, vai tās bijušas episkas, vai liriskas
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dziesmas. Prof. E. Dunsdorfs pēc satura motīviem, kas neapšaubāmi

atspoguļo zināmus vēsturiskus apstākļus, ilustrējis atsevišķus vēs-

tures posmus ar dainām, kas runā par karavīriem. 5 Nav šaubu, ka

dziesmās minētie satura motīvi attiecas uz izvēlētajiem laikmetiem,

taču šīs dziesmas ir liriskas. Episkās dziesmas vai to fragmenti nav

saglabāti. Tāpat grūti atrast uzrakstītajās liriskajās dziesmās ieplū-
dušus kādus formas elementus, kas nāktu no episkajām dziesmām.

Izņēmums ir amobiskā kompozicija — divkārša parallēlu atkārtojumu

virkne, ko lieto dziedamajās tautas balādēs un kas paretam atrodama

tautasdziesmās. Ķeltu folklorā šai formā radītas varoņu dziesmas,

bet latviešu tautasdziesmas ar amobisko kompoziciju ir liriskas. 6

Ar 18. gadsimtu sāk parādīties daži reti dziesmu uzrakstī-

jumi, kas atšķirīgi no klasiskajām latviešu tautasdziesmām. Tās ir

ziņģes, kas dažkārt ir arī episka rakstura; to pirmsākumi parasti

meklējami vācu folklorā. Domājams, ka tās sākušas ieviesties kādus

pāris gadsimtus pirms pirmajiem uzrakstījumiem. Ziņģu tradiciju

apzināti kultivē Vecais Stenders, lai izskaustu latviešu tautasdzies-

mas, un jo plaši ziņģes sāk ieviesties ar 19. gadsimta astoņdesmita-
jiem gadiem, kad to pieņemšanu sekmē laikmeta sentimentālisma

mode. Šai laikā un droši vien jau arī agrāk par ziņģu avotu noder arī

krievu romances. Ziņģu ieviešanās kopš apmēram 16. gadsimta va-

rētu likt domāt, ka iznīkusi kāda agrāka ģenuīni latviska garāku

episku dziesmu tradicija, kuru nu vajadzēja aizstāt.

Ja nu episkās dziesmas latviešiem bija, bet iznīka kara ra-

dītajās pārmaiņās vai izzuda no tautas atmiņas, kā domāja tautas

atmodas darbinieki, tad tas tomēr kaut ko liecina par mūsu tautas

raksturu. Šīs episkās dziesmas, ja tādas bija, varēja dziedāt kara-

draudzēs un pils saimēs. Kad latviešu piļu valstis nogāja no vēstures

skatuves, nebija vairs sabiedriskās vides, kur šīs dziesmas varētu

glabāties un augt tālāk. Latviešu zemnieka garapasaulei tuvāka ir

liriskā izteiksmes forma, kas abstrahē lokalizāciju laikā un telpā.

Kad parādās mūsu rakstītās Hterātūras pirmie nedrošie sā-

kumi, tajos diezgan ātri izveidojas pieņemama liriskās dzejas forma.

Gandrīz vai par brīnumu uzskatāms nezināma autora 1685. gadā rak-

stītais apsveikuma dzejolis Kurzemes hercogam Frīdricham Kazimi-

ram, ko publicējis ABīlenšteins. 7 Tā sākums skan:
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Spīguļo, saulīte, rādi to dienu,

Kas mums jo salda, ne medus ar pienu,

Kuyā mēs līgsmojam, dziedam m deijam,
Kur vien mēs staigājam, stāvim m eijam.

Atskaitot dažu archaisku formu, tāpat varētu rakstīt arī mūs-

dienu dzejnieks, tāds, kam ir līdzīga virtuoza rotaļība. Par tā paša
laikmeta autoru Fīrekeru teikts, ka viņa garīgajās dziesmās ir vairāk

dzejas nekā tā laika vācu lirikā, kas sastingusi pseudoklasicisma

manierismā. Nav šaubu, ka Fīrekera paraugs bijušas tautasdzies-

mas, uz ko norāda tautasdziesmām raksturīgie stila paņēmieni —

deminutīvi un atsevišķi no tautasdziesmām ņemti vārdi.

Pirmais īsti lielais tautas atmodas dzejnieks Auseklis rāda

jau tādu dzejas gatavību, it kā aiz viņa stāvētu gadsimtiem ilgi vei-

dotas lirikas attīstība. Nav šaubu, ka arī Ausekļa dzejas meistarība

izaugusi no tautasdziesmu avota. Tautasdziesmu stila elementu Au-

sekļa dzejā ir maz, bet pasaules izjūta ar kopības līmenī paceltu

pārdzīvojumu, notušējot individuālas emocijas, ir radniecīga tautas-

dziesmu uztverei.

Daudz smagāku ceļu vajadzējis noiet, iekopjot mūsu episkās

dzejas — stāsta un romāna stilu. Šīs attīstības sākumā ir reliģisko

rakstu tulkojumi, sākot ar 16. gadsimtu. Kad pirmie nevarīgie mēģi-

nājumi bija radušies, mūsu rakstos 17. gadsimtā ienāk Mancelis, vīrs

ar izcilu latviešu valodas prasmi un labu stila izjūtu. Viņa paraugs

ir Mārtiņa Lutera garā veidotā bībeles retorika ar gariem, ritmis-

kiem periodiem. Latvieši šo vareno valodu no Manceļa mutes un viņa
svētrunu grāmatas, domājams, uzņēmuši ar prieku, kaut latviešu

sarunu valodai tā stāv tālu. To pašu garo, ritmisko periodu tālāk kopj

bībeles tulkotājs Gliks un viņa pēcteči, un, kad sākas latviešu autoru

radītais stāsts un romāns ar Neikenu, Apsīšu Jēkabu un brāļiem Kau-

dzītēm, bībeles stila ietekme viņu valodā ir liela. Nav šaubu, ka no

kanceles baznīcā un no garīgo rakstu grāmatām šis stils būs zināmā

mērā ietekmējis arī latviešu sarunu valodu. Šī bībeliskā stila ietekme

ir tik stipra, ka 20. gadsimtā tā piedzīvo atdzimšanu apzināti veidotā

stilizācijā Aleksandra Grīna darbos un Virzas STRAUMĒNOS.

Atbrīvošanās no retoriskā bībeles stila sākas paaudzē, kas

ienāk literātūrā ar 1905. gadu. Skalbe, Jaunsudrabiņš, Austriņš, Erss

uc. katrs savā individuālā veidā iekopj teikumu, kas ir tuvāks tautas
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runātai valodai. Vistuvāk tai piekļuvis Jaunsudrabiņš, kas pratis

rakstos ieviest veidu, kā runā Augšzemgales zemnieks. 1905. gada

revolūcijas laikmets ir ļoti svarīga un dažā ziņā dīvaina ūdensšķirtne
mūsu rakstniecībā. Tās loma latviešu literātūras vēsturē vēl neap-

gaismota. Ne pašai revolūcijai te tik svarīga loma kā paaudžu maiņai

un pārmaiņām, kas bija nobriedušas immanenti pašas literātūras

attīstībā. Varētu teikt, ka šai posmā, kas ilgst no 1905. līdz 1918.

gadam (līdz neatkarīgās Latvijas tapšanai), sākas mūsu modernālite-

rātūra. Šī literātūras posma pārmaiņas izpaužas šādos virzienos:

1) Līdz tam dominējošais vienpusīgais vācu un krievu literāro

ietekmju loks tiek lauzts. Pēcrevolūcijas laika paaudze meklē ierosmi

franču dzejā (bieži gan ar krievu tulkojumu palīdzību) vai skandināvu

literātūrā, iepazīdamās ar to trimdas gaitās. 2) Pretēji jaunstrāv-

nieku un marksistu izvirzītajam rakstnieka pienākumam nodarboties

ar sabiedriskām problēmām šī paaudze uzsver rakstnieka neatkarību

un literātūras uzdevumu kalpot pirmkārt mākslinieciskiem mērķiem,
kā to žurnālā DZELME (1906. g. 5.nr.) deklarēja deviņi autori (J.Aku-

rāters, K. Skalbe, K. Štrāls, K. Jēkabsons, K. Krūza, J. Jaunsudrabiņš,
E. Cālītis, A. Baltpurviņš un Zemgaliešu Biruta). 3) Ar latviešu sim-

bolistiem (jeb dekadentiem, kā viņus toreiz dēvēja) atjaunojas latviešu

lirikas valoda — tā kļūst emocionāli piesātināta, poētizēta; var runāt

par sevišķa lirikas stila izveidošanos. 4) Epika sāk atbrīvoties no

garīgo rakstu ietekmē iekoptā garā, ritmiskā teikuma. lekopjas sa-

runu valodai tuvāks, īss teikums; dažkārt tas ir ļoti gleznains, pie-

šķirdams epikai lirisku raksturu. 5) Literāro žanru līdzsvars (kad

lirika, epika un drāma attīstās vienvērtīgi) ir izjaukts, un lirika sāk

valdonīgi dominēt.

Šis pēdējais attīstības virziens ir iezīmīgs visai tālākajai lat-

viešu literātūras gaitai. Ja tautas atmodas laikmetā un tai sekojošā
Jaunās strāvas periodā blakus lirikai rodas paliekama epika un drā-

ma, tad pēc 1905. gada ar simbolistiem lirika ir kvantitatīvi un kva-

litatīvi lielā pārsvarā, un šāda attīstības ievirze ar atsevišķiem
izņēmumiem turpinās līdz mūsu dienām.

Šis mūsu literātūras attīstības īsais kontūrējums liek secināt,

ka, sākot jau ar tautasdziesmām, lirika ir dominējusi. Šāda dzejis-
kās radīšanas ievirze, acīm redzot, ir raksturīga baltu tautām, jo

arī lietuviešu rakstniecībā lirika ir pārākā nozare. Turpretim som-
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ugru tautās dominē epika. Somiem un igauņiem ir savi, vismaz pa

daļai tautas radīti, epi, tāpat liroepiska tautas dzeja ir kareliešiem.

Jaunākajos laikos stāsts, bet it sevišķi romāns, ir igauņu un somu

izcilākā literātūras forma, tāpat romāns ir galvenā forma ungāru

literātūrā. Lirikas dominēšanas dēļ latviešu literatūrai grūti pārkāpt

latviešu valodas robežas, jo lirika praktiski ir netulkojama, tāpēc

latviešu literātūra pasaulē ir mazāk pazīstama nekā somu un igauņu.
Lirisko formu pārsvara rezultātā mūsu literātūra ne vienmēr spēj

pietiekami izgaismot visas latviešu tautas dzīves problēmas. Tā, pie-

mēram, latviešu literātūrā gandrīz visos laikos bijis nepietiekams
sabiedrības tēlojums. Latviešu literātūras varonis parasti ir individs

(kā tas ir lirikā, kur dominē paša „es" pārdzīvojumi), reti kad sa-

biedrība.

Raksturīgs darbs šai ziņā ir Edvarta Virzas STRAUMĒM,

„
vecās Zemgales mājas" notēlojums gadu gaitā. Šī darba ievada no-

daļā ir teikums: „Jums vairs nav, kam ceļu prasīt, jo šinī stundā

visi Zemgales ļaudis guļ vai nu klētīs, vai dārzu paēnās". Citiem

vārdiem, rakstnieks ieved lasītāju sava darba vidē, kurā cilvēki nav

sastopami, un episkā attēlojumā — notikumos, dzīves norisēs tie nav

sastopami visā darbā. Lauku sēta un tās saime ir sabiedriska vie-

nība, tautas pamatšūna, kuras notēlojums „
gadu gaitās" prasa episku

formu, bet Virza to pasniedz liriskā formā bez cilvēkiem, bez noti-

kumiem, ar tagadnes apvārsnī apturētu laika ritēšanu —

„
sub specie

aeternitatis". 8 Virza ir liriķis, un no liriķa gaidīt sabiedrības tēlo-

jumu nebūtu vietā. Bet sabiedrība neparādās arī tipiskos episkas

ievirzes autoru darbos. Tā Aleksandra Grīna plašajos romānos pa-

rasti darbojas liels personu skaits, bet tie ir individuāli varoņi, kas

hēroizētā pacēlumā izrisina savus personiskos likteņus. 9

Sabiedriskās perspektīvas trūkums kavē mūsu epikā radīt

tipisko latvieša tēlu. Somiem ir viņu septiņi brāļi Alekša Kivi romānā,

igauņiem taisnības meklētāji kaimiņi Tamsāres romānu ciklā TIESA

UN TAISNĪBA, 10 norvēģiem — Augusts, pasaules apbraucējs, grie-

ķiem— Zorba Kazantzakisa romānā. Tipiskajam latvietim mūsu epikā

vēl jāienāk, jo to var parādīt tikai sabiedrības vidē, citu ļaužu ska-

tījumā. Individuālais skatījums, paša „es" uztvere rāda tikai lirisko

varoni, kam pietrūkst dzīva cilvēka daudzplākšņainības un plastis-

kuma.
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Līdzšinējās piezīmēs lūkots ieskatīt mūsu literātūras iezīmes

no formas viedokļa. Svarīgi konstatēt arī mūsu literātūras satura

galvenos virzienus. Ja uz šo jautājumu jāatbild ar vienu teikumu, tad,

liekas, būs vietā teikt, ka latviešu literātūru, sākot ar mūsu folkloru,

pārvalda atbrīvošanās sauciens, kas iet divos virzienos: 1) ārējā at-

brīvošanās—no svešām varām vai nepieņemamas sabiedriskās vides,

2) iekšējā atbrīvošanās — ētiskās skaidrības un tikumisko vērtību

meklēšana.

Arējās atbrīvošanās motīvs raksturīgs jau mūsu folklorā.

Melnā čūska tautasdziesmās, velns tautas pasakās ir svešā kunga

simbols; zaķis, kas tautas pasakās parasti ir zemnieka simbols, ar

savu veiklību un attapību, parasti uzvar spēkā pārāko pretinieku.
Trešā brāļa — Antiņa motīvs apvieno abus atbrīvošanās virzienus; ar

savu ētisko pārākumu trešais brālis — muļķītis uzvar
„ gudros" brā-

ļus. Ētisko vērtību prioritāte latviešu literātūrā izgaismota visos

laikos loti dažādos veidos — škīstsiržu ļaudis, baltās drānas, labes-

tības daudzināšana. Zīmīgi, ka šis iekšējās atbrīvošanās motīvs skan

latviešu rakstnieku darbos pat padomju varas spaidos, kur tiek potēta

pilnīgi pretēja dzīves uztvere — varas prioritāte ētisko vērtību vietā.

Imants Ziedonis raksta:
„

Man iepatikās vārds
„

labestība". .Tieši to

es biju meklējis.
" 11

Uzsvars uz ētiskām vērtībām dara latviešu rakstnieku darbus

saturā bagātus, kaut sabiedriskā tēlojuma trūkuma dēļ ētiskās prob-
lēmas ne vienmēr izgaismotas pietiekamā dziļumā. No otras puses,

ja ētiskās skaidrības meklēšana nav iekausēta mākslinieciskos tēlos,

tā aizved didaktikā. Salīdzinājuma pēc jāpiezīmē, ka cita vērtību

skāla parādās igauņu epikā. Tur uzsvars likts uz taisnības meklēšanu,

kā tas spilgti redzams jau pieminētajā Tamsāres romānā TIESA UN

TAISNĪBA, kur tas izcelts pat virsrakstā.

Ētisko vērtibu prioritāte liek latviešu literātūrā daudzināt

klusos varoņus, mazos cilvēkus, pazemīgās dvēseles, mīlēt un žēlot

dzīvībuvisos tās veidos; no šīs ievirzes aug arī lielais tuvums zemei,

kas raksturīgs visu laiku latviešu dzejai, pat autoriem, kas uzauguši

pilsētā. Ilze Šķipsna raksta:
„

leaugt pēkšņi zemē, ļaut kājām kļūt
par stiebriem, laist matiempiesūkties ar spožu sauli. .

.

Te es varēju

palikt.. .
"I2
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Par dainu autoru līdzinieku varētu uzskatīt zemnieku, kas par

ieroci pie rokas tur galeniski pārsietu izkapti un meža patvērumā

priecājas par puķi, kamēr gar meža malu vēl arvien siro svešs kara-

spēks. Šī dainu dzejnieka 20. gadsimta radinieks ir dzejnieks, kas

varas dziņas sabradātai pasaulei stāv pretim ar savām alkām pēc

zemes un dabas tuvuma, izteikdams tās ar Linarda Tauna vārdiem: '3

Pilsēta — pasaules gada tirgs,
Mana dvēsele ilgā badā sirgst

Pēc dārziem, pēc rāmām zālēm,

Pēc ganībām, lāmām, tālēm.

Šī ievirze labi raksturo latvieša introspektīvo noslieci, viņa
individuālista dabu, kas uzspiedusi savu zīmogu visai mūsu rakstnie-

cībai. Tautas rakstura īpašības nosaka, ka latviešu literātūras vēr-

tīgākā daļa ir lirika, pie tam latviešu lirikas spēks izpaužas subtilos

individuālos pārdzīvojumos, smalkās detaļās, pasteļzīmējumā, ko

citu tautu valodās tikpat kā neiespējami pārtulkot. Latviešu epikā

stāsts un novele ir pārāki nekā romāns, jo īsajās epikas formās

cilvēku var parādīt arī bez sabiedrības klātienes. Romānā rets ir

sabiedrības tēlojums un cilvēka likteņu risinājums pret sabiedrības

fonu. Līdz ar to maz koptas tādas formas kā biogrāfiskais un vēstu-

riskais romāns. Drāma, kā daudzām tautām, latviešiem ir kvantita-

tīvi pašaura, bet tomēr ne pārāk vāja daļa. Latviešu raksturā ir

sava skatuviskās izteikšanās dzirksts, kas parādās jau folklorā. Kā

aprādījis Jansons, masku gājienus, budēļus un čigānus var uzskatīt

par mūsu teātra sākumu, 14 tāpat savi dramatiskā tēlojuma momenti

ir Jāņu vai kāzu tradicijās un dievainēs, kad tradiciju sākotnējā

nozīme aizmirsta vai zaudē savu svarīgumu un turpinās tīrā tēloša-

nas priekā.
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AVARITIA?

Arvīds Prods

Ticēšana aplamām atziņām, nereālas cerības, dažreiz sapņi
daudzkārt ir ietekmējuši latviešu rīcību mūsu vēstures drūmajās

dienās. Lai pieminam zviedru gaidīšanu un cerības, ka atkārtosies

1919. gada notikumi tēvijā Otrā pasaules kara beigu posmā. Atcerē-

simies arī pirmos gadus svešumā Vācijā, kad cerējām, ka drīz at-

griezīsimies mājās. Toreiz ticējām, ka pēc rietumu sabiedroto un

krievu konflikta varēsim drīz atgriezties Latvijā, ka atgūsim brīvību

un neatkarību. Kad neko nesagaidījām, no Vācijas izceļojām tālāk

bez plāna. Ikviens individuāli izvēlējāmies jaunu mītnes zemi, kaut

vēl cerējām, ka atvērsies vārti ceļam atpakaļ uz brīvo Latviju.

Jaunajās mītnes zemēs ātri noorganizējām latviešu draudzes

un organizācijas. To mērķis bija un ir latviešu kultūras saglabāšana

un izkopšana. Laika gaitā ir izteikts daudz skaistu ierosinājumu un

teiktas dedzīgas runas. Ir arī veikti darbi ar lielākiem vai mazākiem

panākumiem. Tomēr veiktais notika bez saskaņota plāna, kura pamatā

būtu reāls apsvērums par ilgu trimdu. Tikai pēc gadsimteņa ceturk-

šņa nodzīvošanas mītnes zemēs 1972.gada beigās izdevās apvienot

dažādo mītnes zemju latviešu kultūras fondus vienā kopējā brīvās

pasaules Kultūras fondā. Kādas grūtības ir šim kopējam fondam vēl

pēc nodibināšanas, rāda kaut tas, ka fonds naudas līdzekļus pirma-

jiem piešķīrumiem saņēma tikai no Amerikas latviešu apvienības un

Latviešu nacionālās apvienības Kanādā. No Eiropas saņemts tikai

solījums, bet nekas nav saņemts no Austrālijas un Jaunzēlandes

latviešu apvienības.

Pirms kopējā Kultūras fonda nodibināšanas, 1972.gada sākumā

ARCHĪVA XII sējumā profesors Dunsdorfs publicēja kultūras politikas

plānu kopā ar ASV, Anglijas, Vācijas un Austrālijas latviešu kultūras

daļu vadītāju atsauksmēm par šo plānu (pārējiem aicinātajiem kultū-

ras daļu vadītājiem dziļdomīgi klusējot). Plāna autors toreiz rakstīja:

„
Kultūras politikas uzdevums ir: a) saglabāt esošās kultūras vērtī-

bas, b) radīt jaunas kultūras vērtības. KPP (Kultūras politikas plāns)

jāizstrādā mūsu centrālajām organizācijām un jākoordinē Pasaules
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brīvo latviešu apvienībai. KPP izstrādājams trim gadiem uz priekšu,

reālizēšanu sadalot pa gadiem.
"

Latviešu sabiedrība tagad gaida, ka

mūsu centrālās organizācijas šo ieteikto un tik nepieciešamo darbu

iesāks un veiks.

Plāna reālizēšanas centrā ir plāna financēšana, kas arī pie-

minēta plānā, bet kas radīja vislielākos iebildumus no tiem, kas bija

aicināti par plānu dot atsauksmi. Sekojošā raksta nolūks ir iztirzāt

sīkāk šo kultūras politikas plāna galveno aspektu.
Plāna financēšanai par galveno ieņēmumu avotu bija paredzēti

latviešu kopības maksājumi (ievērosim — ne ziedojumi.') $ 300.000

gadā. Šie maksājumi būtu viena tūkstošdaļa no 180.000brīvās pasau-

les latviešu kopējiem gada ienākumiem, un no katra būtu vidēji viens

dolārs un sešdesmit septiņi centi. Vēlreiz pārlasot ARCHĪVA XII

sējumā atsauksmes un plāna autora piebildi, pārdomas rada vārdi:

„Visi atsauksmes devēji noraida ierosinājuma projektu par KPP

financēšanu, kaut daži šo problēmu atzīst par svarīgu". Ir skaidrs,

ka financēšana ir plāna svarīgākā daļa un ka bez līdzekļiem iecerētie

kultūras mērķi nebūs sasniedzami. Tomēr pārsteidz atziņa par mūsu

nevarību līdzekļu sagādē. Vai tiešām mēs, kas dzimteni atstājām
mitrām acīm un lūdzot:

„
Dievs, svētī Latviju", un arī mūsu pēcteči

būtu tā iemīļojuši zelta teļu, ka, skopuma apmāti, nebūsim ar mieru

latviešu kultūrai maksāt nedēļā tikdaudz, cik maksātu divas cigare-

tes? Varbūt noraidīšanas pamatā ir pieredze ar līdzšinējo ziedojumu
vākšanu? Bet projektā paredzētie maksājumi nebūs ziedojumi, bet gan

latviešu kopības nodeva, kuru pārvaldīšanai jānoorganizē speciāla
iekārta. Varbūt noraidīšanas pamatā ir informācijas trūkums, nepa-

reizi pieņēmumi, kas allaž rada nepareizas atziņas?

A. Cipulis savā atsauksmē raksta: „Ja mēs no 10.000 Vācijā

esošiem latviešiem varētu gadā iekasēt 15.000 marku, tad to varētu

atzīt par reālu pamatu mūsu kultūras darbam", vēlāk atzīdams, ka

„ Mēs varētu lietas labā daudz darīt", t.i., līdzekļu sagādi uzlabot.

Aplēšot ģimenes caurmēra devumu gadā Vācijā, dabūjam DM 4,50,

kas pēc 1972. gada kursa ir ap 1,25 dolāri gadā. Līdums saka: „bet

apmēram $ 3 no ģimenes būtu jāuzskata kā iespējama summa". ASV

no 1966. līdz 1970. gadam vidējais ģimenes ziedojums Kultūras fon-

dam bija 30 centi, kas ir četrreiz mazāk nekā Cipuļa un desmitreiz

mazāk nekā Līduma par reāliem atzītie iespējamie maksājumi.
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Plāna autors bija paredzējis ģimenes vidējo devumu $ 5 gadā.

Rodas jautājums, vai starpība starp šo summu un maksājumiem, ko

kritiķi atzīst par reāliem, ir tik liela, ka tādēļ vien jānoliedz Kultūras

politikas plāna reālizēšanas iespējas. Liekas, ka ne. Lielā starpība

atsevišķo plāna kritizētāju pieņēmumos vien jau norāda, ka tiebalstās

uz nepareiziem pieņēmumiem. Ir taisnība profesoram Klīvem, ka

tautieši tagad ir apgrūtināti ar daudzām ziedojumu listēm, un nav

apstrīdams Cipuļa teiktais par parallēlismu līdzekļu vākšanā kultūras

darbam. Teiktais tomēr nepierāda latviešu skopumu un nav labs ar-

guments plāna noraidīšanai. Nav ticams, ka latvieši nedotu līdzekļus

noteikti formulētam mērķim, bet totiesu devīgāk ziedotu citiem, ma-

zāk svarīgiem mērķiem.

Ka latvieši ir ar mieru dot līdzekļus konkrētiem un noteiktiem

mērķiem, pierāda, piemēram, raksti ARCHĪVA XIII sējumā, kuros

redzams, ka latvieši ir uzcēluši vai nopirkuši tautasnamus, baznīcas

un citus sabiedriskus īpašumus miljoniem dolāru kopvērtībā. Nodevas

un ziedojumi draudzēm arī apliecina latviešu devību, ne skopumu.

1972. gadā Ņujorkas latviešu draudzes nodevabija vidēji 22 dolāri un

citi maksājumi 7 dolāri, kopā 29 dolāri no personas. Austrālijā Mel-

burnas latviešu evaņģēliski luteriskās draudzes 1973. gada budžetā

no dvēseles paredzēta vidēji draudzes nodeva $ 3,50 un citi maksājumi

$ 6,10, kopā $ 9,60 (dārgākajos Austrālijas dolāros). levērojams pie-

mērs šai ziņā ir Toronto baptistu draudze Kanādā. Draudzes locekļi
maksā katrs caurmērā 120 dolārus gadā. ASV vidienes apgabala cv.

lut. latviešu draudzēs, kam kopā 10.407 locekļi, ieņēmumu kopsumma

bijusi 2.344.312 dolāri jeb vidēji $ 225 uz draudzes locekli. Informā-

cija gan noklusē, par kādu laiku šī summa ieņemta, bet, ja arī tā būtu

pārdesmit gadiem, summa ir liela. Bez tam vēl dāmu komitejas 1972.

gadā (un šoreiz informācija ir skaidra) sagādājušas tuvu pie 8 dolā-

riem uz katru draudzes locekli (sk.: LAIKS 1973. g. 3. okt.). Pretstatā

šiem impozantajiem skaitļiem Ziemeļamerikas (ASV un Kanādas) lat-

viešu kultūras fonds piecu gadu laikā no 1966. līdz 1970. gadam ir

saņēmis ziedojumus vidēji $ 12.000 gadā jeb 30 centu no ģimenes.

Tas ir divdesmit septiņas reizes mazāk nekā ASV vidienes draudžu

dāmu komiteju caurmēra ieņēmumi no katra draudzes locekļa jeb

septiņdesmit piektā daļa no tā, ko pašas draudzes ir saņēmušas. Jeb

varbūt tomēr ir tā, ka ASV vidienes apgabala latvieši dod tik daudz
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naudas savām draudzēm tādēļ, ka viņi ir skopi citās sabiedriskajās

vajadzībās? Vidienes apgabalā ietilpst šādi stāti: Ilino ja, Indiāņa, Mi-

čigāna, Minesota, Misūri, Nebraska, Ohaio,Tenesī un Viskonsina. 1972.

gadā pēc ALA aicinājuma ziedot Kultūras fondam atsaucība virs

vidējā procenta bija Indiānā, Ohaio, Tenesī un Viskonsinā. Citos stātos

atsaucība bija tuvu vidējam procentam, un tikai Nebraskas un Misūri

stātā tā bija krietni zema. Var tātad visumā teikt, ka ASV vidienes

apgabala tautieši bijuši devīgi baznīcai, bet tai pašā reizē arī atsau-

cīgi, ziedojot kultūrai. Saprotams, viņi sekojuši vispārējai tendencei

un kultūras darbam devuši mazāk nekā baznīcai.

Kas no teiktā izriet? Piemēri rāda, ka zināmās reizēs latvieši

ir čakli naudas devēji, bet ka Kultūras fonda vākumi šais reizēs ne-

ietilpst. Neviļus uzmācas doma, ka naudas devēji nebūs vainojami

šādā nesamērīgā maksājumu proporcijā, bet vaina jāmeklē citur.

Liekas, ka negātīvie vērtējumi par Kultūras politikas plāna finanču

daļas reālizēšanas iespējām balstās uz līdzšinējiem pieredzējumiem,
kad naudas devumi kultūras vajadzībām bijuši niecīgi, un paredzēju-

miem, ka nākotnē būs vēl ļaunāk. Neviens no kritiķiem tomēr nav

papūlējies paanalizēt, kādēļ kultūras vajadzībām tik maz dod, kamēr

citos gadījumos parādās lielāka devība. Neviens nav padomājis, kas

būtu jāgroza līdzšinējās līdzekļu vākšanas metodēs un organizācijā,

lai kultūras vajadzībām saņemtu vairāk.

Pamatā tam, kas būtu jādara, ir ļoti vienkāršs princips — lat-

vieši labprāt dod naudu konkrētam mērķim. Latvieši ir atturīgi

devēji miglainiem nākotnes plānojumiem. Turpretim tautasnamiem

un baznīcām īsā laikā ir izdevies savākt miljonus. No otras puses,

Rītdienas fondam saziedots tikai 25.000 dolāru, kas ir viena desmitā

daļa no pieticīgi iecerētā.

Teiktais nozīmē, ka nevarēs sagaidīt bagātīgus līdzekļus mūsu

kultūras darbam, iekāms nebūs nospraustas stingras vadlīnijas un

formulēti konkrēti plāni līdzekļu izlietošanai, t.i., kamēr nebūs

izstrādātas KPP detaļas, kā to jau paredzēja plāna autors. Otrs sva-

rīgais priekšnoteikums plāna sekmēm ir, lai par plānā paredzēto

uzzinātu visi latvieši un lai arī maksājumos iesaistītu visus. Nepie-

tiek ar rakstiem vai sludinājumiem laikrakstos. Bez šiem rakstiem

un sludinājumiem ir jāvāc latviešu adreses un jāiekārto iespējami

pilnīga latviešu kartotēka katrā centrā. Viktorijā šādu kartotēku
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iekārtoja Latviešu apvienības Austrālijā un Jaunzēlandē zinātnes no-

zare, darbiniekiem izskatot vēlētāju sarakstu, nekustamo īpašumu

sarakstus, telefona abonentu sarakstus un citus avotus. Brīvajā pa-

saulē adreses nav nekāds noslēpums, un, ja vien cenšas uzzināt, kur

šie avoti ir, vajadzīgs tikai darbs, lai iekārtotu latviešu kartotēku.

Lietojot kartotēku, Viktorijas latviešu maksājumi kopējiem mērķiem
ir divkāršojušies. Ņusautvelsā un citur, kur tādu kartotēku neizdevās

iekārtot, vai, kur tā iekārtota, bet to nelieto (kā Dienvidaustrālijā),

turpretim ziedojumu pieauguma nav.

Ir pamats domāt, ka arī ASV un Kanādā latviešu apzināšana
nav nobeigta. Tas spriežams pēc tā, ka ALA kartotēkā ir tikai 12.000

ģimeņu adreses, kas nozīmē, ka tikai trešdaļa latviešu ir apzināta.

Ņemsim viegli pieejamos 1960. gada tautas skaitīšanas datus par lat-

viešiem (ARCHĪVS V, 39. un sek. lpp.). Ignorēsim faktu, ka šais skait-

ļos nav pieskaitīti ārpus Latvijas dzimušie, un arī to, ka tagad lat-

viešu skaits dabiskā pieauguma dēļ būs lielāks. Skaitot trīs personas

ģimenē, Ņujorkas stātā būtu 6900 latviešu ģimeņu, bet ALA kartotēkā

ir tikai ap 2000 adrešu. Pēc lieluma otrs ir Ilinojas stāts. Tur būtu

ap 2900 latviešu ģimeņu, bet ALA zina tikai 1200. Kolumbijas apga-

balā no 600 ģimenēm apzinātas tikai 85. Daudzmaz apmierinoši apzi-

nāts Mičiganas stāts (no 1800 ģimenēm 1300), Minesotas stāts (no

800 kādas 600) un Vašingtonas stāts (no 600 ap 400). Skaitļi noapaļoti

pilnos simtos (ziņas par ALA skaitļiem pēc: „
Statistiska informācija

par ziedotājiem ALA's darbībai un Kultūras fondam 1972. g. ").

Latviešu nacionālāapvienība Kanādā padomes vēlēšanām 1973.

gadā aicināja draudzes un organizācijas iesūtīt savu biedru sarakstus,

pieminot arī, ka sarakstus var piesūtīt atsevišķas grupas un personas

(sk.: LAIKS 1973.g. 3. okt.). LELDAApārvalde ir pieņēmusi šādu re-

zolūciju: „
Vispirms nepieciešams sakopot ziņas par ļaudīm, kas nav

nevienā draudzē. Tāpēc aicinām visas draudzes sameklēt visus lat-

viešus.
"

Tātad ASV un Kanādas tautiešu apzināšana nav pilnīga vēl

pēc divdesmit gadu darbības un pēc tam, kad dedzīgās runās esam

teikuši, ka esam vislabāk organizētā emigrantu grupa.'

Ja gribam iekasēt kopības nodevu, tad elementārā atziņa ir,

ka vispirms jāzina, kur dzīvo eventuālie maksātāji, jāzina viņu adre-

ses. Tāpat kā draudzēm, arī mūsu laicīgajām organizācijām nepie-

ciešams apzināt latviešus. Tas ir vajadzīgs, lai latviešus iesaistītu
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mūsu kopējo nacionālo centienu īstenošanā un daudzinātās latviešu

vienības saglabāšanā. Kamēr mums nav pareizu datupar mums pa-

šiem, nav iespējama mūsu sabiedriskās dzīves pareiza plānošana.

Tādēļ vajadzīga iespējami pilnīga latviešu kartotēka. Tā nepieciešama
draudzēm noklīdušu avju sameklēšanai, tā vajadzīga mūsu laicīgām

organizācijām darba plānošanai, informācijas piesūtīšanai un dažādu

jautājumu noskaidrošanai. Līdzekļu vākšana mūsu mērķu reālizēšanai

ir zināmā mērā sekundārs jautājums, kas pastiprinātai darbībai sekos

automātiski uz pēdām — redzot konkrētu darbību, katrs labprāt dos

līdzekļus šīs darbības veicināšanai. Lai iekārtotu pilnīgu kartotēku,

ir tomēr viens svarīgs priekšnoteikums — sabiedriskajiem darbinie-

kiem ir jāpārvar savs aizspriedums, it kā viņi jau būtu apzinājuši

visus latviešus. Kad Viktorijā šo aizspriedumu izdevās pārvarēt,

izrādījās, ka tur dzīvo otrtik latviešu nekā sabiedriskie darbinieki

sākumā domāja.

A. Cipulis raksta, ka apmēram 15 % no latviešu sabiedrības

atbalsta mūsu darbu. Kad LAAJ zinātnes nozare nejaušās izlases

ceļā izdarīja aptauju starp Viktorijas latviešiem, tad izrādījās, ka

70 % Viktorijas latviešu vēlas, lai ierīko latviešu aprūpes un pensio-

nāru namu, un 67 līdz 80 % ir ar mieru to atbalstīt materiāli. Cipuļa
pieņēmums bez šaubām būs pareizs — jo Vācijas latviešiem nav celts

priekšā konkrēts projekts, tādēļ atbalstu nenoteiktam nodomam var

gaidīt tikai no 15 procentiem latviešu. Viktorijā arī nevarētu gaidīt

vairāk par 15 procentu tautiešu atbalstu kaut kādiem miglainiem no-

domiem, varbūt pat mazāk pēc tam, kad ir parādīts, ka pasaulē
eksistē arī konkrēti nodomi.

Pēc iepriekš teiktā domājams, ka arī KPP konkrēti formulētie

projekti gūtu atsaucību un ka ienāktu līdzekļi šo projektu reālizēša-

nai. Tomēr, vai šī nojauta ir pareiza, to bez kādām šaubām varētu

noskaidrot ar nejaušo izlasi, kas būtu pareizi noorganizēta, balsto-

ties uz pilnīgas (ne iedomāti pilnīgas) latviešu kartotēkas. Pēc lat-

viešu apzināšanas varēsim uzzināt latviešu vairākuma domas un

ieskatus. Varēsim piepildīt kaut daļu no tiem mērķiem, par kuriem

gadsimteņa ceturksni esam dzirdējuši, runājuši, lasījuši un rakstī-

juši avīzēs un žurnālos. lesaistot latviešus kopdarbībā, panāksim

aizvadītajos gados nokavēto. No skaistiem vārdiem ir jāpārslēdzas
uz darbiem. Tad varbūt atgūsim atkal mūsu jaunās paaudzes uzticību



117

un tad varbūt panāksim viņu līdzdalību kopējā darbā par svētību

Latvijai.

Nedomāju, ka KPP īstenošana būtu jāatliek līdz latviešu glo-
bālās kartotēkas sastādīšanai un visu ar plānu saistīto jautājumu

pilnīgai izkārtošanai. PBLA būtu tūlīt jāķeras pie plāna detaļu iz-

strādāšanas un tūlīt jāsāk līdzekļu vākšana konkrētiem mērķiem, lai

ieņemtu plānā paredzētos $ 100.000 pirmajam gadam.

Līdz šim esam slavējuši latviešu lielo izglītības dziņu un

akadēmiski izglītoto latviešu augsto procentu. Daudzi akadēmiski

izglītotie pievienojušies akadēmiskajām organizācijām, kur uztur

latvisko garu un cildina tos organizācijas biedrus, kas atdeva dzīvību

par Latviju. Vai šodien, aicinājumam (t.i., konkrētam aicinājumam)

atskanot, šie akadēmiski izglītotie atteiksies atbalstīt cīņu par lat-

viešu tautas pastāvēšanu? Tautas pastāvēšanas priekšnoteikums taču

ir latviešu valodas un kultūras saglabāšana. Vai būtu pārdroši cerēt,

ka mūsu akadēmiski izglītotie šai cīņai dos vajadzīgos līdzekļus?
Saskaņā ar ARCHĪVA XII sējumā publicētiem autentiskiem datiem

1971. gadā latviešu akadēmiskajās organizācijās bija 7800 biedru. Ja

katrs no viņiem maksātu tikai $ 12,82, tad sanāktu 100.000 dolāru,

t.i., pirmām gadam KPP iedzīvināšanai paredzētā summa, un citiem

latviešiem nemaz nevajadzētu ar līdzekļiem šai pirmajā gadā pieda-

līties. Vai būtu tikai gaisa piļu celšana, sagaidot tādu devu no mūsu

akadēmiski izglītotajiem, organizācijās apvienotajiem tautiešiem?

Katra lielāka projekta sākumā ir bijuši skeptiķi, kas, iedomātu baiļu

pārņemti, ir stāvējuši malā. Tomēr, par spīti skeptiķiem, visi līdz-

šinējie iecerējumi ir pabeigti. Neviena mūsu sabiedriskā celtne nav

palikusi nepabeigta. Kad skeptiķi redzēja, ka viņu apšaubītie projekti

tuvojas noslēgumam, arī viņi pielika savu roku, lai nepaliktu kaunā.

Vai tas pats nenotiks ar Kultūras politikas plānu?

Visvaldis Klīve kopības nodevas vietā plāna financēšanai ie-

teic fondu dibināšanu. KPP autora iebildums, ka inflācija pasaulē

sagrauj jebkuru fiksētu ienākumu avotu, ir pareizs. Ilustrācijai

noder ziņa par Latviešu fondu. Tā kapitāls 131.379 dolāri, bet ienā-

kumi bijuši 5000 dolāru,t.i., 4,57 %. Tai pašā laikā inflācija izkausē-

jusi vismaz 10 % no kapitāla pirkšanas spējas. Brīvajā pasaulē pat-

laban ir vairāki fondi, bet to kopējais uzkrātais kapitāls nav tik liels,

lai varētu cerēt ar to financēt kultūras plānu vai citu globāla apjoma
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pasākumu. Fondu lēnā augšana rada šaubas par iecerēto mērķu sa-

sniegšanu. Ja arī kaut kad nākotnē fondos būtu sakrāti miljoni, bet ja

līdz tam laikam nebūtu vairs latviešu, kas var izteikties latviski, kas

dzied mūsu dziesmas, nebūtu lasītāju latviešu laikrakstiem un grā-

matām, nebūtu skatītāju latviešu teātrim un varbūt būtu tikai latviešu

deju dejotāji, tad tādiem fondiem vairs nebūtu nekādas nozīmes. Lie-

lāku ziedojumu vai bezprocentīgu aizdevumu nodošana fondiem nav

tas pats, kas latviešu iesaistīšana latviešu kopībā. Daļa ziedotāju

jutīsies kā atpirkušies no kopējiem pienākumiem. Turpretim gads-

kārtēja kopības nodevas iekasēšana ne vien nodrošinās ienākumu, kas

augs līdz ar inflāciju, bet arī atkal un atkal atgādinās maksātājiem

mūsu kopīgās cerības, centienus un pienākumus.

Kopības nodevu neatkarīgi no maksātāju ienākumiem Austrā-

lijā neatlaidīgi iekasē 35.000 personu lielā žīdu grupa. Žīdiem darbo-

jas desmit skolas ar pilnu mācību laiku, un lielākai no tām ir 2000

skolēnu, bet skolas izdevumi tuvojas pusotram miljonam dolāru. Lie-

lākā daļa skolu dibināta pēc Otrā pasaules kara, jo vairums žīdu

ieceļoja Austrālijā dažus gadus pirms un arī tai pašā laikā, kad sākās

latviešu ieceļošana. Ja arī mēs, būdami gandrīz tikpat lielā skaitā

Austrālijā kā žīdi, neesam varējuši to pašu paveikt, tad mazākais,

ko varam darīt, ir plānot un virzīt savu darbību tāpat, kā to darījuši

žīdi.

Mūsu tautas kodols tēvijā ļoti smagos apstākļos ir saglabājis

vienību un sīksti turas. Tikai mazais dabiskais pieaugums un lielais

sveštautiešu ieplūdums rada bažas. Brīvajā pasaulē turpretim dabis-

kais pieaugums ir liels (diemžēl, ir liels arī sveštautiešu ieplūdums

latviešu ģimenēs). Mūsu pienākums ir rūpēties, lai jaunā audze iz-

augtu par krietnām tautas meitām un tautas dēliem, kas runā un dzied

latviski, lasa latviešu grāmatas un dzīvo kā latvieši.

Nevilcinoties nospraudīsim lielus un svarīgus mērķus. Ne-

kavēsimies sākt tos reālizēt. Nebaidīsimies no neveiksmēm. Neskai-

tāmas reizes ir pierādījies, ka tautieši, kas ikdienā staigā šķirtus

ceļus, tad, kad jāreālizē lielāki mērķi, strādā plecu pie pleca vieno-

tibā un draudzībā. Līdz ar lieliem mērķiem mums radīsies darba
>

darītāji. Tādi radīsies arī no mūsu jaunatnes un varbūt visvairāk

tieši no tās. Mūsu centrālajām organizācijām, PBLA vadībai neka-

vējoties jāizstrādā KPP detaļas un jārūpējas, lai plāna idejas, skaidri
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izteiktas, sasniegtu ari tos tautiešus, kas tagad vēl nelasa latviešu

laikrakstus un kas dzīvo fiziski vai garīgi tālu no latviešu pulcēšanās
centriem.

Mums jāmeklē un jāatrod jauni paņēmieni sabiedriskās dzīves

rosināšanai un latviešu vienības stiprināšanai. Daudz runāts par ārēju

informāciju, un samērā lielas summas tai esam izdevuši. Tai pašā

laikā esam pārvērtējuši savus spēkus ticībā, ka latviešu nacionālā

stāja ir
„ stipra kā klints". Par maz pūļu esam veltījuši mūsu nacio-

nālās apziņas kopšanai. Gadu simtiem mūžīgais latviešu karavīrs

tēvuzemes brīvestību pircis ar asinīm. Tagad, kad mūsu ienaidnie-

kiem un mūsu draugiem ir viens kopējs mērķis — latviešu tautas iz-

deldēšana — mūsu tēvzemes mīlestība jārāda ar darbiem. Raksta

sākumā pieminēju zviedru gaidīšanu. Negaidīsim zviedrus arī tagad,

tie mums nepalīdzēs. Mūsu pašu darbi, ne zviedri, bet sviedri mūs

var glābt. Slimības mēdz apzīmēt latīņu vārdiem, tādēļ šī raksta

virsraksts. Vai esam saslimuši ar slimību, ko varētu apzīmēt ar

vārdu
„
avaritia" ? Pēc šai rakstā teiktā atbilde ir noteikts: nē. Mēs

neesam saslimuši ar skopuma slimību, un tādēļ, kad atskanēs aici-

nājums veikt lielus uzdevumus, netrūks nedz līdzekļu, nedz darba

darītāju.

PI E LI KUMS

CIK DAUDZ LATVIEŠI VIENĀ GADĀ IZDOD KULTŪRASVAJADZĪBĀM?

Šis pārskats sastādīts pēc preses ziņām un ARCHĪVĀ agrāk publicēta-

jiem datiem. Skaitļus palīdzēja savākt Teodors Silkalns un Arturs Bogins. Tie

attiecas uz 1973. gadu unpārlēsti ASV dolāros. Tā kā presē pilnīgi visi vērtē-

jumam nepieciešamie dati neatspoguļojas, vērtējums uzskatāms tikai par mini-

mu. Sniegtie dati attiecas tikai uz latviešu kultūru, piemēram, uz izdevumiem

par latviešu grāmatām, izdevumiem par latviešu kultūras sarīkojumu apmek-

lēšanu un taml.

Pārskatā ir divi daļas. Pirmajā ir sakopoti vērtējumi par latviešu per-

soniskajiem izdevumiem latviskās kultūras vajadzībām. Otrā daļā ir izdarīts

vērtējums par latviešu centrālo un lokālo organizāciju ienākumiem un izdevu-

miem latviskās kultūras vajadzībām. Šai pārskatā neietilpst latviešu maksājumi

un organizāciju izdevumi citām vajadzībām, piemēram, Helsinku, resp.
Ženēvas

akcija. Tāpat neietilpst summas sabiedrisko ēku un baznīcu celšanai.
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Latviešu personiskie izdevumi kultūrai 1973. gadā (ASV $)

1) Par latviešu grāmatām un latviešu periodiku 970.000

2) Par latviešu kultūras sarīkojumu biļetēm 190.000

3) Biedrumaksas kultūras organizācijām 60.000

4) Ziedojumi kultūras vajadzībām 40.000

5) Par vērtīgām latviešu skaņuplatēm 10.000

6) Individuālie ziedojumi Minsteres ģimnāzijai 5.000

Kopā 1.275.000

Latviešu centrālo un lokālo organizāciju ienākumi un atvēlējumi latviešu

kultūras vajadzībām 1973. gadā (ASV $)

Saņemts

1) Vācijas un Kanādas valdības pabalsts kultūrai 225.000

2) Laicīgo organizāciju piešķīrumi kultūrai 102.000

3) Atsevišķo personu ziedojumi 40.000

4) „333" loterijas Kanādā atlikums 24.000

5) Organizāciju piešķīrumi Minsteres ģimnāzijai 20.000

6) Kredītsabiedrību piešķīrumi kultūras vajadzībām 14.000

7) Dziesmu svētku atlikumi 14.000

8) Latviešu fonda piešķīrumi 6.000

9) Amerikas palīdzības fonda piešķīrumi 5.000

10) Draudžu piešķīrumi kultūras vajadzībām 4.000

Kopā 454.000

Izlietots

1) Minsteres ģimnāzijai (valdības, organizāciju un

atsevišķu personu maksājumi) 210.000

2) Grāmatu izdošanai un prēmijas autoriem 76.000

3) Jaunatnes audzināšanas pasākumiem 25.000

4) Semināru sarīkošanai 6.000

5) Koncertu sarīkošanai 2.000

6) Tautas balvai 1.000

7) Dažādiem sīkākiem pasākumiem 84.000

8) Nav vēl izlietots 50.000

Kopā 454.000

Neizlietotās summas:

1) „333" loterijas Kanādā atlikums 24.000

2) Dziesmu svētku atlikums 14.000

3) Daugavas vanagu kultūrai atvēlētās summas 9.000

4) Citi 3.000

Kopā 50.000
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VAI LATVIEŠU JAUNATNE IR SLIMA?

Anna Ziedare

Deviņpadsmitajā gadsimtenī, Latvijas patstāvības laikā un vēl

trimdas sākuma gados latvju jaunatne bija rosīga kultūras jaunradē.

Piemēram, Juris Alunāns sāka darboties literātūrā 16 gadu vecumā,

Aspazija, Akurāters, Rainis, Janševskis, Blaumanis, Poruks 18 līdz 19

gadu un Auseklis, Erss, Plūdonis, Skalbe, Jēkabsons, Virza, leviņš 21

līdz 25 gadu vecumā. Krišjānis Barons un Atis Kronvalds sarakstīja

mācību grāmatas 24 un 26 gadu vecumā. Pētījumus par latvisko zi-

nātni sāka veikt Vilis Olavs 19 gadus vecs vēsturē; Endzelīns savu

pirmo darbu par latviešu valodu publicēja 24 gadu vecumā, Brīvzem-

nieks folkloras materiālus sāka vākt 23 gadus vecs. Marģers Skuje-

nieks 27 gadu vecumā publicēja ievērojamu darbu «Nacionālais jautā-

jums Latvijā". Henrijs Visendorfs 32 gadu vecumā noorganizēja

latviešu piedalīšanos Čikāgas pasaules izstādē. 1
Trimdas laika pirmajā pusē latviešu literātūrāienāk šādi 23

līdz 30 gadus veci dzejnieki un rakstnieki: Kārlis Ābele, jun., Anna

Dagda, Ojārs Jēgens, Elza Ķezbere, Erna Lēmane, Ivars Lindbergs,

Andrejs Mierkalns, Rolands Ozols, Gundars Pļavkalns, Hugo Pūriņš,

Uldis Šiliņš, Eduards Silkalns, Velta Sniķere, Dzintars Sodums, Mir-

dza Timma, Modris Zeberiņš, Valdis Zeps. Kā izdevumu redaktori

tādā pašā vecumā darbojas: Edgars Andersons, Jānis Andrups, Mudīte

Austriņa, Raimunds Čaks, Emīls Dēliņš, Valters Nollendorfs, Aivars

Ruņģis, Laimonis Streips, Mārtiņš Štauvers, Laimonis Zandbergs. Šie

nekādā ziņā nav visi, ko varētu minēt, bet, lai ilustrētu teikto, šis

saraksts ir pietiekams.

Ja palūkojamies, kāda ir aina tagad, 1974. gadā, tad jākonstatē,

ka pēdējos trijos gados izdots aptuveni 420 publicējumu, bet starp

tiem ir tikai nedaudzi autori, jaunāki par 30 gadiem. Varētu minēt

Margitu Gūtmani, Ausmu Jaunzemi, Pāvilu Johansonu, Baibu Kaugari,

Dīnu Raunu, Ojāru Rozīti, Mārtiņu Zandbergu, Āriju Zveju. Pārvēl

dažiem šķietami jauniem autoriem, diemžēl, nebija sameklējami

dzimšanas dati. Tomēr arī ar šo robu informācijā ir skaidrs, ka

kultūras jaunradē jaunatnē ir radies apsikums. Kādi tam iemesli?
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Uz šo jautājumu atbilde ir divējāda: pirmkārt, trimdai ieilg-

stot, daļa jaunatnes pārtautojas un vairs neprot pietiekami latviski,

lai spētu dot pienesumu latviešu kultūrai. Otrkārt, daļa jauniešu, kas

šādu pienesumu spētu dot, ir aizrāvusies ar svešu ideoloģiju. Par

pārtautošanos un latviešu valodas prasmi šai ARCHĪVA sējumā rak-

sta citi autori. Tādēļ no savas puses iztirzāšu tikai svešo ideoloģiju,

ko pārņēmusi daļa mūsu jaunatnes. Pēc tam mēģināšu atbildēt uz

virsraksta jautājumu un beidzot iztirzāšu dažus ieteikumus turpmāk
darāmam darbam.

Latviskās un svešās ideoloģijas salīdzinājums

Spriežot pēc dainām, latvieši cienīja labas attieksmes ar

ģimeni un draugiem un centās tās panākt, mīlēja savu zemi un tautu,

cienīja darbu un darba darītājus. Sevišķi izceļas cieņa pret darbu —

to folklorā bieži min kā pašmērķi, nevis kā līdzekli citu mērķu sa-

sniegšanai. Interesantu liecību par latviešu pieeju attieksmē uz darbu

rāda senais latviešu vārds „dzievāt" un „dzīvāt", kas ir sinonims

vārdam „strādāt". 2 Salīdzinājuma dēļ, lai pasvītrotu latvisko īpatnību,

varētu minēt, ka darba apzīmējums krievu valodā —

„ rabotatj" (strā-

dāt) ir rada vārdam „rab" (vergs).

Arī Latvijas patstāvības laikā bija dzīva tā pati ideoloģija,

kas atspoguļojas latviešu folklorā, 3 un tāpat trimdas sākumā šī ideo-

loģija dominēja latviešu sabiedrībā. 4 īsā savilkumā minot, latvieši

par pozitīvām atzīst šādas īpašības: tikumiskās īpašības — kri stīgu-

mv, čaklumu, krietnu stāju, vārda turēšanu, godbijību pret vecākiem

ļaudīm; nacionālās vērtības — valsts neatkarības atceri un ticību šīs

neatkarības atjaunošanai; personisko attieksmju vērtības — stipras

ģimenes saites, saskaņu ģimenes dzīvē, latviska laulības partnera

izraudzīšanu, centību, izglītību; sabiedrisko attieksmju vērtības —

centienus pēc latviskās sabiedrības, pulcēšanos biedrībās un plašā-

kos latviešu svētkos; aistētiskās vērtības — daiļuma mīlestību; so-

ciālekonomiskās vērtības — centienus pēc materiālā nodrošinājumam

Tagad daļa mūsu jaunatnes pievērsusies ideoloģijai, kas ir

pilnīgi pretēja iepriekšējā sarakstā minētajai. Šāda sveša ideoloģija,

piemēram, izpaudās Eiropas latviešu jaunatnes 17. kongresā 1971.g.,

no 5. līdz 9. augustam Minsterē. Tur cita starpā izteikta šāda doma:

„Maiņas Latvijā ir gaidāmas tikai kopsakarībā ar maiņām sociālis-

tiskā bloka teorijas un prakses mijiedirbē — un ir maldīgi pieņemt,
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ka tieši Padomju Savienībā tas varētu notikt vēsturiski atpakaļrāpu-
līgi, vai pat uz kaut ko tādu cerēt. Un ja kaut kas tāds, par nelaimi,

notiktu, tad mūs tas tomēr neatsvabinātu no pienākuma mēģināt tieši

to aizkavēt un censties pēc progresīva atrisinājuma." 6 Šis žargons

ir labi pazīstams vecākai un vidējai latviešu paaudzei. Izteiktā doma

ir pilnīgi pretēja latviešu centieniem, kas savas ideoloģijas saglabā-
šanai uzņēmās bēgļu gaitu grūtības.

Latviešu vairākumam nepieņemami atklājumi parādījās arī

Eiropas latviešu jaunatnes apvienības 19. kongresā. Kongresa dalīb-

nieku starpā izdarīja aptauju par biedru personisko dzīvi. No 250

dalībniekiem uz aptauju atbildēja 137, bet ne uz visiem jautājumiem.

Piemēram, par marihuānas lietošanu atbildēja tikai 76. No tiem 3

marihuānu smēķē ik dienas, 16 reizi nedēlā, 16 reizi mēnesī, 21 retāk

nekā reizi mēnesī, bet 20 to tikai mēģinājuši. No marihuānas lieto-

tājiem 31 teicās arī lietojam stiprākas narkotiskās vielas.

Iztirzājot kongresa norisi, vicepriekšsēdis bija neapmierināts,
ka pārāk daudz (23!) jauniešiem esot konservātīvi politiski uzskati un

viņi piedaloties arī pretkomūnistiskā darbībā. Viņš arī bija sašutis

par to, ka pārāk daudz jauniešu atbalstot nodarbības, kas saistās ar

kristīgo baznīcu. 7

Arī Otrā pasaules latviešu jaunatnes kongresā 1972. gadā An-

glijā bija vērojamas parādības, kas ir tālu no latviskās ideoloģijas.

Dzejnieks Andrejs Eglītis, sveicinot kongresa jauniešus, teica: „Tas

karogs jums, ko nīst un skauž, uz tēvu zemes jāuzsprauž.'", bet kāds

runātājs no jauniešiem nosauca Latvijas karogu par lupatu. B Jauniešu

grupa, kas sevi apzīmēja par „
darba grupu", kongresa laikā izplatīja

lapiņas, kuru saturs bija tālu no latviešu inteliģento un nacionāli

apzinīgo jauniešu domu gaitas. 9 Šai kongresā arī no jauniešu puses

izskanēja doma, ka ar pašreizējo komūnismu Latvijā nav viss kārtībā

un ka tādēļ Rīgā būtu jādibina Ļeņina institūts, kas zinātniski pētītu

Latvijas ceļu uz sociālismu. Pēdējā kongresa dienā daži dalībnieki

aizbrauca no Londonas caur Maskavu uz Rīgu. lo Vai viņu plānos

ietilpa Ļeņina institūta dibināšana un kā tas veicies, nav zināms.

Tā kā kreisie un pseudokreisie elementi brīvās pasaules jau-

natnē visur ir ļoti skali, rodas jautājums, cik liels ir šis negātīvais

ferments latviešu jaunatnē. Ir norādījumi, ka šie slimības dīgļu izpla-

tītāji latvju jaunatnē ir mazākumā. Lielākā daļa jauniešu par viņu
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aktivitāti nav sajūsmināta. Asa kritika par Otro pasaules jaunatnes

kongresu izpaudās diskusijās 1972. gada oktobrī. Sevišķi asi pret

dažām parādībām šai kongresā izteicās Austrālijas pārstāve Ruta

Saulīte:
„. . . kongresā nu atkal diemžēl parādījās viena no demokrā-

tiskās iekārtas vājībām. . . proti, situācija, kur katram nelietim ļauts

izteikties, jo kā tad drīkstētu aizkārt vina vārda brīvību.' Vai tad vinu

glumās nelietības dēļ viņus reiz nevarēs diskvalificēt, jeb vai mēs

vienmēr ļausim viņiem mūs dancināt?" Atbildot uz provocējošu jau-

tājumu par patriotismu un nodevību, Ruta Saulīte teica:
„

Ja tev pirmā

vietā tava tauta un tava valoda, tava zeme un tās atgūšana un brīvība,

tad saucies latvietis, jo tu piederi latviešu saimei. Pretējā gadījumā

tu esi ienaidnieks, kas nozīmē, ka vai nu tu esi vienaldzīgs. . .

vai esi

nodevējs. ""

Pagrieziens ir vērojams Eiropas latviešu jaunatnes apvienī-

bas kongresā Holandē 1973. g. 23—29. jūlijā. Tajā pārvēlēja apvienī-

bas valdi. Vērojot jaunās valdes darbību, varēs spriest, vai tendence

izveseļoties, kas bija vērojama kongresā, būs ilgstoša.

Atskaitot mazo kliķi, kas cenšas izplatīt slimības dīgļus
Eiropas organizētajā latvju jaunatnē, apvienības darbība vērtējama

pozitīvi. Apvienība dzīvi interesējas par to, kā novērst pārtautošanos.

Tā pārmet latvju jaunatnei vienaldzību un intereses trūkumu latvis-

kajās lietās. Latviešu valoda ELJAS INFORMĀCIJĀ ir apmierinoša.

Rodas jautājums, vai Eiropas latviešu organizētās jaunatnes mazā-

kums, kas uzrāda spilgtas infantilisma pazīmes, neļaujas manipulē-
ties no profesionāliem indoktrinētājiem, kuru mērķis ir sagraut

brīvās pasaules jaunatnes morāli?

Infantilisms nav tikai Eiropas latviešu jaunatnes (par laimi,

mazas grupiņas) slimība. Tā ir parādījusies arī Austrālijā, izpau-

žoties jauniešu lasītāju vēstulēs laikrakstam AUSTRĀLIJAS LATVIE-

TIS polemikā par,t. s., sarkano grāmatiņu. 12 Infantilisma iezīmes ir

vērojamas arī daļā ASV latviešu jaunatnes.

Kaut svešas ideoloģijas pārņemta ir tikai maza daļa brīvās

pasaules jaunatnes un kaut pret šīs mazās daļas skaļumu ir radusies

spēcīga reakcija, ir tomēr vietā modrība. Sī iemesla dēļ ir vērts

noskaidrot, kā šī svešā ideoloģija ieplūst latviešu jaunatnē.
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Apkārtnes ietekme

Kaut faktori, kas mūsu jaunatni dzen svešo ideoloģiju apkam-

pienos, ir visai komplicēti, šai rakstā pakavēšos tikai pie apkārtnes

ietekmes. Apkārtne, kurā aug mūsu jaunatne, ir pilnīgā pretstatā

latviešu dzīvesziņai — latviskajām tikumiskajām, nacionālajām, per-

sonisko un sabiedrisko attieksmju vērtībām, kā arī aistētiskajām vēr-

tībām. Turpretim latviskās sociālekonomiskās vērtības, t.i., centienus

pēc materiālā nodrošinājuma, vai nu arī atmet, ieslīgstot dīkdienībā,

vai tos pārspīlē mantrausībā.

Ir parādības modernajā pasaulē ar globālu raksturu, kas skar

arī latviešu sabiedrību. Galvenās šīs parādības ir— pirmkārt, ģimenes

ietekmes mazināšanās vai pat galīga izzušana, pārtrūkstot sakariem

starp vecākiem un bērniem. Otrkārt — mazinās reliģijas ietekme.

Reizē ar citu autoritāšu prestižu skolās arī reliģijas prestižs ir

stipri slīdējis lejup. Ja latviešu vecāki nav papūlējušies savus bērnus

no agrām dienām vest uz baznīcu, tad zūd bāze latviski kristīgo dzī-

ves uzskatu ieaudzināšanai. Treškārt, modernie garīgās saskares

līdzekļi negātīvi ietekmē sabiedrību un sevišķi nekritisko jaunatni.

Izdarītie pētījumi par televīzijas ietekmi rāda šī modernā aparāta

radītās negātīvās sekas tieši bērnos. Tā kā televīzija atradina bēr-

nus no lasīšanas, viņus mazāk skar tagadējā avīžu nostāja, ka publi-

cēt vērts tikai negātīvu informāciju — par slepkavībām, laupīšanām

un taml.

Ceturtkārt jāmin mācību iestāžu programma, resp. program-

mas trūkums, kam pakļauti visi mītnes zemju latviešu bērni. Pēdējos

gados pastiprinās tendence, lai studentiem universitātēs un skolē-

niem zemākajās skolās būtu teikšana mācibu vielas izvēlē. Piemē-

ram, Orhisas (Aarhus) universitātēDānijā pēc studentu pieprasījuma

ir nodibināti šādi priekšmeti: „
Autovadītāju analizē mūsdienu kapi-

tālismā" un
„
Brīvie aborti". Pārsteidzošā kārtā šos studentu piepra-

sītos priekšmetus studenti paši maz klausās. 13 Minot kādu citu pie-

mēru—Mekloda vidusskolas pirmajā klasē bērni mācās spēlēt kārtis,

slēgt derības zirgu skriešanās sacīkstēs vai arī lasa
„
komiķus". 14

Kādā citā skolā personīgi novēroju, ka skolas laikā bērni bija sakā-

puši kokos. Skolotāja paskaidroja, ka viņi kokos pārdomājot, vai iet

klasē, vai ne. Kamēr ciemojos skolā, bērni vēl nebija izšķīrušies,

ko darīt. Attaisnojums visām šādām izdarībām ir it kā modernais
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paidagoģiskais princips, ka bērnos jārada pašiniciatīva. Ja šī paš-

iniciatīva nerodas, tad neko nevar darīt, un bērniem ir jāpaliek bez

izglītības.

Piektkārt ir jāmin kreisi noskaņoto skolotāju centieni skolās

indoktrinēt savus audzēkņus. Pieminētās Mekloda skolas klases siena,

kā tas avīzē publicētajā uzņēmumā bija labi redzams, bija dekorēta

ar Marksa, Ļeņina un Staļina portretiem, bet Engelsa portrets nebija

redzams. Nebija redzams arī Hitlera un Musolini portrets. Pirmo

reizi ar šo ietekmi skolā iepazinos, lasot skolēnu rediģētās, bet ārpus

skolas financētās un iespiestās skolēnu pagrīdes avīzes. Tajās mudi-

nāja skolēnus neklausīt sķolas vadībai, ieteica meklēt skolā radikālus

skolotājus, kas palīdzētu izveidot aktīvistu šūniņas, lai pāraudzinātu
skolēnus marksisma virzienā. Avīzēs raksti bija vērsti ne vien pret

skolas vadību, bet arī pret valsts iekārtu. Pēdējais pamudināja ie-

jaukties drošības iestādes, un avīzes likvidēja, bet nemiera sēkla

bija izsēta.

Esmu arī sastapusies ar kreisi noskaņotiem skolotājiem, kas

vecākajās klasēs ar skolēniem pārrunā aktuālus politiskos notikumus

un tad cenšas skolēnus ievirzīt sev vēlamāvirzienā. Jaunākās klasēs,

kur šādas pārrunas notiek mazāk, šie skolotāji meklē citus bērnu

vecumam piemērotus ceļus, lai viņus indoktrinētu. Tā jaunāko klašu

skolēnus skolotāji aizveda uz kādas lugas izrādi, kur jaunajiem ska-

tītājiem bija aktīvi jāpiedalās, attiecīgā vietā skaļi deklamējot: „Is it

a man? Is it a mouse? No, it's arat from Parliament house. " (Vai

tas ir cilvēks? Vai tā ir pele? Nē, tā ir žurka no parlamenta.) Šādā

veidā jaunatnē jau agri var ieaudzināt necieņu pret savas zemes par-

lamentu un autoritāti vispār.

Indoktrinācija pret autoritāti notiek brīvības vārdā. Liela dala

jaunatnes nejūt, ka to manipulē, bet domā, ka viņi aizstāv brīvību.

Brīvību indoktrinētāji nostāda kā pretmetu autoritātei — ja iznīcinās

autoritāti, tad būs brīvība. Ar nolūku indoktrinētāji noklusē, ka auto-

ritātes pretmets nav brīvība, bet gan anarchija.

Sestkārt, reizē ar pārējo jaunatni arī latvju jaunatni ietekmē

dažu specifisku grupu centieni gūt sabiedrības ievērību. Arī šo grupu

darbība ir sveša latviešu ideoloģijai. Tādas ir,t.s., sievietes atbrī-

vošanas grupas, homoseksuālitātes propagandētā]i, cietumu refor-

mētāji, grupas, kas cīnās par pornogrāfijas legalizēšanu, un grupas,
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kas vēlas legalizēt narkotiskās vielas. Visas šīs grupas meklē at-

balstu universitātēs un zemākajās skolās. Aiz šīm grupām slēpjas

arī to manipulētāju centieni nopelnīt. Tā 1971. gadā Dānijā pornogrā-

fija esot devusi peļņu četru miljonu kronu apmērā (policijas inspek-

tora Beneta informācija). Pornogrāfijas popularizēšanā sava loma

bija iepriekš pieminētajai sarkanai grāmatiņai. Tajā skolēniem ie-

teica lasīt pornogrāfiskus žurnālus klasē tad, ja skolotāju vadītā

stunda nebūtu pietiekami interesanta.

Narkotisko vielu legālizētāju grupas sāk ar prasību legālizēt

marihuānu. So grupu atbalstītāji rodas no tiem, kas vēlas, lai viņus
uzskatītu par moderniem darbiniekiem, kas iet līdzi laika garam.

Citi ir
„
brīvības cīnītāji", kas aizstāv individa brīvību lietot vai ne-

lietot narkotiskās vielas pēc sava ieskata, bez valsts varas iejauk-

šanās.

Latviešu jaunatne līdz ar pārējiem ir pakļauta apkārtnes ie-

tekmei. Tā jaunatnes daļa, kam ir ciešākas saites ar ģimeni un

latvisko vidi vēl joprojām vadās (vairāk neapzināti nekā apzināti) no

latviskās ideoloģijas. Tā kā šī jaunatnes daļa ir vairākums, esmu

pārliecināta, ka uz mūsu raksta virsrakstā izteikto jautājumu ir

jāatbild — latviešu jaunatnes vairums nav slims. Nav slima arī brīvās

pasaules jaunatne vispār. Slims ir tikai pasaules jaunatnes mazākums,

bet tas ir visvairāk redzams un dzirdams. Šie jaunieši ir uz ielas,

viņi ir skaļi sanāksmēs. Viņus rāda televīzijā, un par viņiem raksta

avīzes. Par pozitīvo vairākumu nerunā, bet viņi būs tie, kas veidos

nākotnes sabiedrību un noteiks pasaules likteņus.
Latviešu jaunatnei ir jāorientējas šīs klusās jaunatnes sabied-

rības daļas virzienā un jānorobežojas no slimās minoritātes.

Kā saglabāt latviešu jaunatnes veselību?

Ja latvieši vēlas, lai viņu jaunatne patur latviešu valodu un

latvisko ideoloģiju, tad par to ir jārūpējas vecākiem, latviešu sabied-

rības uzturētām skolām un latviešu apgādiem.
Vislielākā loma latviskās ideoloģijas ieaudzināšanā jaunatnē

ir ģimenei. Par šo jautājumu ir daudz rakstīts, tādēļ ģimenes lomu

sīkāk neiztirzāšu. Gribu tikai norādīt uz Melburnas skolotājas L.Zie-

meles rakstu AUSTRĀLIJAS LATVIEŠA 1094-1097.nr. (1971) un uz

ARCHĪVA IX sējumā ievietotajiem rakstiem, kur ir vairāki problēmu

iztirzājumi, kas saistās ar ģimenes lomu latviskā audzināšanā.
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Nākošais svarīgais institūts latviskās ideoloģijas ieaudzinā-

šanā ir latviešu skolas. Pirmā vietā te jāmin Minsteres latviešu

skola, kas sabiedrībai visiem spēkiem ir jāatbalsta. Latviešu sa-

biedrībai jāsagādā stipendijas šīs skolas audzēkņiem un turklāt daudz

lielākā skaitā nekā līdz šim.

Par iespējām saņemt stipendijas būtu jāpublicē plaša infor-

mācija ne vien latviešu laikrakstos, bet arī mītnes zemju izglītības

pārvalžu oficiālajās publikācijās, kur ievieto pārējo izglītības sti-

pendiju piedāvājumus. No izglītības pārvaldes oficiālajiem informā-

cijas avotiem stipendiju piedāvājumi nonāks ikvienā skolā, un beidzot

tie sasniegs ikvienu latviešu skolēnu. Bez tam būtu jāiet arī pretējais

ceļš, nemaz negaidot stipendiju pieprasījumus, bet tās piedāvājot

piemērotiem jauniešiem, resp. viņu vecākiem.

Jaunieši atturas mācīties Minsteres ģimnāzijā ne vien mate-

riālo iemeslu dēļ, bet arī, baidoties kavēt savas izglītības gaitas

patvēruma zemē. Šis iemesls kopā ar lielajiem materiāliemupuriem,
kas jānes Minsteres ģimnāzijas audzēkņiem no aizjūras, izskaidro

mazo skolēnu skaitu. 15 Latviešu sabiedrībai veltījot pūles, lai Min-

steres pamatskola, ģimnāzija un internāts kļūtu par priekšzīmi mā-

cībās un audzināšanā, un pēc tam plaši informējot sabiedrību par

skolas un internāta augsto līmeni, varēs panākt, ka brīvās pasaules

latvju jaunatne un jauniešu vecāki būs ar mieru saskaņot mācības

Minsterē ar saviem izglītības nodomiem mītnes zemē. Tieši jaunat-

nes audzināšana ir jāatstāj Minsteres skolu vadības ziņā. Ar to sais-

tās liela atbildība, un jācer, ka skolas vadība būs spējīga atturēt

latviešu jaunatni no pašreizējās marksistiskās mānijas, kas ieviesu-

sies Rietumvācijas skolās.

Tāpat sabiedrībai visiem spēkiem jāatbalsta rmtnes zemju

lokālās latviešu skolas. Skolās mācāmā vieta būtu jāsakārto tā, lai tā

modinātu skolēnos interesi un radītu cieņu un mīlestību pret latviešu

kultūru. Šai ziņā grūtības rodas ar skolu programmām. E. Silkalns

šīs grūtības ir raksturojis, l6
un, kaut pagājuši pieci gadi kopš raksta

publicēšanas, tās vēl nav pārvarētas. Amerikas latviešu apvienība

kopā ar Latviešu nacionālās apvienības Kanādā izglītības nozari gan

1969.gadā izdeva jaunas latviešu skolu programmas. To ievadā teikts,

ka programmu sakārtotāji ir atzinuši par vēlamām vienveida prog-

rammas skolām visā brīvajā pasaulē, lai atvieglotu piemērotu mācīb-
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grāmatu un citu mācīblidzekļu sagādi. Tas izklausās loģiski, un būtu

labi, ja to varētu reālizēt. Tomēr šķērslis tam ir katras mītnes

zemes īpatnības. Katrā skolā un katrā klasē ir arī atšķirīgas latviešu

valodas zināšanas, un ļoti dažādas ir skolotāju spējas un arī interese.

Ko darīt, ja skolā, piemēram, nav neviena skolotāja, kas varētu

mācīt latviešu valodu un Latvijas vēsturi ar ieteikto drāmas metodi?

Vai arī, ja nav nedz skolotāja, nedz kāda cita, ko varētu pieaicināt,

kas programmu varētu veidot ap latviešu folkloru, mūziku, daiļamat-
niecību vai tautas mākslu? Kāda nozīme noteikt visu zemju skolām

vienādu programmu sistēmatiskai latviešu valodas mācīšanai, ja,

piemēram, Melburnas latviešu valodas vidusskolas kursos mācās

tādi skolēni, kas latviešu pamatskolā nekad nav gājuši un kas sāk

valodu mācīties pirmajā klasē reizē ar skolēniem, kas beiguši pamat-

skolu? Pēc kādas vienveidotas programmas mācīt latviešu valodu

pieaugušajiem nelatviešiem, kas ir apprecējuši latviešus un arī pie-

sakās skolā kā iesācēji? Šīs trīs grupas nav iespējams mācit pēc

vienas programmas, un jāšaubās, vai būtu lietderīgi šīm Melburnas

skolēnu trim grupām sastādīt kaut visas trīs programmas nevis

Melburnā, bet Toronto vai citur.

Minēšu vēl kādu citu piemēru. 1969. gada skolu programmās

latviešu literātūras mācīšana vidusskolā ir paredzēta chronologiskā

kārtībā. levadā teikts, ka skolēni iepazīstināmi ar latviešu literātū-

ras labākajiem paraugiem, sākot ar tautas garamantām un nobeidzot

ar trimdas jaunākā laika rakstniecību. Manuprāt būtu jādara tieši

otrādi — būtu jāsāk ar jaunāko rakstniecību, tā reālizējot vecveco

paidagogisko principu, ka jāsāk ar vairāk pazīstamo un tuvāko.

Šīs un vēl citas grūtības, kuru iztirzāšana aizvestu par tālu,

var pārvarēt, ja centrāli formulētu tikai skolu mērķus un pamat-

principus, bet ceļu meklēšanu, kā šos mērķus panākt un principus

reālizēt, atstātu katras mītnes zemes skolu vadībai vai pat uzticētu

atsevišķām skolām. Tikai tā varēs panākt, ka latviešu skolu mācības

kļūs elastīgas un lokālām īpatnībām piemērotas. Austrālijas un Jaun-

zēlandes latviešu skolu vadītājs 1972. gada skolotāju konferencē aici-

nāja skolotājus eksperimentēt un meklēt jaunu ceļu intereses radī-

šanai un labāku sekmju gūšanai. Arī Kanādas izglītības nozares vadī-

tājs aicināja pārdomāt par programmām, metodēm un darba iekār-

tojumu latviešu skolās. Ar nemainīgām programmām nav iespējams



130

nedz eksperimentēt, nedz iekārtot mācību vielu citādi nekā noteikts.

Saprotams, eksperimentēšanā var aiziet par tālu, atmetot visus

priekšmetus, jebkuras formālas mācības un katru ārēju disciplīnu.
Šāda veida izglītībai latviešu skolā nav vietas, tādēļ ir vajadzīga

rūpīgi izstrādāta «programma" par skolas mērķiem un pamatprin-

cipiem. Ar šāda veida programmu gan visa atbildība par skolas sek-

mēm gulstas uz skolotājiem. Šai ziņā latviešu skolām stāv priekšā
liels darbs, piesaistot blakus gados vecajiem skolotājiem jaunos

skolotājus. Gados jaunajiem skolotājiem būs iespējams vieglāk sa-

darboties un saprasties ar jauno skolēnu paaudzi.

Literātūra

Lai sasniegtu to latviešu jaunatnes daļu, kas dažādu iemeslu

dēļ nespēj iet latviešu skolā, vairāk nekā līdz šim ir jāizlieto ie-

spiestais vārds. Šeit
paveras plašs darbalauks latviešu apgādiem.

Jāsagatavo stimulējošas mācībgrāmatas tiem, kas latviski runā un

varētu mācīties pašmācības ceļā vai kurus māca mājās. Šādām grā-

matām jāpievieno saistīgas darba instrukcijas, kam varētu sekot

bērni un arī vecāki. Ir daži mēģinājumi izdot šādas grāmatas, bet to

skaits nav pietiekams.

Ir arī nepieciešams atjaunot jaunatnei piemērotu latviešu

žurnālu, un jāatbalsta gan ar rakstiem un attēliem, gan ar abonementu

bērnu žurnāls MAZPUTNIŅŠ. Trīs no mūsu piecām lielajām avīzēm

ir iekārtojušas atsevišķu nodaļu jaunatnei. Ir nepieciešams, lai šādas

nodaļas iekārtotu arī pārējās avīzes.

Ir vēl kāda cita latviešu cilmes bērnu katēgorijā, par ko vēl

nemaz nav gādāts, un nav arf zināms, vai par tiem ir domāts gādāt.

Tie ir bērni, kas nemaz neprot latviski. Šādiem bērniem un jaunie-

šiem iekārtojamas speciālas skolas un bez tam sarakstāmas jauna

tipa latviešu valodas mācībgrāmatas, ko varētu lietot gan šais skolās,

gan arī mājmācībai, pašmācībai un arī latviešu skolās. Šādas speci-

ālas grāmatas reizēm sauc par „
audiovizuāliem kursiem", un kā

paraugs te var noderēt mācībgrāmatas, ko lieto mītnes zemēs sveš-

valodu iemācīšanai. 17 Šādas mācībgrāmatas sagatavošanā būtu jāie-

saista latviešu skolotāji, kas ar šādām grāmatām jau strādā mītnes

zemju skolās, mācot franču, vācu, spāņu vai citu svešvalodu. Šādas

grāmatas varētu arī lietot sestdienas skolās, tā vairojot skolēnu

interesi un radot dažādību latviešu valodas mācīšanas metodēs.
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Noslēgums

Ir plašs darbalauks un daudz darāmā darba. Ir vajadzīgi šī

darbadarītāji, bet, ja latviešos vēl ir dzīvs darba prieks („ dzīvāt"),
tad darba darītāju netrūks, ja vien atskanēs konkrēts aicinājums. Ja

uz šo darbu aicinās un ja būs darba darītāji, tad ir izredzes pasargāt

latviešu jaunatni no saslimšanas,un tā spēs vieglāk noturēties pretim

svešu ideoloģiju kārdinājumiem.
Tad būs arī izredzes, ka mūsu jaunatnes rindās atkal radīsies

tie, kas virza uz priekšu latviešu kultūru, un mūsu nākošā bilance

šai ziņā būs labvēlīgāka nekā tagad, vērojot, kāds ir tagadējās jau-

natnes pienesums latviešu kultūrai.
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4 Juris Veidemanis, «Latviešu sadzīves vērtības Amerikas lielpilsētās",

Latviešu humānitāro zinātņu asociācija, RAKSTU KRĀJUMS II (Ņujorkā 1963).

5 Edgars Dunsdorfs, TREŠĀ LATVIJA (Melburnā 1968), 120. lpp.; „
Kul-

tūras politikas plāns", ARCHĪVS XII (1972), 230—231. lpp.

6 ELJAS INFORMĀCIJA 60 (1970), 26. lpp.

7 lbid. 62 (1972), 18. lpp., 63 (1972), 14. lpp.

8Ibid. 64 (1972), 8. lpp.

9LATVIJA 34 (1972).

'oLAIKS 70 (1972).

"ELJAS INFORMĀCIJA 65 (1973), 10-11. lpp.

l2 Sk. AUSTRĀLIJAS LATVIEŠA 1972.g. jūlija un augusta n-rus. Tā saukto,

„
sarkano grāmatiņu" tulkojumā no dāņu valodas izdod komūnistu partijas; tā

izdota arī Austrālijā: Jensen Jesper, THE LITTLE RED SCHOOL BOOK (Com-

munist Party of Australia, 1972). Komūnistu valstīs šo grāmatu aizliegts ievest.
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,3TIME (1973. g. 7. maijs).

14THE HERALD (1973. g. 26. sept.).

l5 Sk. konkrētus datus Austras Rudzftes rakstā: «Minsteres latviešu ģim-

nāzijas abiturienti (1947—1968)", ARCHĪVS IX (Melburnā 1968), 173. un sek. lpp.

16 E.Silkalns, «Trimdas latviešu papildskolu programmas", ARCHĪVS IX,

97. un sek. lpp.

,7Rehder et. al., VERSTEHEN UND SPRECHEN; Cote et O'Connor,

ECOUTER ET PARLER.
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AMNĒZIJA

Brīvās pasaules sabiedriskās organizācijas daudzos latviešu

centros rīko piemiņas aktus 1941. gada 13. un 14. jūnija naktī komū-

nistu deportētajiem latviešiem. Ar nožēlu jākonstatē, ka šo piemiņas
aktu dalībnieku skaits ar katru gadu samazinās. Tāpat ar nožēlu jā-

konstatē, ka sēru akta dalībnieku skaitā redzams ļoti maz jaunatnes.
Šī parādība liecina, ka mūsu sabiedrība sāk sirgt ar atminas

zudumu. Lai atsvaidzinātu mūsu atmiņu par tagadējā Latvijas okupā-
cijas režīma pastrādātajiem briesmudarbiem Latvijas jaunākajā vēs-

tures posmā, ievietojam tālākos divi rakstus. Arvīds Plukšs ir sta-

tistiski apstrādājis 1951. gadā publicēto vārdu sarakstu par deportē-

tajiem, un Ādolfs Šilde apcer spaidudarba nometnes, kurp okupanti

deportētos nosūtīja.
..

Redakcija

TŪKSTOŠ DEVIŅI SIMTI ČETRDESMIT PIRMAIS GADS

Arvīds Plukšs

Par 1940. un 1941. gadā padomju okupantu deportēto skaitu

mūsu literātūrā publicēti atšķirīgi skaitļi. O. Freivalda darbā LIELĀ

SĀPJU DRAUDZE (Kopenhāgenā 1952), 64. lpp. minēts, ka 1941. gada

naktī no 13. uz 14. jūniju apcietināta un deportēta 15.081 persona; no

cietumiem 1940. un 1941. gadā aizvestas 6182 personas; Padomju

savienības pirmās okupācijas pēdējās dienās aizvestas 13.077 un visā

šai okupācijas posmā nogalinātas 1488 personas. Kopā nogalināti un

aizvesti 35.828.

Gadu iepriekš publicētajā LATVJU ENCIKLOPĒDIJAS sējumā

(sk. rakstu „Deportācija") kopskaitlis minēts 32.895 (kas arī speci-

ficēts tāpat kā Freivalda darbā). Pēc datiem 1950. gadā publicētajā
brošūrā DEPORTĀCIJAS LATVIJĀ UN DEPORTĒTO LATVIEŠU LIK-

TENIS par 1940—1941.gada upuriem var saskaitīt 37.262 personas.

Šo skaitlisko datu atšķirības rāda, cik grūti ir datus savākt un tos

apstrādāt. Vienīgie, kas varētu sniegt precīzus datus par deportēta-

jiem, ne vien okupācijas pirmajā posmā, bet arī otrā posmā līdz pat
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mūsu dienām, butu paši okupanti. Tomēr nozieguma pastrādātāji paši

par to klusē. LATVIJAS PSR MAZĀS ENCIKLOPĒDIJAS 1972. gadā

publicētajā PERSONU UN PRIEKŠMETU ALFABĒTISKAJĀ RĀDĪTĀ-

JĀ nemaz nav šķirkļa „ Deportācijas" un nav pat komūnistu lietotā

atbilstošā termina
„
Represijas".

Plašākais piesniedzamais avots par 1940. un 1941. gadā de-

portētajiem ir 1951.gadā Latvijas nacionālā fondaStokholmā publicētā

grāmata THESE NAMES ACCUSE, Nominal list of Latvians deported

to Soviet Russia m 1940-41. Šai grāmatā 547 lappusēs reproducēta

deportēto saraksta fotokopija, ko Tautas palīdzība (kas bija stājusies

Latvijas sarkanā krusta vietā) nosūtīja Sarkanajam krustam uz Šveici.

Publikācijai ir 59 lappuses angliskā ievada.

Datus deportēto sarakstam vācu okupācijas laikā 1942. gada

vasarā savāca Tautas palīdzība un Statistiskā pārvalde. Sarakstā

uzņemti, pirmkārt, 1941. g. 13. jūnija naktī apcietinātie un deportētie,

otrkārt, 1940. un 1941. gadā apcietinātie un pēc tam deportētie un,

treškārt, padomju okupācijas varas līdz aizrautie, kad šī okupācijas

vara bēga no vācu karaspēka.

Kā redzams, grāmatā nav uzņemti padomju režīma nogalinātie

upuji (piemēram, sarakstā nav minēts ģenerālis Kārlis Gopers). Tā

kā ziņas vāca satraukuma pilnā kaja laikā un tās sniedza deportēto

piederīgie un paziņas, šīs ziņas ir nepilnīgas. Ja kādam deportētajam

nebija palicis neviena radinieka un ja paziņas nebija informēti, ka

šādu deportēto sarakstu sastāda, tad attiecīgā persona un pat ģimene

palika nereģistrēta (minot atkal tikai vienu piemēru — sarakstā nav

14.jūnijā deportētā Latvijas ārlietu ministrijas administrātīvā depar-

tamenta direktora Teodora Anševica). Vācu okupācijas vara arī ne-

atļāva reģistrēt padomju režīma deportētos žīdus. Pēc žīdu pašu

vērtējuma, no Latvijas deportēts 5000 līdz 10.000 žīdu. Arī šī vēr-

tējuma lielās atšķirības liecina par grūtībām noteikt kopskaitu. Šie

konstatējumi nozīmē, ka saraksts nav pilnīgs, kas arī aizrādīts sa-

raksta ievadā.

Ka ARCHĪVA redakcija tomēr nolēma sarakstu statistiski

apstrādāt, aicinot darbā šī pārskata autoru, izskaidrojams tā, ka arī

pēc šī nepilnīgā saraksta var iegūt ļoti pārskatāmu ainu pardeportēto
divi svarīgiem raksturojumiem demogrāfiskā ziņā— par viņu dzives-

vietu un viņu vecuma sadalījumu.
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Par deportēto vecuma sadalījumu jāsaka, ka komunisti depor-
tēja no Latvijas ne vien spēka gados esošos Latvijas iedzīvotājus,

kas varētu būt režīma pretinieki, bet arī kuslus bērnus un sirmgalv-

jus, pat 90 gadu vecus un vecākus.' Par deportēto dzīvesvietu var

konstatēt, ka nav nevienas Latvijas pilsētas, ko nebūtu skārusi de-

portācija, un ir tikai neliels Latvijas pagastu skaits, kur deportētie

nav reģistrēti.

Statistiskam apstrādājumam visas grāmatā THESE NAMES

ACCUSE minētās personas izrakstītas uz atsevišķām zīmītēm. Sa-

skaņā ar sarakstā sniegtajām ziņām zīmītēs minēts: a) uzvārds un

vārds, b) pēc dzimšanas datiem aplēstais deportētā vecums 1941.

gadā un c) deportētā adrese. Zīmītes pēc tam sagrupētas pēc depor-
tēto dzīvesvietas pilsētās un pagastos un pēc tam pēc viņu vecuma

gados (pilsētas vai pagasta robežās), šķirojot atsevišķi vīriešus un

sievietes. Lai iegūtu labāku pārskatu, deportētie pēc tam, grupējot

pēc vecuma un dzimuma, apvienoti pēc Latvijas apgabaliem — Kur-

zemes, Zemgales, Vidzemes, Latgales, Rīgas un dažādas dzīvesvietas.

Pēdējā grupā ietilpst personas, kurām sarakstā dzīvesvieta nebija

minēta (tie bija lielāko tiesu karavīri, no kaimiņu zemēm Latvijā

pagaidām iebraukušie un jūrnieki Latvijas ostās).

Sarakstā minētie deportētie nāca no Kurzemes 16,6 %, Zem-

gales 11,0 %, Vidzemes 15,6 %, Latgales 14,9 %, Rīgas 33,0 %, un

ar dažādu dzīvesvietu bija 8,9 %. Absolūtos skaitļos pēdējā katēgorijā

ar nezināmu dzīvesvietu bija 2356 personas, no kaimiņu valstīm ie-

ceļojušie 150 un jūrnieki 21.

Ja neskaita Rīgu un dažādās dzīvesvietas katēgoriju, no Lat-

vijas provinces pilsētām deportēti 39,2 %, bet no laukiem 60,8 %.

Deportētie laucinieki parādīti kartogrammā, pie kam katrs punkts

apzīmē vienu deportēto personu. No 516 Latvijas pagastiem neviens

deportētais sarakstā nav minēts 13 Vidzemes pagastos (Cirstu, Lenču,

Pērses,Viskāļu, Cirgaļu, Grundzāles, Ērģemes, Mēra, Rauzas, Zeltiņu,

Ķoņu, Ozolu un Vaidavas). Kā redzams, šie pagasti vairumā ir tuvu

Igaunijas robežai. Vai šais pagastos tiešām nemaz nebija deportēto,

vai arī tie tikai nav reģistrēti, ir neatbildēts jautājums. Kartogrammā

arī rāda, ka deportēto koncentrācija atsevišķos pagastos ir nevienāda.

Saprotams, mazāk deportēto ir no retāk apdzīvotiem apgabaliem

(sal. Latvijas apdzīvotības karti darbā: J.Rutkis, LATVIJAS ĢEOGRA-
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FIJA, Stokholmā 1960, 419. lpp.). No otras puses, daudz deportēto
nāca no pagastiem, kur lauksaimniecība bija labi izkopta un sasnie-

gusi augstu līmeni. Kartogrammas salīdzinājums ar attiecīgajām

kartogrammām, kas publicētas Rutka grāmatā, varētu ierosināt veikt

vēl tālākus pētījumus, lai noskaidrotu sīkāk šīs mūsu lauku nelaimes

sākumu.

Par deportētajiem no pilsētām ir sniegts salīdzinājums dia-

grammā. Salīdzinot ar iedzīvotāju skaitu, ļoti daudzi deportēti no

Gulbenes (atskaitot, pēc 1935. gada datiem, vāciešus un žīdus, dabū-

jam ap 7 % deportēto), ļoti jūtami, ne vien absolūtos skaitļos, bet arī

relātīvi, skarta arī Rīga, un relātīvi smagi, salīdzinot ar iedzīvotāju

skaitu, cietuši arī Talsi.

Deportēto skaitābija 69,8 % vīriešu un 30,2 % sieviešu. Latvijā

jau pirms okupācijas bija sieviešu pārsvars kā mantojums no Pirmā

pasaules kara. Deportācijas šo dzimumu nesamērīgumu vēl pastip-

rināja, un ar to sākās parādība, ko pastiprināja Otrais pasaules karš

un ko tagad nožēlo padomju demogrāfi (sk.: B. Mežgailis un P. Zvid-

riņš, PADOMJU LATVIJAS IEDZĪVOTĀJI, Rīgā 1973, 110. un sek.

lpp.).

Deportēto vecuma sadalījumā jo spilgti parādās okupantu me-

žonība. Deportēto skaitā bērnu vecumā līdz 14 gadiem bija 13,2 %, un

veco ļaužu, sākot ar 65 mūža gadiem, bija 2,8 %.

Deportācija nepagāja secen nevienai profesijai, un tā skāra

pat mazturīgus strādniekus. Piemēram, Rīgas priekšpilsēta Čiekur-

kalns bija tipiska mazturīgo rīdzinieku dzīvesvieta. No Ciekurkalna

deportēto sarakstā var saskaitīt 136 personas. No mazās Krāsotāju

ielas, kur dzīvoja mazturīgi strādnieki, deportēto sarakstā ir 42

personas.

Sekojošās tabulās ir sniegts deportēto kopsavilkums pēc Lat-

vijas apgabaliem un pēc aizvesto vecuma un dzimuma, parādot atse-

višķi pilsētniekus un lauciniekus. Pēc tam sniegts kopsavilkums par

visu Latviju. Ir vēlreiz jāuzsver, ka deportēto kopskaits apstrādātajā

deportēto vārdu sarakstā nav pilnīgs. Tomēr tas ir pagaidām vienī-

gais statistiskais avots par šo latviešu tautas lielāko traģēdiju mūsu

gadsimtenī.
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DEPORTĒTIE LAUCINIEKI 1941. G.

DEPORTĒTIE PILSĒTNIEKI
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Deportētie pēc vecuma, dzimuma un dzīvesvietas

KURZEME

Pilsētas Lauki Kopā

Vecums Vlr. Siev. Kopā Vlr. Siev. Kopā Vlr. Siev. Kopā

Lfdz Ig. 3 3 6 6 12 18 9 15 24

1 gads 5 6 11 24 26 50 29 32 61

2-4 28 26 54 76 70 146 104 96 200

5-9 35 32 67 124 105 229 159 137 296

10-14 62 49 111 107 108 215 169 157 326

15-19 108 46 154 139 84 223 247 130 377

20-24 133 49 182 92 63 155 225 112 337

25-29 157 51 208 114 89 203 271 140 411

30-34 185 62 247 168 114 282 353 176 529

35—39 190 69 259 235 127 362 425 196 621

40-44 107 46 153 168 116 284 275 162 437

45—49 78 42 120 146 78 224 224 120 344

50-54 92 48 140 84 53 137 176 101 277

55-59 38 25 63 59 43 102 97 68 165

60-64 26 18 44 47 28 75 73 46 119

65-69 14 6 20 38 24 62 52 30 82

70-74 3 5 8 19 19 38 22 24 46

75—79 - 33 66 12 69 15

80-84 _ii 549 55 10

85 un ve-

Nezināms 16 7 23 12 6 18 28 13 41

Kopā 1280 594 1874 1669 1175 2844 2949 1769 4718
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Deportētie pēc vecuma, dzimuma un dzīvesvietas

ZEMGALE

Pilsētas Lauki Kopā

Vecums Vlr. Siev. Kopā Vlr. Siev. Kopā Vlr. Siev. Kopa

Līdz 1 g. 7 2 9 7 7 14 14 9 23

1 gads 5 1 6 17 10 27 22 11 33

2—4 12 13 25 41 50 91 53 63 116

5—9 15 16 31 62 72 134 77 88 165

10—14 21 25 46 63 59 122 84 84 168

15—19 126 44 170 99 48 147 225 92 317

20-24 119 34 153 91 30 121 210 64 274

25—29 82 38 120 75 56 131 157 94 251

30—34 123 26 149 130 70 200 253 96 349

35—39 105 38 143 135 81 216 240 119 359

40—44 78 41 119 136 75 211 214 116 330

45-49 59 17 76 101 51 152 160 68 228

50-54 38 13 51 69 38 107 107 51 158

55-59 21 14 35 42 34 76 63 48 111

60—64 12 7 19 37 26 63 49 33 82

65—69 10 2 12 23 23 46 33 25 58

70-74 3 1 4 12 19 31 15 20 35

75-79 1 1 2 5 9 14 6 10 16

80-84 - - - 10 7 17 10 7 17

85 un ve-

cāki — —
- 112 112

Nezināms 4 6 10 15 12 27 19 18 37

Kopā 841 339 1180 1171 778 1949 2012 1117 3129
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Deportētie pēc vecuma, dzimuma un dzīvesvietas

VIDZEME

Pilsētas Lauki Kopā

Vecums V&. Siev. Kopa VTr. Siev. Kopa Vlr. Siev. Kopā

Līdz 1 g. 7 5 12 8 9 17 15 14 29

1 gads 2 7 9 21 19 40 23 26 49

2—4 14 29 43 75 59 134 89 88 177

5-9 26 30 56 99 96 195 125 126 251

10-14 49 40 89 92 94 186 141 134 275

15-19 72 42 114 121 54 175 193 96 289

20-24 212 28 240 191 37 228 403 65 468

25-29 145 37 182 155 54 209 300 91 391

30-34 146 31 177 189 113 302 335 144 479

35-39 172 54 226 237 131 368 409 185 594

40-44 131 31 162 194 88 282 325 119 444

45—49 88 31 119 127 57 184 215 88 303

50—54 62 16 78 72 36 108 134 52 186

55-59 33 15 48 48 34 82 81 49 130

60-64 28 9 37 50 42 92 78 51 129

65—69 11 1 12 26 35 61 37 36 73

70-74 3 8 11 16 12 28 19 20 39

75-79 1 3 4 18 15 33 19 18 37

80—84 112 75 12 86 14

85 un ve-

cāki ___ _33 — 33

Nezināms 25 7 32 26 12 38 51 19 70

Kopā 1228 425 1653 1772 1005 2777 3000 1430 4430
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Deportētie pēc vecuma, dzimuma un dzīvesvietas

LATGALE

Pilsētas Lauki Kopā

Vecums V&. Siev. Kopā Vlh Siev. Kopā V&. Siev. Kopā

Līdz Ig. 5 6 11 11 6 17 16 12 28

1 gads 5 5 10 16 14 30 21 19 40

2—4 20 22 42 48 49 97 68 71 139

5—9 39 28 67 68 78 146 107 106 213

10—14 75 56 131 74 83 157 149 139 288

15-19 146 70 216 129 70 199 275 140 415

20-24 135 45 180 176 43 219 311 88 399

25-29 154 50 204 147 58 205 301 108 409

30-34 156 42 198 191 93 284 347 135 482

35-39 139 62 201 224 91 315 363 153 516

40-44 113 60 173 168 73 241 281 133 414

45-49 86 26 112 142 49 191 228 75 303

50-54 67 20 87 89 26 115 156 46 202

55-59 38 7 45 67 21 88 105 28 133

60—64 24 3 27 36 17 53 60 20 80

65-69 5 5 10 25 22 47 30 27 57

70-74 6 2 8 12 11 23 18 13 31

75-79 2 5 7 6 4 10 8 9 17

80-84 -
-

3 2 5 3 2 5

85 un ve-

cāki 112 -22 134

Nezināms 17 15 32 14 5 19 31 20 51

Kopā 1233 530 1763 1646 817 2463 2879 1347 4226
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Deportētie pēc vecuma, dzimuma un dzīvesvietas

RIGA
„

A* daŽādU
LATVIJA

dzīvesvietu

Vecums VlrieSiSievietes Kopā V&ieJi Sievietes Kopi Vīrieši Sievietes Kopā

Li"dz Ig. 12 9 21 1 2 3 67 61 128

1 gads 23 25 48 2 5 7 120 118 238

2-4 60 69 129 9 20 29 383 407 790

5-9 118 103 221 24 17 41 610 577 1187

10-14 138 109 247 19 17 36 700 640 1340

15-19 510 284 794 129 23 152 1579 765 2344

20-24 826 261 1087 585 40 625 2560 630 3190

25-29 954 277 1231 320 40 360 2303 750 3053

30-34 1076 304 1380 284 15 299 2648 870 3518

35-39 996 309 1305 285 28 313 2718 990 3708

40-44 665 252 917 162 23 185 1922 805 2727

45-49 502 188 690 103 16 119 1432 555 1987

50-54 345 146 491 82 17 99 1000 413 1413

55-59 214 85 299 38 14 52 598 292 890

60—64 123 68 191 20 14 34 403 232 635

65—69 70 37 107 11 4 15 233 159 392

70—74 17 20 37 6 3 9 97 100 197

75—79 13 15 28 2 1 3 54 62 116

80-84 4 10 14 - 1 1 30 31 61

85 un ve-

cāki 123 ___ 39 12

Nezināms 85 33 118 129 15 144 343 118 461

2606 315 8584
°P

6752 9358 2211 2526 19.803 28.387
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DEPORTĀCIJAS

Ādolfs Šilde

Masu deportācijas kā padomju režīma funkcionāla sastāvdaļa

Padomju vara konsekventi uzsver savu šķiras raksturu. 1 Ru-

nādama no oktēbra apvērsuma laikiem strādnieku un nabadzīgo zem-

nieku vārdā, tā ķērās pie, t.s., proletāriskās revolūcijas pretinieku

jeb kontrrevolūcionāru ātras un stingras sodīšanas. Padomju vara

neaprobežojās ar savu politisko pretinieku vajāšanu un iznīcināšanu

tikai pilsoņu kara posmā (1917—1922), bet turpina to nepārtraukti
līdz šai dienai. Tādēļ kādreizējiem revolūcionārajiem tribunāliem

sekoja partijas direktīvām pakļauta tiesa vai pārvaldes kārtībā izvei-

dota sodīšanas sistēma («Osoboje Soveščanije", kas darbojās kopš

1934. gada, bet arī citas padomju iestādes, jo sevišķi čeka). 2 Blakus

šķiras pretinieku un kontrrevolūcionāra jēdzienam sāka parādīties

11
sociāli bīstama elementa" un Staļina daudzinātais

m
tautas ienaid-

nieka" jēdziens. 3 Tos varēja sodīt kā ar nāvessodu, tā cietumu un

spaidudarbu īpašās padomju spaidudarba nometnēs.4 levietošanaspai-

dudarba nometnē gāja roku rokā ar deportāciju. Ja izsūtīšanu nome-

tinājumā, ko jau plaši piekopa cara Krievijā, Ļvova pagaidu valdība

1917. g. 26. aprīlī pēc februāra revolūcijas bija atcēlusi, tad padomju

režīma laikā to ne vien atjaunoja, bet izvērta par grandiozu sistēmu

ar prāva apjoma saimnieciskiem uzņēmumiem (Daļstroja raktuvju

kombināts Tālajos austrumos aizsniedzās vairāk nekā tūkstoš kilo-

metru tālu), kur lētādarbaspēka ekspluatācija bija galvenais produk-

cijas faktors.

Politisko pretinieku nepārtraukta vajāšana un mērķtiecīga

iznīcināšana jau no paša sākuma izvērtās par padomju režīma neat-

ņemamu daļu. Tīri dogmatiski dzenuļi te apvienojās ar varas politikas

skaidru izpausmi. Terrors un varas lietošana, kā to pauda Ļeņins,

dodams pat sīkas instrukcijas par masveida terroru, 5 izvērtās par

komūnistu stratēģijas unvisa padomju režīma funkcionālu sastāvdaļu.

Ja arī teica, ka terroru nelietos pret individu, bet pret šķiras pre-

tinieku, tad tas iznākumā maz ko grozīja. Apkarojot patstāvīgos
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zemniekus (kurus nicinot sauca par kulakiem jeb budžiem), tai pašā

laikā vērsās pret viņu ģimeni. Deportējot kopā ar patstāvīgo zemnieku

arī viņa ģimenes locekļus, ieskaitot mazgadīgus bērnus, terroru taču

vērsa pret individiem. Bet ar to nepietika. Sākotnējā terrora sistēma

savā apjomā paplašinājās, neapmierinoties vairs tikai ar šķiras pre-

tinieku, bet jau ar veselu tautu vai tautību grupu iznīcināšanu. Tas

bija jauns tiesību delikts. 6 Liela skaita Latvijas iedzīvotāju aizvešanu

uz attāliem Krievijas apgabaliem bija izplānojušas, sistēmatiski

sagatavojušas un noorganizējušas padomju centrālās iestādes Mas-

kavā. 7 Latviešu aizvešana uz arktiskajiem Krievijas apgabaliem, kas

sākās jau pirmajās nedēļās, kad Latviju 1940. gada vasarā bija oku-

pējusi sarkanā armija, un izvērtās par masu deportācijām 1941. gada

13. un 14. jūnijā, nebija lokāla parādība, bet iekļāvās plašajā nekrievu

tautu deportāciju problēmā, kas iezīmē Staļina laiku. Ja arī šīm masu

deportācijām bija politiski motīvi, tad tās aizcirta latviešu un citu

nekrievu tautu nacionālās eksistences saknes un bīstami apdraudēja

to etnisko identitāti. Vairākas pazīmes rāda, ka tiešām pastāvēja arī

nolūks šīs tautas un tautību grupas radikāli decimēt un fiziski iznī-

cināt.

Aizvesto un iznīcināto latviešu skaits

Parasti atsaucamies uz skaitļiem, kas radās 1940-41., t.s.,

Baigajā gadā. Pēc Latvijas sarkanā krusta, Tautas palīdzības un

Latvijas valsts statistiskās pārvaldes saskaņotiem datiem, kopējo

upuru skaitu ir publicējis O. Freivalds. B Šie skaitļi ir nepilnīgi. Pēc

sarkanās armijas un padomju okupācijas varas padzīšanas neizdevās

atrast pilnīgus aizvesto personu sarakstus. Tos sastādīja lielāko

tiesu uz tuvinieku liecibu pamata. Daudzi no tiem, kam tuvinieku

nebija, nemaz nav reģistrēti (sk. publicētā saraksta statistisku ap-

strādājumu A. Plukša rakstā šai sējumā). 9 Tāpat palika neapzināti

žīdu tautibas Latvijas iedzīvotāji, kurus aizveda piespiedu kārtā kopā

ar latviešiem. Vācu okupācijas iestādes noliedza tos reģistrēt. '°

Tikai pēc Otrā pasaules kara Latvijas sarkanajam krustam izdevies

daļu no viņiem pēc liecibu materiāla reģistrēt. Deportēto Latvijas

žīdu vidū atradās kādreizējie Latvijas saeimas locekļi, cionisti uc.

žīdu organizāciju biedri, tirgotāji, rūpnieki, namsaimnieki, kā arī

brīvo profesiju darbinieki. Arī šīs tautības piederīgo skaits bija

prāvs.
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Runājot par deportētiem latviešiem, jāievēro, ka liels skaits

latviešu 1941. gadā un vēlāk deportēts ari no Lietuvas un Igaunijas.

Lietuvā latviešu skaits pēc robežu galīgas novilkšanas 1923. gadā bija

14.883." No kādas kompetentas 1964. gadā iegūtas liecības, kas nāk

no Lietuvas, redzams, ka Lietuvas latviešu vairums esot aizvests uz

Sibīriju. 1- Deportācijas skāra arī latviešus Igaunijā. Sīkākas ziņas
ir tikai par Lauru koloniju, kur ap 1935. gadu dzīvoja 2100 latviešu.

Tieši no turienes aizvests daudz latviešu. l 3 Tā kā ari Lietuvā un

Igaunijā deportācijas notika tai pašā laikā kā Latvijā, tad līdzšinējie

statistiskie dati par deportētajiem Latvijas iedzīvotājiem (kuru vidū

bija ari krievi, poļi uc. mazākumtautību piederīgie, izņemot žīdus)

nedod pilnīgu pārskatu attieksmē uz latviešu etnisko grupu. Konsek-

vences dēļ būtu jārunā arī par Krievijas latviešiem. Prāva viņu daļa,
ja neskaita individuālu apcietināšanu kopš oktobra apvērsuma laika,

smagi cieta deportāciju viļņos Padomju savienībā jau kopš 1928.gada.

Cieta ne vien latviešu zemnieki, kas pretojās lauku īpašumu kollek-

tīvizācijai, bet ari komūnisti. Simtiem latviešu komūnistu vadoņu

apšāva, t.s., tīrīšanas akcijās, bet dažus deportēja uz arktiskā apga-

balasoda nometnēm.14 Arī šo vajāto komūnistu vadoņu tuviniekus aiz-

veda uz soda nometnēm.15 Deportēto vidū bija vairāki 1905. gada re-

volūcionāri, kas bija izcietuši smagus sodus cara patvaldības laikā. 16

Tomēr 1941. g. 14. jūnija masu deportācijas nebija vienīgās

Latvijā. 1944. gada beigās, kad Kurzemes cietoksnī vēl notika cīņas,

Vidzemē, Latgalē un Zemgalē bija atkal sākusies plaša apcietināšana

un aizvešana, kas turpinājās gadu gadā, sasniedzot kulmināciju 1949.

gadā no 23. līdz 25. martam. Šīs bija visplašākās masu deportācijas,

kas apjoma ziņā tālu pārsniedza daudz pieminētās Baigā gada depor-

tācijas. Pēc pašu aizvesto aplēsuma, 1949. gada martā deportēts

70.000 Latvijas iedzīvotāju. l 7No aculiecinieku stāstiem zināms, ka

daži Latvijas pagasti pēc tam bija kā izmiruši. l 3Pēc tam masu de-

portācijas turpinājās vēl līdz 1951. gadam, lai gan mazākos pulciņos
latvieši aizvesti uz padomju soda nometnēm arī pēc tam. Politiski

apcietināto un sodīto aizvešana ārpus Latvijas robežām turpināta vēl

1973. gadā. Tātad arī individuāla apcietināšana bieži noslēdzas ar

deportāciju uz Krieviju. Tā to prasa padomju sodu sistēma, kādēļ

pie Rīgas centrālcietuma uzcelta un darbojas, t.s., „ peresilka" —

īpašs korpuss cietumnieku transportiem uz Krieviju.
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Ir mēģināts aplēst deportēto Latvijas iedzīvotāju skaitu vis-

maz līdz 1951. gada beigām. Tā kā padomju iestādes saprotamu ie-

meslu dēļ klusē un nekādus statistiskus datus neuzrāda, tad iespējami

tikai aptuveni aplēsumi. 19 Visticamākais šķiet pieņēmums, ka no

1944. gada rudens līdz 1951. gada beigām, pieskaitot pie šiem septi-

ņiem ar pus gada puslīdz eksaktos skaitļus par 1941.gada deportāci-

jām, uz Krieviju aizvesti 10—12 % Latvijas iedzīvotāju. Tā kā 1943.

gada 24. februārī izdarītajā tautas skaitīšanā Latvijā bija 1.803.104

iedzīvotāji, 2o tad būtu ap 180.000 līdz 216.000 deportēto vai nogali-

nat°'
Laba daļa no aizvestajiem vēlākajos gados atbrīvoti un atgrie-

zušies Latvijā dzīvi, kaut arī bieži sakropļoti, ar bojātu veselību un

psīchiskiem traucējumiem. Arī par to trūkst pētījumu un sīkāku no-

skaidrojumu. Šie konstatējumi dibinās lielāko tiesu uz faktu materiāla,

kas iegūts vēstuļu apmaiņas ceļā no Latvijas un Sibirijas, kā arī no

tuvinieku apmeklējumiem Latvijā. Šis empīrisko novērojumu materi-

āls un iegūtās liecības rāda, ka drausmīgo dzīves apstākļu dēļ cie-

tumos, izmeklēšanas kamerās un soda nometnēs daudzi izdarījuši

pašnāvību, sevi apzināti sakropļojuši, zaudējuši prātu, cietuši no

vajāšanas mānijas, smagas depresijas un dažādām neurozēm.21

Daudzi mira bada nāvē. Bada nāve apdraudēja ne vien tos, kas

nonāca soda nometnēs un izolātoros, bet arī, atrodoties izsūtījuma

apgabalos, kaut arī kolchozā vai sovchozā. 22 „Bads, aukstums un

nehigiēniskie dzīves apstākļi drupināja mūsu fiziskos spēkus, bet

rupjā apiešanās un ilgais ieslodzījuma laiks notrulināja mūsu garu",

liecina Jānis Simsons, kas kā politiski vajātais ilgus gadus atradies

padomju soda nometnē. 23 Par uztura trūkumu Arturs Aparnieks, kas

devis vienu no nozīmīgākajām liecībām par latviešu deportēto dzīves

apstākļiem, izsakās: «Dūšīgi strādājot, latviešiem niecīgās uztura

porcijas bija par mazām, jo saņemamā uzturā nebija pat 50 % to

kaloriju, kas nepieciešamas vieglu darbu strādājošiem. Tādēļ arī

latvieši ar katru dienu vairāk sāka nīkuļot un vārgt. Lai piepildītu

vēderus, tie sāka dzert ļoti daudz ūdens, kura rezultātā sāka uzpampt

ķermenis. Pampums sākās no kājām un tad pakāpeniski kāpa uz aug-

šu, līdz nonāca līdz sirdij, un tad iestājās nāve. Tā vesela rinda

tautiešu aizgāja veļu valstī. No sākuma [Krasnojarskas] nometnēmēs

bijām 34 latvieši, bet pēc gada bijām palikuši dzīvi tikai 7 un arī ar

stipri sabojātu veselību. 24
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Visjaunāko liecibu, kaut arī par notikumiem 1947. gadā, no-

devis ar nāvi notiesātais un amnestijas dēļ dzīvs palikušais Vilhelms

Celms (arī tad viņam piesprieda 25 plus 5 soda gadus), kas ieradās

Rietumvācijā 1973. gada vasarā. Viņš liecina, ka transportā, ar ko

viņš nosūtīts uz maz pazīstamo Cugunašas soda nometni Altaja apga-

balā, atradies 860 latviešu, no kuriem pēc dažiem mēnešiem palikuši
dzīvi vairs tikai 53. Viņš to izskaidro ar latviešu cenšanos kāpināt
darba normu, lai iegūtu papildu uzturdevu, bet nelielais uztura pa-

pildinājums nav atsvēris patērēto enerģiju un noplicinājis deportēto

pēdējos spēkus. 2s

No plašā liecību materiāla, ko Latvijas sarkanais krusts ie-

guvis 20 gadu laikā pēc Otrā pasaules kara, redzams, ka vislielākā

mirstība padomju soda nometnēs skārusi vīriešus. Tas attiecas ne

vien uz gados vecākajiem, bet arī uz jaunekļiem un citiem spēka

gados. Jau pēc vārdu sarakstiem redzams, ka no 1941. gadā aizves-

tajiem vīriešiem daudzi miruši jau 1942. gadā, tātad viena gada lai-

kā. 26 Bet arī liecības, kas iegūtas par tiem, kas aizvesti 1945. gadā

vai pēc tam, rāda ārkārtīgi lielo un straujo vīriešu apmiršanas pro-

centu kā Urālu apgabalā, tā Ziemeļkrievijas arktiskajos apgabalos,

Sibirijā, Centrālāzijā un Tālajos austrumos. 27 No zviedru ziņu avo-

tiem redzams, ka Kolimas-Magadanas plašajā soda apgabalā viena

gada laikā miruši 50 %, kas uzskatīta par normālu parādību. 28 Mir-

stības indeks atsevišķās soda nometnēs un izsūtījuma apgabalos

tomēr bijis dažāds. Daudzus izsūtītos pat pārsteidzis, ka tik bargos

un necilvēcīgos dzīves apstākļos mirstība bijusi vēl arvien samērā

maza. Tas pats sakāms par bērnu mirstību, kas bijusi dažāda. Sevišķi
tīri primitīvajos dzīves apstākļos pie Obas upes, kur nonāca parasti

tikai mātes ar bērniem, sals, uztura un ārstu trūkums prasīja draus-

mīgi daudz upuru, un dažas mātes zaudēja visus savus bērnus. 29

Padomju iestāžu cinisms un neierobežotā patvaļa parādās vēl

apstāklī, ka dažus apcietināja un deportēja pa divi un trim lāgiem.

Jau sodītajiem bija jāizcieš vēl papildu sodi. Dažus pēc zināma laika

no soda nometnes atbrīvoja, bet bez tiesībām atgriezties dzimtenē. 30

Citi pēc atbrīvošanas pārliecinājās, ka dzimtenē viņiem vairāk izseko

un viņus vairāk apdraud nekā tundrā, kādēļ pēc īsa dzimtās puses

apmeklējuma, apstākļu spiesti — bet ne jau brīvprātīgi — atgriezās

ledustuksnesī. 3l Politiski vajātos baidīja sevišķi atkārtotā apcietinā-
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šana, jo tad viņu nervi tomēr sabruka. Katra apcietināšana bija ap-

vienota ar spīdzināšanu. Par to var izteikties tikai paši apcietinātie

kā apstākļu pazinēji. Aparnieks to ietver vārdos: „No galvenajām

spīdzināšanas mocībām jāmin piedraudējums arestēt piederīgos, daž-

reiz pat tos atvedot uz apsūdzētā nopratināšanas istabu vai arī blaku

istabu, liekot apsūdzētam manīt, ka viņa piederīgie ir jau pratinātāja

rīcībā. Cits veids ir apcietinātā vešana uz nošaušanu vai kāršanu ar

attiecīgām ceremonijām, kā liekot pašam apsūdzētam rakt sev kapu.

Cits veids vēl ir dažāda fiziska spīdzināšana, kā dūres sitieni pa

seju, pa galvu, pa vēderu un pat pa dzimumorgāniem, vai arī spērieni

pa kāju vai ceļgaliem, piekaušana līdz nesamaņai, zobu izsišana, nagu

maukšana, adatu duršana aiz nagiem, sišana pa kāju pēdām līdz nesa-

maņai, pēc samaņas atgūšanas sišana ar šauteņu laidnēm vai revol-

veru spaliem. Vēl cits veids ir stundām ilga pratināšana ar pus-

stundas atstarpēm, katru reizi mainot pratinātājus, bet vienmēr

prasot gandrīz vienus un tos pašus jautājumus. Vēl kāds cits veids

ir, pirms pratināšanas dodot saēsties sālītas zivis un pratināšanas

laikā, kad apsūdzētais sajūt lielas slāpes, viņu kārdināt ar ūdeni,

pašiem pratinātājiem to lieliem malkiem dzerot vai arī izlejot spļau-
jamos traukos. Tāpat parasts spīdzināšanas veids ir ievietošana

karcerī. Tie ir dažādi, gan lieli, gan arī pavisam mazi, ka pat nav

iespējams apsēsties. Dažos karceros apcietinātie tiek apgaismoti

nepārtraukti visu laiku ar spilgtām spuldzēm, citos atkal viņi tiek

turēti pilnīgā tumsā. Dažos karceros uz apcietinātiem pil ūdens,

citos viņi tiek aplieti ar ledus aukstu ūdeni un atstāti ar kailām kā-

jām un bez virsdrēbēm uz aukstām cementa grīdām. Citos karceros

sienas ir tik plānas, ka dzirdama blaku telpā cilvēku spīdzināšana,

vaidi, kliedzieni un raudu lēkmes.

Čekas spīdzināšanas metodes ilgu gadu laikā tik lielā mērā

izsmalcinātas, ka tās spēj ikkurā gadījumā piedabūt apcietinātos at-

zīties par lietām, ko viņi nezina, kā arī apsūdzēt citas personas, ko

viņi nemaz nepazīst un kas nemaz neatbilst patiesībai. Fiziskās un

garīgās ciešanas, bads, slāpes un pagurums pieveic ikkatru čekas

upuri, tā ka tas ir laimīgs, ja var parakstīt nopratināšanas protokolu

un tā izbeigt ciešanas, kaut arī par parakstīto liecību varētu piešķirt
nāvessodu.

" Šai koncentrētajā liecībā jo spilgti parādās apcietināto

liktenis, ko pēc tam vēl tālāk fiziski un garīgi sagrauž soda nometnes
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rafinētais režīms, ikdienas grūtības un pazemojumi. Tas nepaliek

bez sekām arī pēc tam, kad soda laiks izbeidzies.

Apcietinājuma un izsūtījuma vietas

Seit uzrādīti tikai tie padomju cietumi, soda nometnes un iz-

sūtījuma vietas, kas atrodas ārpus Latvijas territorijas, jo rakstā

apskatits tikai deportāciju jautājums. Atstātas pie tam neievērotas

tās nometnes, kurās novietoja latviešu karagūstekņus pēc Otrā pa-

saules kara. Tādēļ nometņu skaitā nav Rjazaņa, Kijeva un Doņecas

apgabala karagūstekņu nometnes, kaut gan tajās, sākot ar 1945. gadu,

atradušies tūkstošiem latviešu. Ārēji izpildot starptautiskas konven-

cijas, šos karagūstekņus, kuru vairums nāca no Kurzemes cietokšņa,
ap 1946. gadu atbrīvoja. Dažas nedēļas vēlāk, kad viņi bija atgriezu-

šies Latvijā, tos apcietināja, fiktīvi apsūdzot par kara noziegumiem

vai kontrrevolūcionāriem nodarījumiem. Lielai daļai latviešu leģio-

nāru šādi piesprieda papildus gūsta laikam vēl 10, 15 vai 25 soda

gadus, kurus lika atkalpot spaidudarba nometnē. Latviešu leģionāri

nonāca parasti tais pašās soda nometnēs, kur jau bija sapulcināti

deportētie latvieši. 33

Apmēram 20 gadu laikā Latvijas sarkanajam krustam izdevies

dokumentāri pierādīt deportēto latviešu atrašanos zemāk minētās

vietās Padomju savienībā vai Ārējā Mongolijā (seko šo vietu nosau-

kumi): Abakana, Abana, Abeza, Ačinska, Akmoļinska, Aktaša, Aleksan-

drovska (cietums, turpmāk apzīmēts ar „c. "), Alma-Ata, Amderma,

Archangeļska, Arkagala, Astrachaņa, Balkaša, Batagaja, Berezņiki,

Bijska, Biļina, Bogučani, Boļšerečenska, Bratska, Buchta (Magadanas

apg. ),Buchta Nachodka, Buldvičana, Butirki (c), Chabarovska, Char-

piča, Čapajeva, Čekalova, Čeļabinska, Čerlaka, Černogorska, Čikajeva,

Činja-Vorika,Čita,Čkalova,Čuma, Čurbainura, Čusovoje, Diksona sala,

Dņeprovska,Dolgijmosta,Doļinska, Dubovka, Džeskasgana, Džumabeka,

Edžid-Kirta, Ekibastus, Elgena, Enurmina, Fabričnoje,Golubinaja,llja-

novska, Indigirka, Inta, Iriklina, Javasa, Jelosova, Juchnova, Kaluga,

Kamčatka,Kanska, Karabaša, Karaganda, Kargasoka, Kasiona, Kauleca,

Kazaņa, Kingira, Kinkaše, Kirsa, Kitoja, Kizela, Kočmesa, Kokčetava,

Kolpaševa, Komendantska, Komsomoļska, Kotlasa, Kožima, Kožva,

Krasnojarska, Krivoj Roga, Krutinka, Kučina, Kurgāna, Lubjanka (c),

Ļevijberega, Magadana, Marjanovska, Matrosova, Mavrino, 34 Medvež-

jegorska, Meždurečenska (Kemerovas apg.), Meždurečija (Altaja apg.),
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Molotova, Molotovobada, Molotovska (apzīmēta arī par „
Severno

Dvinsk"), Murmanska, Nachodka, Nariļska (krieviski:
„Norilsk"), Na-

rima, Narjanmara, Nazarova, Nazivajevska, Neveļska, Ņižnijudinska,

Novaja Tagila, Novaja Zemļa, Novijmarkena, Novoorska,Novosibirska,

Novostroika, Okuņeva, Olžerasa, Omutņinska, Orutukana, Osjomšika,

Parabeļa, Pavlodara, Pavlogradka, Pečora, Pervouraļska, Pesčanija,

Pjastistenka, Podgornija, Pokanajevka, Polevojas stepe, Polovinka,

Potma, Poveneca, Prižima, Puksa, Rešjoti, Revda, Rudničnija, Sachalī"-

na, Saļecharda, Segeža, Seimčana, Siktivkara, Simka, Sisvetskaja, Smit-

ska, Socgorodoka, Soļikamska, Sosnovka, Sosvjacka, Spaska, Starijmar-

kena, Storoževska, Surmoga, Susumana, Sverdlovska (c), Šarigina, Šer-

bakuļa, Šimanovska, Širokaja, Taganlika, Tagila, Taišeta, Tarska, Ta-

sejeva, Tavričeska, Tigda, Usoļje, Ustjnera, Ustjsurmoga, Ustjukta,

Ustjvima, Vasjugana, Verchņijimbatskoje, Verchņijuraļska, Vercho-

janska, Vesļana, Vichodnaja, Vichrovka, Vilgorta, Vladimira (c), Vor-

kuta, Vožaeļa, Zajarska, Zeja. 3s

Ja šeit minētas atsevišķas vietas, tad tas ik reizes nenozīmē,

ka soda nometneatradusies tieši nosauktajā pilsētā vai centrā. Tā kā

soda nometnes bieži radās mūžameža biezoknī, taigā vai stepē, kur

līdz tam nekādu apdzīvotu vietu nebija, tad tikai ar laiku radās lielāks

ciemats, pilsēta vai dzelzceļa stacija, ap kuru pulcējās desmitām

soda nometņu simtu kilometru attālumā. Tādēļ vienas vietas apzīmē-

jums var bieži nozīmēt veselu soda nometņu puduri. Piemēram, Vor-

kutā ap 1955. gadu bija 40 atsevišķas soda nometnes, katra ar tūksto-

šiem ieslodzīto, bez tam tās pārvaldei bija pakļautas ķieģelnicas uc.

nometnes iemītnieku novietnes. Ne visos gadījumos iepriekš minētās

vietas var vispār atrast ģeogrāfijas kartēs vai atlantā. Ja tās tomēr

šeit uzrādītas, tad tādēļ, ka, pamatojoties uz liecībām, noskaidrots,

ka tur nometināts lielāks skaits deportēto latviešu.

Dažos gadījumos nav bijis iespējams izdibināt soda nometnes

tiešo atrašanās vietu, bet iegūta tikai norāde uz veselu apgabalu vai

nometņu pārvaldes administratīvo piederību, piemēram: „Vjatlag",

„Dublag". Tādēļ bez jau minētajām soda nometnēm vai izsūtījuma

vietām un cietumiem vēl minami šādi apgabali, kuros dokumentāri

pierādīta latviešu deportēto uzturēšanās: Altaja, Amūra, Arālu jūras

apgabals, Arējā Mongolija, Baltās jūras jeb Belomorstroja apgabals,
Chantu-Mansu nacionālais apvidus, Čukču pussala, Jakutijas, Kolimas-
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Magadanas apgabals jeb, t.s., „Daļstroj", Krasnojarskas novads, Ņen-
cu nacionālais apvidus, Omskas un Tomskas, kā arī Kemerovas un

Ņukžas apgabals.

No soda nometņu pārvaldes administratīvajiem novietojumiem

minami:
„Angarlag",

„
Berlag", „ Dublag",

„
Kraslag",

„ Minlag",
„

Ozer-

lag",
„

Peslag",
„

Rechlag" un
„Steplag".

Cittautu rakstos un izdevumos, kā arī soda nometņu kartēs

figurē vēl daudz šeit neminētu nometņu un cietumu. Trimdas organi-

zācijas un atsevišķas personas operējušas ar šiem sarakstiem un

kartēm, pieņemdami, ka itin visās padomju soda nometnēs atradušies

arī latvieši, vismaz baltieši. Tas tomēr tā nav. Lai nemaldinātu sevi

un sabiedrību, jāatzīst, ka mums, latviešiem, jānorāda uz tām soda

nometnēm un cietumiem, kur latviešu deportētie tiešām konstatēti.

Var notikt, ka ar laiku maz kas atšķirsies un varēsim pieskaitīt sa-

vam sarakstam arī tās padomju soda nometnes, kas minētas cittautu

informācijas avotos. Pagaidām nav uzrādītas arī tās izsūtījuma vie-

tas, kur kādā Sibirijas kolchozā vai izsūtījuma vietā konstatēts tikai

viens vai pāris latviešu, jo tie ir tikai atsevišķi gadījumi. Vienīgais

izņēmums ir Ārējā Mongolija, kur, pēc piesniedzamām ziņām, nonā-

cis pavisam maz latviešu, tomēr šai gadījumā tas bija jāuzrāda, jo

citādi ir bijusi runa tikai par Padomju savienības territoriju.

Vērojot milzīgo soda nometņu tīklu Padomju savienībā, atliek

teikt dāņu ārsta Aleksandra Tomsena vārdiem, kas pats pieredzēja šī

organizētā neprāta īstenību:
„
Pasaulē nav otras valsts, kurā būtu tik

daudz cietumu un soda nometņu kā Padomju savienībā".36

Laika tecējumā ir mainījušies valsts varas augstākie pār-

stāvji, bet cilvēku vajāšanas sistēma Padomju savienībā maz ko

mainījusies. Blakus cietumiem padomju iekārtai vēl arvien nepiecie-

šamas koncentrācijas nometnes, jo nav gluži vietā runāt par soda

nometnēm. Soda izpratne saistās ar izdarītu noziegumu, kas tiesību

valsts izpratnē prasa kriminālu nodarījumu. Bet Padomju savienība

nav nedz tiesību valsts, nedz tās tiesību sistēma atbilst īstiem cil-

vēces attīstībā nodibinātiem tiesību principiem. Attieksmē uz, t.s.,

sevišķi bīstamiem valsts noziegumiem, kam Latvijas PSR krimināl-

kodekā veltīti 28 panti, 37 radīti jauni nozieguma jēdzieni, kā: «dzim-

tenes nodevība", 38 „pretpadomju aģitācija un propaganda", 39 «sevišķi
bīstami valsts noziegumi, kas izdarīti pret citu darbaļaužu valsti". 40
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Šie panti tā uzrakstīti, ka tos var viegli katram piemērot. Tomēr ari

tad padomju prakse iet savu, ērtāku ceļu. Galveno darbu nevēlamo

elementu ravēšanā paveic padomju drošības iestādes ar čeku priekš-

galā. Šīs iestādes ar savu izsmalcināto techniku, kas pēdējo gadu

laikā modernizēta, visu nepieciešamo sagatavo, un uz Augstākās

tautas tiesas galda parasti nonāk lietas, kurās apsūdzētais sevi jau

atzinis par ~ vainīgu" visos tam inkriminētajos apsūdzības pantos.

Tādēļ gaužām maz nozīmes ir padomju krimināltiesību pamatos ie-

rakstītajam teicienam, ka
n

sodu var uzlikt tikai ar tiesas spriedu-

mu". 44 Padomju tiesa ir komunistiskās partijas izpildu orgāns, un tai

jāspriež tiesa pēc, t.s., sociālistiskās likumības. 42 Šādas
„

sociālis-

tiskas likumības" izpratnē līdz pat pēdējam laikam turpināta okupē-

tajā Latvijā politiski un reliģiski vajāto personu izsūtīšana uz spaidu-

darba nometnēm, sevišķi Potmu.43

Daži vispārēji secinājumi

Kaut ari savā. pamatsastāvā deportēto latviešu masas kopš
1941. gada nebija devušas nekādu iemeslu apcietināšanai un aizveša-

nai, ko sevišķi skaidri parāda zīdaiņu, bērnu un pusaudžu patvaļīga
aizvešana uz Krievijas arktiskajiem apgabaliem, tad tomēr viņu vidū

bija arf īsti vai potenciāli padomju iekārtas pretinieki. Katrai šai

aizvesto ļaužu katēgorijai veltījama īpaša uzmanība. Vispirms, ja

runājam par bērnu aizvešanu kopā ar viņu vecākiem, šķiet, visas

pazīmes norāda uz to, ka ģimenes galvu fiziska iznīcināšana gāja

roku rokā ar atlikušās ģimenes daļas izraušanu no dabiskās dzīves

vides un mēģinājumu to integrēt krievu vai citas svešas tautas vidū.

Faktiski ar pirmo deportāciju ievadījumu, kam vajadzēja sekot vēl

citām līdzīgām iedzīvotāju masu deportācijām, 44 bija uzsākta latviešu

etniska iznīcināšana, kam starptautisko tiesību izpratnē dots apzīmē-

jums: genosids. 4s Ja ar šo jau ievadīto akciju padomju varas iestādes

Maskavā palika pusceļā, tad tam var būt dažādi iemesli.

Ka latviešu tautas iznīcināšanas nodoms pastāvēja, to ticami

apstiprina padomju varas izrīcība ar ingriem, kurus galīgi iznīcināja

kā tautu.46 Tāpat zināma ingušu,čečeņu,kalmiku, Krimas tatāru, Krie-

vijas vāciešu, rietumukraiņu uc. nekrievu tautu padzīšana no dzimte-

nes, tās aizsūtot uz svešiem, klimatiski nepiemērotiem apgabaliem,

kur šo tautu piederīgos sajauca ar svešām tautām. Visos šais gadī-

jumos parādās tā pati mērķtiecīgā sistēma.
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Neatkarīgi no tā Latvijā netrūka arf īstu padomju iekārtas

pretinieku. Latvijas neatkarības laika apstākļu pazinēji apgalvo, 47 ka

Latvijas iedzīvotāju vairākums bija noskaņots pret padomju iekārtu,

kādēļ padomju valdībai neatlika nekas cits, kā visu latviešu tautu

uzskatīt par sev naidīgu un par saviem nesamierināmiempretinie-

kiem. Šo vispārējo konstatējumu 1953. gadā Vorkutā apstiprināja sle-

penpolicijas (MVD) ģenerālis Derevjanko, uzsvērdams, ka, kaut arī

latvieši un pārējie baltieši pieder pie skaitā mazām ieslodzīto gru-

pām, bet tieši viņi ir visvairāk nesamierināmie padomju ienaid-

nieki.4B 1945. gadā un vēlāk deportēto latviešu vidū bija daudz nacio-

nālo partizānu un viņu atbalstītāju. Aizvesto vidū bija bez tam daudz

agrāko aizsargu un nacionālo organizāciju locekļu. Latvijas armijas

virsniekus padomju iestādes bija sākušas apcietināt jau 1940. gada

vasarā, vēlāk izdarot plašu apcietināšanas akciju Litenē. No komū-

nistu viedokļa varētu teikt, ka ne vien īsto, bet arī potenciālo preti-

nieku apcietināšana bija nepieciešama tīras piesardzības dēļ. Bet tai

pašā reizē tas apliecināja viņu ideoloģisko nespēku. Viņi apzinājās,

ka neizdosies latviešu tautu pārveidot pēc savām ideoloģiskām prasī-

bām. Aizvedot latviešu inteliģenci un tautas vadītāju slāni, bija vēlē-

šanās samalt latviešu tautu arī garīgi. Deportāciju izplānojums tātad

ietvēra sevī vairākus komponentus latviešu tautas iznīcināšanai: tās

fizisku, bioloģisku un garīgu iznīcināšanu.

Padomju valsts aparāts pūlas paātrināt daudzinātās
„padomju

tautas" radīšanu, t.i.,tādas viengabalainas ļaužu masas izveidošanu,

kur pazūd atsevišķas tautības un etniska kopības sajūta. Tam jo labi

kalpo arī asimilācija. Pēc izraušanas no savas tautas vidus un iz-

kliedes padomju impērijas vistālākajos stūros, daudz latviešu, abu

dzimumu piederīgie, kas nevarēja atgriezties Latvijā, devušies lau-

lībā ar krieviem uc. Krievijas tautu piederīgiem. Tai pašā laikā

nemitīgā krievu ieplūšana Latvijā savukārt radījusi līdzīgu problēmu,

proti, ka jauktu laulību skaits pieaug. Krievu okupanti jau tagad lepni

apzīmē Latviju par daudznāciju republiku. 49 Latviešu jauniešus, se-

višķi tos, kas studiju laikā saņēmuši stipendijas, piespiež atstāt

Latviju un meklēt darba iespējas Krievijā. Tas ir apslēpts deportāciju

veids, kam daudz variantu (ieskaitot karadienestu ārpus Latvijas).

Pat ne atklāta vai apslēpta deportācija ik reizes bija vaja-

dzīga, lai latviešus atrautu viņu zemei. Pati padomju sociāli saim-
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nieciskā sistēma gādāja par to, lai latvieši bez jebkādiem spaidiem

atstātu Latviju un meklētu labākas izpeļņas iespējas attālos Krievijas

apgabalos. Ja ari ne katrreiz ārpus Latvijas radās labāka izpeļņa,
tad ari citi faktori lika izšķirties par šādu soli. Deportētais latviešu

virsnieks Apamieks, kas atgriezās pēc 16 soda gadiem Sibirijā, beigu

posmā atrazdamies kā nometinātais izsūtījuma apgabalā, to raksturo

šādi:
w Sibirijā, resp. Krasnojarskā es pelnīju vairāk nekā Rīgā. Lat-

vijā algas bija stipri zemākas, varbūt arī tādēļ viens otrs no izsūtī-

tiem, kā arī nometinātiem bijušiem katordzniekiem nevēlējās dzim-

tenē atgriezties. Bija pat tādi, kas bija atgriezušies Latvijā, bet,
nevarēdami atrast dzīvokli un darbu, bija atgriezušies atpakaļSibirijā

labprātīgi." 50 Daudzus, kas bija atgriezušies un vēlējās Latvijā pa-

likt, par spīti visām grūtībām, padomju iestādes vienkārši nepierak-

stīja,t. i., nedeva apmešanās iespēju.

Beidzot vēl jāpieskaras pie jautājuma, vai deportācija kā

padomju dzīves fainomens nepieder jau pagātnei.
Uz individuālo apcietināšanu, kas nobeidzas ar izsūtījumu,

norādīts jau iepriekš. Bet okupētajā Latvijā laiku pa laikam paklīst

valodas, ka iespējamas jaunas masu deportācijas. Jau 1959. gadā

Bruno Kalniņš rakstīja publikācijā LABOUR'S CALL, 51 ka
„apstip-

rinās ziņas, ka Latvijā atkal sastādītas garas listes par neuzticamām

personām, kuras paredzēts deportēt, ja Maskavai tas iepatiktos"

Jauna nedrošības sajūta bija izmanāma Rīgā 1962., 1966. un

1968. gadā. Ik reizes bija iegūti savi norādījumi par it kā gaidāmo.

Vairāku nedēļu ilga trauksme gaidāmo deportāciju dēļ radās 1968.

gada rudenī. 52 lespējams, ka padomju vara pati veicina baumu izpla-
tīšanu kā iebaidīšanas līdzekli. Katrā ziņā, piedzīvotās deportācijas

atstājušas smagas pēdas latviešu tautas apziņā.

VĒRES

'N. Bucharins un J. Preobraženskis, KOMUNISMA ĀBECE ([Maskavā]

1920), 109. lpp.; B. N. Ponomarjovs (red.), POLITISKĀ VĀRDNĪCA (Rīgā 1958),

494-495. lpp.

2 Sk. Dāvida J.Dallinarakstu: „Verbrechen und Strafrechtssvstem" HAND-

BUCH DES V7ELTKOMMUNISMUS (Freiburg 1958), 338-364. lpp.

3 Ādolfs Šilde, THE PROFĪTS OF SLAVERY (Stockholm 1958), 284-287.

lpp.



157

4 Kādu laiku padomju iestādes mēģināja segties, apzīmējot soda nometnes

politisko un reliģisko uzskatu dēļ vajātām personām par „
labošanas darba kolo-

nijām" un taml. Veselu virkni «labošanas darba nometņu un koloniju" rāda iz-

devums JURIDIČESKIJ SLOVARJ (Moskva 1956).

5 V. L Lenin, POLNOJE SOBRANIJE SOČINENIJ 50, 142. lpp.

6 Boris Meissner, SOWJETUNION UND SELBSTBESTIMMUNGSRECHT

(KOln 1962), 54. lpp.; Franz Fr.Spangenberg, DIE ZWANGSARBEIT DER BEVOL-

KERUNG KRIEGSBESETZTER GEBIETE UND DAS VOLKERRECHT, Inaugural-
Dissertation an der Kieler Universitāt (1952), I—3. lpp.

7 Krystyna Marek, IDENTITY AND CONTINUITY OF STATES IN PUBLIC

INTERNATIONAL LAW (Genēve 1954), 381. lpp. ; Igor I. Kavass and Adolph

Sprudzs (eds.), BALTIC STATES: Third Interim Report of the Select Committee

on Communist Aggression. House of Representatives 83rd Congress, Second

Session 1954 (Buffalo 1972), 464—468.lpp.

• O. Freivalds, LIELĀ SĀPJU DRAUDZE (Kopenhāgenā1952), 64. lpp.

9 THESE NAMES ACCUSE. Nominal list of Latvians deported to Soviet

Russia m 1940-41 (Stockholm 1951), 35. lpp.

10 O. Freivalds, op. cit., 64. lpp. Pēc žīdu pašu vērtējuma, pieci līdz des-

mit tūkstoši žīdu deportēti no Latvijas 1941.g. jūnijā uz Sibiriju un Centrālāziju.

Ticamāks ir pirmais skaitlis. Sk.: THE JEWS IN LATVIA (Tel Aviv 1971), 73.

lpp. un 351. lpp.

" LATVIEŠU KONVERSĀCIJASVĀRDNĪCA X, 20444. sleja.

12 DRAUGS DRAUGAM (studentu korporācijas „Sidrabenia" izd. 1964), 9.lpp.

'3 Latvijas sarkanā krusta archīvs (turpmāk: LSKA), 0566-73. liecība.

14 BRĪVĪBA 7 (1971), 2. lpp.

15 Kā redzams pēc LSKA liecību materiāla, 1941. gadā deportētie sastapās

ar padomju soda nometnēs likvidēto komūnistu funkcionāru radiniekiem, kuru

vidūbija arī kominterna darbiniekaVilhelma Knoriņa māsa. Plašāk sk.: LATVJU

VĀRDS 3 (1963), 4. lpp.

16 Zīmīgs ir gadījums ar sociāldemokrātu Robertu Dukuru (1917. gadāun

vēlāk viņš kā padomju varai uzticama persona darbojies lielinieku padomēs

Sibirijā). Viņš bija aktīvs dalībnieks 1905. gada revolūcijā. Par to viņam 1908.

gadā piesprieda četrus gadus spaidudarbos, ko Dukurs izcieta, važās iekalts,

Rīgas un Saratovas katorgas cietumā. Pēc tam cara uzraudzības iestādes viņu

nosūtīja uz Irkutskas guberņu. 1941. gada 14. jūnijā viņu atkal deportēja uz Sibi-

riju, kur viņš nomira. Sk.: 'IATVJU ZIŅAS (1948. g. 30. jūn.).



158

■7 Dieter Friede, DAS RUSSISCHE PERPETUM MOBILE, 137. lpp.

'8 LSKA, 0311-63. liecība.

19 Ādolfs Šilde, BEZ TIESĪBĀM UN BRĪVĪBAS (Kopenhāgenā 1965), 147—

149. lpp.

2" J.Rutkis, LATVIJAS ĢEOGRĀFIJA (Stokholmā 1960), 418. lpp.

21 LSKA ir deportēto vēstules, kā arī intervijas ar pārnācējiem no pa-

domju soda nometnēm, kur atrodami norādījumi par deportēto latviešu pašnāvī-

bas gadījumiem, pašsakropļošanos, garīgām slimībām, invaliditāti un taml.

Prāvs deportēto un viņu tuvinieku vēstuļu krājums atrodas ari Latviešu nacio-

nālā fonda krājumā Stokholmā.

" Arturs Aparnieks,
„

Mani vergu gadi", LĀČPLĒSIS 19 (1973), 59. lpp.

"Jānis Simsons, VORKUTAS GŪSTEKŅA STĀSTS (Linkolnā 1965), 202.

lpp.

24 Arturs Aparnieks, op. cit. 16 (1970) ,
29. lpp. Pulkv. A. Aparnieks uz-

rakstījis plašu atmiņu rakstu par apcietinājuma un izsūtījuma laiku. Raksts vēl

palicis manuskriptā. Fragmentus no šī manuskripta, kas ir rakstveida liecība,

sāka iespiest Latviešu kara ordeņa kavalieru biedrības gadskārtējais izdevums,

sākot ar 15. numuru.

25 LSKA, 0572-73. liecība.

26 Ziņas par padomju cietumos un soda nometnēs mirušajiem sakopotas

LSK deportētopersonu kartotēkā, kurā ir ap 2500 lapiņu (tajās minēti kā dzīvie,

tā mirušie). Šī kartotēka būtu bijusi daudz plašāka, ja trimdas tautieši būtu

iesūtījuši Latvijas sarkanajam krustam, kura pārvalde atrodas Rietumvācijā

(44 MUnster, KOnigsbergerStrasse 137), ziņas par padomju izsūtījumā miruša-

jiem tuviniekiem un draugiem. Gadiem paejot, ari turpmāk būs grūti uztvert

šādas ziņas. LSK pārvalde mēģinājusi pievienot attiecīgās personas dzimšanas

un miršanas datiem ari noskaidroto miršanas vietu (precīzs nāvesvietas apzī-

mējums, piemēram, Igarka, ir labāks nekā norāde uz Sibiriju vai Krasnojar-

skas plašo apgabalu).

2'
n

Josef Berger och det ryska slavarbetet — Dc baltiska officerarna",

DAGENS NYHETER (1964. g. 28. febr.), 6. lpp.; DIE DEPORTATIONEN IM BAL-

TIKUM. 25 Jahre sowjetische Verschleppungen m den baltischen Staaten (Stock-

holm 1966), 13. lpp.; LSKA 0425-66., 0509-69. un 0533-71. liecība.

28DIE DEPORTATIONEN IM BALTIKUM, 13. lpp.

29 LSKA, 0542-71. liecība.

30 LSKA, 0500-68. liecība.



159

31 LSKA, 0348-62. liecība.

32 Arturs Aparnieks, op.cit.l6 (1970), 25. lpp.

"Jānis Simsons, op. cit., 260. lpp.; LSKA, 0391-56. liecība.

34 A. Šildes agrāk sarakstītajās grāmatās „
Mavrino" vietā lietots apzī-

mējums „Marfino" (sk.: PA DEPORTĒTO PĒDĀM, 75. lpp.; THE PROFĪTS OF

SLAVERY, 75-76. lpp.; BEZ TIESĪBĀM UN BRĪVĪBAS, 151. lpp.). Kļūda radu-

sies, uzrakstot šo vietvārdu fonētiski pēc liecinieku izteiciena Frīdlandes pār-

nācēju nometnē. A. Solžeņicins, kas arī bijis ieslodzīts šai nometnē, lieto

pareizo apzīmējumu „
Mavrino".

35Šai sodavietu sarakstā soda nometnes un pilsētas parādās ar nosauku-

miem, kādi tām bija izsūtīto ieslodzījuma laikā, piemēram, Molotovska, Molo-

tovobadaun taml., kaut arī tās drīz pēc tam pārdēvētas.

"Aleksandrs Tomsens, CILVĒCĪBASVĀRDĀ (Toronto 1969), 103. lpp.

Tas pats vācu valodā: Alexander Thomsen, ABER DIE LIEBE VVAR STĀRKER.

Als Rote-Kreuz-Arzt zehn Jahre m sowjetischer Gefangenschaft (Stuttgart), 128.

lpp.

37Latvijas padomju sociālistiskās republikas kriminālkodeka pantu nu-

merācija nedaudz atšķiras no Padomju Krievijas kriminālkodeka pantu numerā-

cijas kādai līdzīgai noziegumu grupai.
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STUDIJA PAR LATVIEŠU BĒRNU DIVVALODU PRASMI

I. BOSTONĀ

Arturs Liepkalns

Irmas Galējas pētījuma apraksts „Divu valodu ietekme uz lat-

viešu bērniem" ko ARCHĪVS publicēja 1969. gadā, bija ne tikai inte-

resants, bet daudzējādi arī ļoti nozīmīgs.'

Mūsu sabiedrībā un vadītājās organizācijās daudz runā un

spriež par tēvu valodas zināšanu nepieciešamību, jo valodas nezinā-

šana var kļūt par iemeslu nacionālās rosības apsikšanai trimdā. Tai

pašā laikā nav īstas skaidrības, kāds ir mūsu bērnu un jauniešu lat-

viešu valodas prasmes līmenis. Daži pesimisti pareģo, ka jau nāka-

majos piecos vai desmit gados būsim savu latvietību trimdā
„

izdzī-

vojuši". Optimismā noskaņotie turpretim cer, ka ar labu gribu un

darbu spēsim latvisko kultūru ne tikvien vēl ilgus gadus saglabāt, bet

arī panākt kultūras jaunradi. Patiesība laikam tomēr ir tāda, ka tēvu

valodas zināšanu līmenis jau tuvākajos desmit gados izšķirs latviešu

tautiskās kopības dzīvības vai nāves jautājumu svešumā.

Latvieši ātri pielāgojas videi, kurā dzīvo (dažreiz, kā vēro-

jams, pat pārcenšoties) To rāda arī I. Galējas pētījuma rezultāti,

liecinot, ka
n

nav nekāda iemesla pieņemt, ka bilingvālisma (angļu un

latviešu — A. L.) pakāpei ir kāds sakars ar bērna pielāgošanās spējām

apkārtnei". Par latviešu piemērošanās spējām un centieniem liecina

arī jaunietes Sandras Janševskas novērojumi Latvijas apciemojuma

laikā:
n. ..

Satiku jauniešus, kam nacionalitātes jautājums šķita vien-

aldzīgs, kā arī tādus, kas centās izpatikt krieviem un turēties pie

krievu valodas un parašām kā līdzekļiem sava stāvokļa uzlabošanai"2

Irmas Galējas pētījums lielāko tiesu mēģina noskaidrot div-

valoduzināšanu ietekmi uz latviešu bērnu sabiedrisko attīstību (social

development). Šī raksta vajadzībām vairāk noder tā pētījuma daļa,
kas noskaidro divvalodu (latviešu un angļu) zināšanu līmeni. Šai ziņā
L Galēja ir celmlauze latviešu paidagogu saimē, jo, cik zināms, viņa

ir pirmā, kas mēģinājusi uzņemt latviešu trimdas bērnu divvalodu

prasmes inventūru. Viņas pētījuma rezultāti savukārt ierosināja

līdzīgu studiju ar Bostonas latviešu skolas bērniem.
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Irmas Galējas secinājumi ir balstīti uz Pībodi attēlu testa

(Peabodv picture vocabulary test). Izdarot šo testu, bērniem parāda
lielāku skaitu kartīšu. Katrā kartītē ir četri attēli, numurēti no viens

līdz četri. Skolotājs vispirms izdara pārbaudi vienā valodā, nosaucot

vienu no četru attēlu priekšmetiem, un bērnam jāatzīmē tā attēla

numurs, kas vislabāk atbilst nosauktajam priekšmetam. Pēc tam

pārbaudi izdara ar citu kartīšu komplektu otrā valodā. Attēlu kartītes

paraugs publicēts ARCHĪVA IX sējuma 152. lpp. Šādu kartīti lieto, lai,

testu sākot, bērnus ar šo testu vispirms iepazīstinātu. Testā ir mak-

simāli divi kartīšu komplekti ar 150 kartītēm katrā.

Galēja izdarīja Pībodi testu Mineapolisas (Minesotā, ASV) lat-

viešu cv. lut. draudzes svētdienas skolā ar 61 skolēnu (skolas audzēk-

ņu kopskaits bija 120). Pētījumu viņa pabeidza 1965. gadā. Par bērnu

valodu prasmi viņa ieguva šādu atziņu: n
Bērniem, kam bija teicami

rezultāti angļu valodā, bija tāpat arī teicami rezultāti latviešu valodā.

Dzimumam nav sakara ar valodu zināšanām. Meitenes gan prot lat-

viešu valodu nedaudz labāk nekā zēni, bet starpība nav nozīmīga.
"

Bostonas studijas organizācija

Pībodi testā piedalījās 59 bērni un jaunieši vecumā no 6,5 līdz

20 gadiem. Pārbaude notika Bostonā 1971. gada maijā. Testa materi-

ālus 3 nedaudz pārstrādāja, piemērojot tos Bostonas latviešu skolas

apstākļiem.

Testa vadītājs vispirms pārbaudīja bērnu spējas uztvert attē-

lus angļu valodā, pēc tam latviešu valodā. Attēlus projicējot uz ekrāna,

pārbaudītājs skaļā balsī nosauca attiecīgā attēlā redzamopriekšmetu,

īpaši cenšoties katru vārdu skaidri un pareizi izrunāt. Pārbaudāmie

tad apvilka aplīti ap tā attēla numuru, kas nosauktajam priekšmetam

vai jēdzienam vislabāk atbilst.

Skolotājiem un palīgiem nākot talkā, pārbaudītājs kontrolēja

pārbaudes norises ātrumu un palaikam uzmudināja skolēnus uzmanī-

ties, kā arī brīžiem uzslavēja pārbaudāmos par centību testa veik-

šanā.

Pieņēmumi un grozījumi

1) Oriģinālo Pībodi testa kārtību vietām grozīja, piemērojot

to Bostonas skolas apstākļiem: a) Lai ietaupītu laiku, bija jāatsakās

no skolēnu pārbaudes individuāli, b) Skolēni paši atzīmēja atbildes

atbilžu lapās — parasti to izdara skolotājs. Katram bērnam bija sava
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atbilžu lapa. c) Neievērojot testa instrukciju par to, ar kuru attēlu

sākt pārbaudi dažāda vecuma grupām, šai pārbaudījumā visām vecu-

ma grupām iesāka pārbaudi ar 26. attēlu.

2) Pirms galvenā testa sākuma skolēniem bija iespēja vingri-
nāties testa izpratnē, veicot īsu priekštestu. Atskaitot vienu vai divi

gadījumus, pārbaudāmie testa kārtību saprata labi un ļoti labi, tā ka

testa veikšana īpašas grūtības nesagādāja. Starp 59 skolēniem, kā

vēlāk atklājās, bijis kāds
„ jokdaris", kas savilcis aplīšus kā gadās,

nesekojot testa gaitai. Pārbaudītājs tomēr ir pārliecināts, ka šī

skolēna aušīgums nav jūtami ietekmējis testa rezultātus.

3) Testa noorganizētājs un vadītājs pieņem, ka latviskotais

Pībodi tests būtībā neatšķiras no testa angļu valodā, kaut gan daži

vārdi un jēdzieni latviskojumā ir vieglāk saprotami nekā angļu valodā.

Piemēram, angļu „culver" (A, 150. uzdevums) un
„

hoary" (A, 114.

uzdevums) ir neapšaubāmi grūtāk uztverami vārdi nekā
„
balodis" un

„ vecīgs" šo vārdu latviskojumā. Toties latviešu vārdi „margas" (B,

57. uzdevums) un
n
satece" (B, 123. uzdevums) ir daudz grūtāki nekā

to angļu līdzinieki
„

bannister" un
„convergence".

4) Izvērtējot atbilžu lapas, šai studijas aprakstā figurē visas

pareizās atbildes, kuru skaits iegūts, saskaitot nepareizās un dabūto

summu atskaitot no 150, t.i., no maksimāli iespējamā pareizo atbilžu

skaita. Citā šīs studijas iztirzājumā (1972. g. 30. janvārī centrālajās

kultūras dienās Ņujorkā) autors rādīja datus, kas iegūti, ievērojot

Pībodi testā noteikto kārtību, ka par testa galapunktu (ceiling) jāuz-

skata tā nepareizā atbilde, kas ir beidzamā starp 8 atbildēm pēc

kārtas, no kufām 6 ir nepareizas. Piemēram, posmā starp 41. un

48.atbildi nepareiza ir 41.,42.,43.,44.,45. un 48. atbilde; tātad testa

galapunkts ir 48. atbilde. Vienādi vai otrādi apstrādātie dati tomēr

vispārējās atziņas šīs studijas materiālu izvērtējumā jūtami neie-

tekmē.

5) Pībodi testu amerikāņu skolās lieto inteliģences pārbaudēm

— inteliģences koeficienta IQ (Intelligence Quotient) noteikšanai. le-

vērojot grozījumus, kas izdarīti testa organizācijā un uzbūvē, autors

ieskata, ka Bostonas studijā iegūtie rezultāti nebūtu iztirzājami,

vadoties no IQ skālas. Tās vietā pareizo atbilžu skaitu var salīdzināt

ar skolēna atbilstošo garīgo vecumu (mental age).
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6) Vadoties no I. Galējas atzinuma, art šī raksta autors pie-

ņem, ka zēnu un meiteņu testa rezultāti manāmi neatšķiras un to
Bl> > >

starpība ir nenozīmīga.

Bostonas studijas rezultāti

1) Angļu un latviešu testā iegūto pareizo atbilžu izkliede pa-

rādīta pirmajā korrelācijas diagrammā. Uz abscisas attēlotas atbildes

latviešu testā, bet uz ordinātes — angļu testā. Rezultāti rāda, ka lat-

viešu testā skolēni bijuši veiksmīgāki. Izskaidrojums varētu būt, ka

abi testi nav vienādi grūti un latviešu tests bijis vieglāks. Vidējais

pareizo atbilžu skaits skolēniem bija angļu valodā 109,8, bet latviešu

valodā 113,4. (Diagrammas sk. 169. lpp.)

2) Otrā un trešajā korrelācijas diagrammā parādīta pareizo

atbilžu skaita atkarība no vecuma — otrā diagrammā ir angļu valodas

testa, trešajā latviešu valodas testa rezultāti. Bostonas skolas sko-

lēnu vecums ir 6,5 līdz 15,5 gadi, bet vecumā no 17,5 līdz 20 gadiem

ir studenti, kas, būdami palīgskolotāji un palīgi, paši labprātīgi pie-

dalījās testā. Diagrammas rāda, ka līdz ar dzīves gadiem pieaug arī

zināšanu līmenis. Jautājums varētu būt par to, vai pieaugums garī-

gajā plāksnē atbilst bērna vai jaunieša vecumam gados. Trīs ļoti

zemie rezultāti latviešu testa 14,5—16,5 gadu vecuma grupā (divi

devītās un viens astotās klases skolēns) var lasītāju pārsteigt. Vienā

gadījumā, kā jau minēts iepriekš, zemais sasniegums radies kāda

zēna aušības dēļ. Abos pārējos gadījumos, pazīstot skolēnus, zināms,

ka rezultāti vairāk vai mazāk atbilst viņu latviešu valodas prasmes

faktiskajam līmenim. Turpretim visjaunākā dalībnieka (trešās klases

skolēna 6,5—8,5 gadus veco grupā) izcilās latviešu valodas zināšanas

noteikti atbilst īstenībai, par ko atzinība pienākas zēna vecākiem,

jaunās paaudzes trimdas latviešiem. Šī zēna angļu valodas jēdzienu

izpratnes līmenis arī ir augsts un atbilst 13 gadu 7 mēnešu veca jau-

nieša garīgās attīstības līmenim.

Hipotētisks secinājums varētu būt, ka divu valodu prasme

sekmē bērna vispārējo garīgo attīstību.

3) Divdesmit vienam skolēnam angļu testā bija labākas sek-

mes nekā latviešu. Sakārtojot pareizo atbilžu aritmētisko vidējo pa

vecuma grupām, redzams, ka (atskaitot 4 studentus) ar vecumu sko-

lēnu angļu valodas zināšanām ir tendence pieaugt, kurpretim latviešu

valodas zināšanas slīd uz leju. Irrēgulāritāte 14,5—16,5 gadu vecuma
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grupā izskaidrojama ar triju zēnu sevišķi zemajām sekmēm, kas šai

vecuma vai klases grupā tomēr nav vispārēja parādība. Pieaugot

skolēnu vecumam, latviešu valodas zināšanām ir tendence slīdēt, bet,

lai gūtu skaidrāku ainu, šai vecuma grupai būtu bijuši vajadzīgi pa-

pi ldpārbaudijumi, kas, diemžēl, laika trūkuma dēļ nebija iespējami.

Pēc skolotāja novērojumiem, angļu valodā spēcīgāko skolēnu angļu

valodas zināšanu līmenis bijis augstāks par latviešu valodas līmeni

jau pirms latviešu skolas gaitu sākšanas.

Pareizo atbilžu aritmētiskais vidējais pa vecuma grupām (skolēni

bija sekmīgāki angļu testā)

Vecums Aritmētiskais vidējais
Skolēnu skaits pa klasēm

. . .. r ..
*

gados v Angļu testa Latviešu testa

6,5—8,5 - - -

8,5-10,5 2(4.k1.),2(5.k1.) 108,8 101,5

10,5-12,5 3(6.k1.) 111,3 109,0

12,5-14,5 4(7. k1.),3(8. kl.) 120,4 106,9

14,5-16,5 1(8. kl.), 5(9. kl.) 109,7 83,8

16,5—20,5 1 students 130,0 123,0

4) Trīsdesmit astoņu skolēnu veiksme latviešu valodā bija

lielāka nekā angļu valodā.

Pareizo atbilžu aritmētiskais vidējais pa vecuma grupām (skolēni

bija sekmīgāki latviešu testā)

Vernms Aritmētiskais vidējais
vec "™s

Skolēnu skaits .
gados Latviešu testā Angļu testa

6,5-8,5 1(3. kl.) 120,0 92,0

8,5-10,5 5(3. kl.), 6(4. kl.) 106,4 87,4

10,5-12,5 3(5.k1.),4(6.k1.),1(7.k1.) 121,6 111,8

12,5-14,5 4(7.k1.),4(8.k1.),2(9.k1.) 127,6 115,0

14,5-16,5 5(9. kl.) 132,4 122,0

16,5-20,5 3 studenti 129,0 123,0

Kā latviešu, tā arī angļu testā līdz ar skolēnu vecumu rezul-

tāti pakāpeniski uzlabojas. Pēc skolotāja novērojumiem, vairumam

šīs grupasbērnu, latviešu skolā iestājoties, caurmērā latviešu valodas
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zināšanas jau bijušas labākas par angļu valodas zināšanām. Piezīmē-

jams, ka kolledžas studentu grupā abu valodu zināšanu līmenis šī

pārbaudījuma robežās ir apmēram vienāds. Strādājot par skolotājiem

vai skolotāju palīgiem latviešu skolā un tai pašā laikā studējot kol-

ledžā, viņi ir spējuši noturēt abas valodas respektējamā zināšanu

līmenī.

5) Interesanta drāmatiska parādība atklājas, aplēšot attieksmi

starp angļu un latviešu testa rezultātiem un to sakārtojot pa vecuma

grupām. (Redaktora piezīme — par šo jautājumu sk. nākošo — K.Brē-

maņa rakstu, kur salīdzināšanas iespēja apšaubīta.)

Angļu un latviešu testa pareizo atbilžu attieksme sakārtojumā pa

vecuma grupām

Vecums Skolēnu Angļu un latviešu

gados skaits testa attieksme

6,5-8,5 1 0,767

8,5-10,5 15 0,886

10,5-12,5 11 0,945

12,5-14,5 18 0,994

14,5-16,5 10 1,080

16,5-20,5 4 0,978

Attieksme rāda visai bēdīgu ainu. Jaunākajās vecuma grupās

latviešu valodas zināšanas ir labākas, kas nozīmē, ka ģimenēs bēr-

niem bijusi apmierinoša vai laba ievirze latviskajā domāšanā. Bērnu

saskare ar amerikānisko pasauli bijusi attiecīgi mazāka. Pieaugot

bērni nonāk amerikāniskās vides ietekmē, un angļu valoda caurmērā

kļūst par valdošo. Latviešu valoda paliek neizkopta, jo tajā nav pie-

tiekamu vingrināšanās iespēju, nav arī piemērotas vides, kas pilnam

atsvērtu nelatviskās pasaules ietekmi. Protams, šo secinājumu nevar

vispārināt, jo, kā rāda šīs studijas, tā arī nopelnu stipendiju pārbau-

dījumu rezultāti, ir arī daži piemēri, kas dod cerības.

6) Rezultātu apceri noslēdzot, interesanti iepazīties ar desmit

vārdiem, resp. jēdzieniem, kas skolēniem angļu un latviešu valodā

vismazāk pazīstami. Tie bija šādi (iekavās minēts, cik reizes attie-

cīgais vārds studijas dalībniekiem nebija zināms):

Angļu valodā: crvptogam (53), cornice (49), embossed (48),

gable (47), bumptious (47), vitreous (46), burnishing (46),legume (45),
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raze (45), ambulation (45). Latviešu valodā: aizstāvis (56), vadītājs

(52), tīrasiņu (50), paidagogs (46), nedrošs (44), kauslapa (44), kvēlojošs

(41), satece (40), aptieķnieks (40), noliesēt (37). Par sagadīšanos jā-

uzskata, ka tiklab latviešu, kā arī angļu valodā starp retāk zināmiem

vārdiem ir 6 lietvārdi, 1 adjektīvs, 2 divdabji un 1 verbs.

Kopsavilkums

1) Bostonas studijas ietvaros pārbaudīto skolēnu spējas uz-

tvert attēlu un vārdu jēdzienus latviešu un angļu valodā ir caurmērā

gandrīz līdzīgas. No 150 iespējamām atbildēm skolēni caurmērā

devuši 113,4 pareizas atbildes latviešu valodā un 109,8 angļu valodā.

2) Trīsdesmit astoņi skolēni (64,4 %) devuši vairāk pareizu

atbilžu latviešu valodā, bet 21 skolēns (35,6 %) angļu valodā.

3) Labākais individuālais sasniegums angļu valodā pieder 19

gadus vecai jaunietei — 131 pareiza atbilde jeb 87 % (latviešu testā

136 pareizas atbildes jeb 91 %); augstākais individuālais sasniegums

latviešu testā bija 142 pareizas atbildes jeb 94,7 % (angļu testā 116

pareizas atbildes jeb 77 %), ko veica 15 gadus veca meitene.

4) Vājākais individuālais rezultāts angļu valodā ir 67 pareizas

atbildes (44,6 %) deviņi ar pus gada vecai meitenei (latviešu testā —

80 pareizu atbilžu jeb 53,4%). Zemākais rezultāts latviešu testā ir

50 pareizas atbildes jeb 33,3 % (nepilnus 15 gadus vecs zēns)

5) Skolēnu latviešu valodas līmenis nepieaug proporcionāli

viņu vecumam gados, bet gan pazeminās. Latviešu valodas mācīšanas

darbs jāpadziļina, rodot vairāk iespēju vingrinājumiem gan runāšanā,

gan arī lasīšanā.

6) Studijas ietvaros pārbaudīto skolēnu caurmēra vecums ir

12 gadi 7 mēneši. Tā kā rezultātu aritmētiskais vidējais angļu testā

ir 109,8, bet latviešu testā 113,4, tad konstatējams, ka šāds caur-

mēra vecums atbilst apmēram astoņpadsmitgadīgo garīgā vecuma

pakāpei (tā tomēr nav sajaucama ar garīgās attīstības pakāpi, ko iz-

teic ar IQ).
leteikumi

1) Šī un arī I. Galējas pētījuma rezultāti ir diezgan patīkami

un rāda, it kā mūsu bērnu latviešu valodas zināšanas būtu gluži labas.

Diemžēl, tāds pieņēmums būtu pilnīgi aplams, zinot, ka amerikāniskā

vide dziļi ietekmē bērnu attīstību. Jaunieši arī diezgan agri aiziet no

mājām un latviešu skolas, iekļaujoties nelatviskajā sabiedrībā.Strauja
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iekļaušanas sākas ar vidusskolas (high school) vecuma sasniegšanu,

turpinās kolledžā un vēlāk darbā. Latviešu trimdas sabiedrībai trūkst

parallēlu institūtu, kas atsvērtu svešo ietekmi. Trūkst iespējas vin-

grināties latviešu valodā.

Mūsu bērni un jaunieši ir allaž klausītāju lomā, mazāk runā-

tājos. Valodas nostiprināšanas un padziļināšanas dēļ jāpavairo runas

vingrinājumu iespējas. Katrs skolotājs, jaunatnes vadītājs, tēvs vai

māte var radīt dažādus valodas vingrinājumus pēc savas izdomas un

bērnu vajadzībām. Vingrinājumu iespēju sagādāšanā jāpiedalās vi-

siem, ar vecākiem iesākot. Valodu mācoties vismazāk nozīmīgā ir

vokābulu iekalšana. Jāmāca un jāmācās dzīvā valoda, kādu lieto ik-

dienā mājās un sadzīvē ar citiem. Salīdzinot valodas izpausmes:

runāšanu, lasīšanu un rakstīšanu, visvairāk vērības jāveltī" pirmajām

divām.

2) Būtu ļoti vēlams, lai arī citas skolas izdarītu līdzīgus pētī-

jumus par bērnu divvalodu zināšanām. Tad rastos iespēja salīdzināt

rezultātus un izdarīt secinājumus par latviešu valodas prasmes līme-

ņa uzlabošanu. Trimdas saimē ir izcili latviešu valodnieki, kas varētu

izveidot bazi sistēmatiskam latviešu valodas apgūšanas problēmu

pētīšanas darbam. Pētījumu avotu netrūkst — lai pieminam tikai

Latviešu nopelnu stipendijas pārbaudījumu materiālus.

Noslēgums

Priekš vairāk nekā 35 gadiem Jelgavas skolotāju institūta

latviešu valodas kabinetā pie sienas atradās plakāts ar prof. Dr. Luža

Bērziņa vārdiem:
i

Valoda ir garu teka.

Sirds pie sirds pa kuru staigā.

Kāda patiesība šais vārdos.' Valoda i r garu teka, pa kuru

sazinās sirdis.' Dzīvojot jau kuro gadu svešumā, mūsu valodas teka

sāk aizaugt usnēm. Šīs usnes jāizravē.'

Tēvu valoda prasa kopšanu ģimenēs, skolās un visā sabied-

rībā. Zudīs tēvu valoda, zudīsim arī mēs. Rūpēsimies, lai garu teka

uz latviešu sirdīm neaizaug paaudžu paaudzēs.'
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1 Irma Galēja, w
Divu valodu ietekme uz latviešu bērniem", ARCHĪVS IX

(1969), 147-156. lpp.

2
Sandra Janševska, „
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raksts 1972).

3 Irma Gājēja, op. cit., 152. lpp.

4 Lloyd M.Dunn, PEABODY PICTURE VOCABULARY TEST (Nashville

1959).
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II. MELBURNĀ

Kārlis Brēmanis

Pēc Otrā pasaules kara Austrālijā bija ieceļojis daudz imig-

rantu, katrs, protams, mācēdams savu tēvu valodu un dažs prazdams

arī vēl citas valodas. Līdz šim austrālieši ir lielā mērā ignorējuši

vai pat aktīvi apkarojuši citu valodu runāšanu. Ir dzirdēts par skolo-

tājiem, kas iesaka audzēkņu vecākiem nesarunāties ar bērniem tēvu

valodā, jo tas varētu kaitēt skolas mācībām. Domājams, ka šādi

aizrādījumi ir ietekmējuši dažu bērnu vecākus, kas izvairījušies no

tēvu valodas, lai nekavētu bērna sekmes skolā. Tomēr pēdējos gados

Austrālijā ir radusies interese un sāktas īstas debates bilingvālisma

jautājumā.

Publikācijās minēti dažādi un bieži vien pretrunīgi spriedumi

par bilingvālisma ietekmi. Tomēr šķiet, ka jaunākie atradumi atbal-

sta vairāku valodu parallēlu mācīšanu. Piemēram, H. Sterns min

Pīla un Lamberta (Peal and Lambert) 1962. gada pētījuma rezultātus,

ka skolēni, kas prot divi valodas, caurmērā labāk atbild uz inteliģen-

ces testa jautājumiem nekā monolingvālie skolēni.1 P. V. Metjūss

(P. W. Matthews) savā iesniegumā Viktorijas ministrijas komisijai

ieteic divu valodu prasmes atbalstīšanu imigrantos, norādot, ka citādi

Austrālija būs nabadzīgāka savā kultūras dzīvē, un arī citējot pētī-

jumus, kas rāda, ka vienas valodas prasme atvieglo citas valodas

apgūšanu. 2

O. Nikolsa (O. Nichols) sniegusi datus par pētījumu Ņusautvel-
sā 1968. gadā attieksmē uz iebraucēju bērnu grūtībām angļu valodā

Austrālijas skolās. 3 lesācēju klasē valsts skolā 48 % imigrantu bērnu

ir grūtības ar angļu valodu, pamatskolas sestajā (pēdējā) klasē grū-

tības ir 27 % un ceturtajā ģimnāzijas klasē (kas parasti ir pēdējais

obligātais gads) tādas ir tikai 13 % skolēnu. Nemaz neņemot vērā

faktu, ka daudz iebraucēju bērnu, kas jau savā tēvzemē ir gājuši

skolā, neatsāk mācību gaitas iesācēju vai pirmajā klasē, aptauja

norāda, ka liela daļa iebraucēju bērnu pārvar angļu valodas grūtības.

Tomēr Ņusautvelsas pētījuma rezultātus nevar attiecināt uz latviešu

bērniem, jo viņi daudzējādā veidā (piemēram, izglītības līmenī,

sabiedriskā slāņa piederībā) atšķiras no citām imigrantu grupām.
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Tāpēc šī pētījuma nolūks ir apskatīt attieksmi starp angļu un latviešu

valodas zināšanu attīstību, pārbaudot bērnus, kas mācās latviešu

sestdienas skolās.

Melburnas studijas organizācija

Pētījums izdarīts Melburnas latviešu biedrības Daugavas sko-

lā visās klasēs, izņemot iesācēju klasi. Bez tam tas izdarīts vienā

Latviešu valodas vidusskolas kursu klasē Melburnā. Pībodi testā

(testa aprakstu sk. iepriekš A. Liepkalna rakstā) angļu un latviešu

valodā piedalījās 99 Daugavas skolas skolēni un 13 Latviešu valodas

vidusskolas kursu audzēkņi, kopā 112. Pārbaudāmo vecums bija no

6 līdz 19 gadiem, un pārbaudi izdarīja 1973. gada beigās. Daugavas

skolā no pirmās līdz astotai klasei (t.i., neskaitot iesācēju klasi) mā-

cījās 136 skolēni. Testā piedalījās tikai 99 skolēni tāpēc, ka, izdarot

individuālu pārbaudi, katrai klasei vajadzēja divi sestdienas, tādēļ
nobirums ir lielāks nekā būtu bijis, pārbaudi izdarot vienā sestdienā.

Pībodi testam latviešu valodā lietots Artura Liepkalna dotais

latviešu vārdu saraksts. Pēc šī raksta autora domām, minētais lat-

visko vārdu saraksts, pirmkārt, ir visumā vieglāks nekā angļu vārdu

saraksts, un, otrkārt, tas tomēr nav tāds, kurā atbildēšanas grūtums

pakāpeniski pieaug, kā tas ir Pībodi testā angļu valodā. Līdz ar to

pēc testa rezultātiem nav iespējams salīdzināt pārbaudāmo skolēnu

angļu un latviešu valodas zināšanas. Turpretim Pībodi testā angļu

valodā ir iespējams katra pārbaudītā bērna rezultātus salīdzināt ar

Pībodi testa autoru izstrādātām normām, kādas katram vecumam

jāsasniedz un kas sīki aprakstītas Pībodi testa rokasgrāmatā. 4
Kā

jau minēts, latviešu vārdu saraksts testā ir daudz vieglāks par angļu

vārdu sarakstu (piemēram, angļu vārds „mendicant" tulkots «übags").
Lai latviešu sarakstā būtu arī grūtāki vārdi, Melburnā izdarītajā

pārbaudē daži latviešu vārdi mainīti — piemēram, 150. kartītē vārds

„
vanags" aizstāts ar vārdu „piekūns".

Ka tests latviešu valodā ir vieglāks nekā tests angļu valodā,

rāda kā Melburnas, tā Bostonas vidējais pareizo atbilžu skaits. Mel-

burnā latviešu valodā pareizo atbilžu caurmērs bija 90,7, bet angļu
valodā 75,2 pareizas atbildes. Bostonā latviešu valodā bija attiecīgi

113,4 un angļu valodā 109,8 pareizas atbildes. Tomēr par Melburnu

var konstatēt, ka gandrīz katrs pārbaudītais bērns prata angliski labāk

nekā latviski, kas norāda, ka latviešu tests bija vieglāks par angļu.
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Rodas ari jautājums, kā izskaidrot, ka Bostonas pārbaudē

pārbaudāmie abās valodās sasniedza augstākus rezultātus. Izskaidro-

jums neapšaubāmi ir, ka Bostonā pārbaudāmo vidējais vecums bija
lielāks nekā Melburnā. Par rezultātiem latviešu valodā jau aizrādīts,

ka Melburnas testā zināms vārdu skaits bija grūtāks nekā Bostonas

testā.

Rezultāti Melburnā

Salīdzinot testu angļu valodā ar testa autoru izstrādātām nor-

mām, konstatējams, ka no 112 pārbaudītajiem normu pārsniedza 86,

bet nesasniedza 26. Chi kvadrātā pārbaude liecina, ka šī atšķirība
varētu būt būtiska ( X 2 = 32,0). Pirmajā diagrammā attēlots, cik pro-

centu pārbaudāmo atkarā no vecuma ir pārsnieguši attiecīgā vecuma

angļu valodas normu. Tā no sešus gadus vecajiem tieši puse sasnie-

dza angļu valodas prašanas normu savam vecumam, un tikai, sākot

ar 12 gadiem, latviešu bērni visi sasniedza sava vecuma angļu valo-

das prasmes normu.

Kavienpadsmitgadīgo zināšanas bija vājākas par desmitgadīgo

zināšanām, var izskaidrot ar relātīvi mazo pārbaudīto skaitu šais

grupās (tikai 7). Diagramma nepārprotami rāda, ka angļu valodas

zināšanas līdz ar vecumu strauji pieaug.
Otrā diagramma rāda pareizi atbildēto vārdu skaitu latviešu

un angļu valodā atkarā no vecuma. Redzams, ka līdz ar vecumu pie-

aug zināmo vārdu skaits kā latviešu, tā angļu valodā. Līkne abās

valodās ir līdzīga, bet, kā jau aizrādīts, pēc šīs pārbaudes nevar

spriest, vai pārbaudīto skolēnu latviešu valodas zināšanas ir tikpat
labas kā angļu valodas zināšanas. Diagrammā attēlots aritmētiski

vidējais pareizo atbilžu skaits. Aritmētiski vidējā vietā ņemot me-

diānu, autors dabūja diagrammu ar līdzīgu raksturu kā attēlotai. No

tā var spriest, ka ekstrēmie rezultāti iznākumu nav pārmērīgi ie-

tekmējuši.

Pēc Bostonā un Melburnā testos iegūtajiem individuāliem

skaitliskajiem rezultātiem autors aplēsa korrelācijas koeficientus

šādiem datu pāriem: Bostonas rezultāti — latviešu un angļu testam

0,70; vecumam un latviešu testam 0,59; vecumam un angļu testam

0,78. Melburnas rezultāti — latviešu un angļu testam 0,53; vecumam

un latviešu testam 0,68; vecumam un angļu testam 0,87. Visi šie

korrelācijas koeficienti ir nozīmīgi (P < 0,001).
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Angļu valodas normu sasniegušo bērnu procents (Melburnā)

Pareizo atbilžu aritmetiski vidējais
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Aplēšot parciālo korrelāciju starp latviešu un angļu testu,

turot vecumu konstantu, Bostonas pārbaudei ieguva koeficientu 0,64,

bet Melburnas pārbaudei 0,17. Bostonas koeficients ir nozīmīgs ar

P < 0,001, bet Melburnas koeficienta nozīmīgums ir starp P = 0,1 un

P = 0,05. Bez tam autors Melburnas pārbaudes rezultātiem pielāgoja

otrās pakāpes līkni, iegūstot korrelācijas koeficientu 0,91, kas ir

nozīmīgs ar P < 0,001.

Salīdzinot rezultātus, ko ieguva, pārbaudot atsevišķi meitenes

un zēnus, / pārbaude rādīja, ka starpība nav nozīmīga.

Rezultātu analizē un secinājumi

Pētījums kā Melburnā, tā arī Bostonā norāda uz to, ka bēr-

niem, kas mācās latviešu sestdienas skolā, ir plašāks angļu valodas

vārdu krājums nekā caurmērā tā paša vecuma angliski runājošiem

bērniem. Var sagaidīt, ka vairums vecāku, kas sūta savus bērnus

latviešu sestdienas skolās, cenšas saviem bērniem pirmajos gados

iemācīt latviešu valodu, mājās ar saviem bērniem sarunājoties lat-

viski. Šie latviešu bērni pārzina tikai nedaudz angļu vārdu, iekāms

viņi sāk iet mītnes zemes skolās. Pirmajā diagrammā redzams, ka

vairāk nekā 50 % 6 un 7 gadus veco Melburnas Daugavas skolas bērnu

zina mazāk angļu vārdu nekā normas paredz. 50 % atgādina ievadā

minētos Nikolsas datus, ka 48 procentiem iebraucēju bērnu iesācēju

klasē austrāliešu valsts skolā ir grūtības ar angļu valodu. Tālāk šī

diagramma rāda, ka angļu valodas zināšanas strauji uzlabojas, un

visi 13—15 gadus vecie jaunieši pārbaudītajā grupā ir pārsnieguši

normu. x2=32,0 (P < 0,001) norāda, ka šis konstatējums irbūtisks

un nav nejaušs.

Konstatējama zināma sakarība starp latviešu un angļu valodas

prasmi. Bostonas skolā korrelācija ir augstāka nekā Melburnas skolā,

bet Melburnākorrelācijas koeficienti starp vecumu un valodu zināša-

nām ir augstāki. Nepārsteidz fakts, ka parciālā korrelācija, turot

vecumu konstantu, Bostonas skolā ir augsta: r
l2>3

= 0,64 (P < 0,001),

kamēr Melburnā koeficients nav nozīmīgs. Izdarot variācijas analizi,

konstatējam, ka Bostonas grupā 16,35 % sakarība starp angļu un lat-

viešu valodu ir izskaidrojama kā vecuma rezultāts, bet Melburnā tā

izskaidrojama 90,36 % sakarība.

To, ka Melburnas grupā vārdu skaits pieaug ar katru vecuma

gadu, spilgti rāda 2. diagramma, kā arī ļoti augstā kurvlineārā kor-
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relācijas attiecība, aplēšot regresijas līkni pareizām atbildēm salī-

dzinājumā ar vecumu: n = 0,91 (P < 0,001). Šiem datiem kurvlineā-

rās korrelācijas attiecibair labāks mērs par korrelācijas koeficientu.

Kā izskaidrojama starpība starp Bostonas un Melburnas da-

tiem? Ir iespējams, ka kāds, varbūt sociāls, faktors ietekmē Bostonas

rezultātus, bet neietekmē tos Melburnā. Šķiet tomēr, ka izskaidro-

jums drīzāk atrodams Bostonas grupas mazajā skaitā: 59 bērni 6 līdz

19 gadu vecumā sadalīti grupās pa gadiem. Trijās vecuma grupās nav

neviena bērna, tātad pārējās ir caurmērā 5,4. Mazā skaita dēļ katru

vecuma grupu var ļoti ietekmēt kāds ekstrēms — vai nu ļoti augsts,

vai ļoti zems — rezultāts. Uz to norāda sekojošais. Ja no Bostonas

datiem atskaitām četrus zemākos rezultātus, tad aritmētiski vidējais

pareizo atbilžu skaits paliek tas pats deviņus gadus veciem (97,6),

desmit gadus veciem (110,4), vienpadsmitgadīgajiem (118,4) un trīs-

padsmitgadīgajiem. Turpretim atšķirīgus datus iegūstam divpadsmit

gadus vecajiem (skaitot visus pārbaudītos, tas ir 112,8, bet, atskaitot

četras zemākās atbildes, 120,0), četrpadsmitgadīgajiem (117,4 un

127,0) un piecpadsmitgadīgajiem (107,7 un 129,8).

Kopsavilkumā šis pētījums rāda, ka tiem bērniem, kas mācās

latviešu sestdienas skolā Melburnā vai Bostonā, visā vairumā latviešu

vārdu skaits, tāpat kā angļu vārdu skaits, pieaug ar katru vecuma

gadu. Tie audzēkņi, kam ir plašs latviešu valodas vārdu skaits, zina

arī daudz angļu vārdu, un šķiet, ka pēc pirmajiem gadiem sestdienas

skolas skolēni parasti prot labāk angļu valodu nekā caurmērabērni.

Rodas vēl jautājums par to, cik plaši šie konstatējumi vispā-

rināmi: vai, piemēram, vienas valodas prasme palīdz sekmīgi apgūt

otru valodu? No šī pētījuma to nevar secināt, jo pārbaudītie nav ne-

jauša izlase, bet bija izlases izlase. Pirmā izlase ir tā, ka pārbaudīti

tikai latviešu bērni; otrā — ka pārbaudīti tikai tie bērni un jaunieši,

kas iet sestdienas skolā. Nezinām, kā šie bērni un viņu vecāki at-

šķiras no tām ģimenēm, kas bērnus nesūta latviešu skolās. Nezinām

arī, vai ir atšķirības piederībā pie sabiedriskā slāņa, inteliģencē vai

mītnes zemes valodas prasmē. Nevaram pat rezultātus attiecināt uz

visiem Melburnas latviešu skolu audzēkņiem, jo, kā jau minēts, visi

šo skolu audzēkņi pārbaudē nepiedalījās. Tomēr pētījums rāda zinā-

mas bērnu grupas valodu attīstību, un rezultāti lielā mērā līdzinās

daudziem citiem jaunākajiem atklājumiem par bilingvālismu.
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LATVIEŠU TAUTAS ĢENĒTIKA EIROPAS IETVAROS

JohannaČakanovska

Jau senie grieķi uzskatīja asinis par vienu no četriem cilvēka

ķermeņa pamatšķidrumiem, kuru savstarpējais līdzsvars noteic cil-

vēka konstitūciju un veselības stāvokli. Viņi ticēja, ka melnā žults

no liesas dara cilvēku melancholisku, flegma no plaušām — flegmā-

tisku, dzeltenā žults no žultspūšļa — cholerisku un, beidzot, asinis

no aknām rada sangvinistisku ievirzi.

Kristofers Rens (Wren) 1658. gadā pirmais eksperimentēja ar

dzīvniekiem, ievadot to asinīs svešvielas. Ričards Lovers (Lower)

1665. gadā izdarīja pirmo asinspārliešanu sunim un uzturēja to dzīvu,

ievadot tā jugulārā vēnā asinis no citu suņu artērijām. Profesors

Monpeljē (J. D. Montpellier), Luija XIV galmaārsts, 1667. gadā izda-

rīja pirmo asinspārliešanu cilvēkiem, ievadot kāda ar paaugstinātu

temperātūru slimojoša zēna vēnā jēra asinis. Vēlāk viņš pārlēja jēra

asinis pieaugušā cilvēkā. Trešajā slimniekā viņš ievadīja teļa asinis.

Anglijā pirmo dzīvnieku asiņu pārliešanu cilvēkā izdarīja Semjuels

Pīpss (Pepys) 1667. gadā. Tā kā vairums šo eksperimentu beidzās ar

pacienta nāvi, dzīvnieku asiņu pārliešanu cilvēkā uzskatīja par bīsta-

mu, it sevišķi tādēļ, ka tā laika eksperimentētāji nevarēja izskaid-

rot nāves cēloņus. Turpmāk asinspārliešanu pārtrauca līdz 19. gad-

simteņa sākumam,
i

1913. gadā zinātnieki, mēģinot aizkavēt asiņu sarecēšanu, sāka

lietot parafīna vasku un vēlāk arī dažādas citas ķīmiskas vielas (nāt-

rija citrātu un oksalātu) kā oderi asinsvadiem. Tomēr asinspārliešana

bija saistīta ar neveiksmēm.

Asinis, kuras iztekvai ko izlaiž no dzīvas būtnes asinsvadiem,

pēc neilga laika sadalās šķidrā, gaiši dzeltenā asinsserumā un solīdā

asinsreceklī. Asinsserumā sastāvā ir ūdens, kurā ir sāļi (elektroliti),

fibrīnogens un proteīns, ko savukārt veido albumīna — globulīna da-

ļiņas. Asinsreceklī ir fibrīns, sarkanie un baltie asinsķermenīši un

asinsplāksnītes. Globulīns asinsserumā ir viela, kas aizsargā indi-

vidu pret infekciju. Svešviela, kas rada pretvielas (antivielas) formē-

šanos, ir antigens. Bez šīm antivielām, kas radītas, ievadot anti-
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gēnus mākslīgā ceļā, asinīs vēl var būt un parasti ir dabiskās anti-

vielas, iegūtas ar iedzimtību. Antigenu un antivielu savstarpējo reak-

ciju neizprašana un nezināšana bija par iemeslu pirmo asinspārlie-
šanas eksperimentu neveiksmēm.

Medicīniskā šūniņu ģenētika

Ikkatrā dzīvā šūniņā ir kodols un protoplazma. Kodolā ir

ģenētiskais materiāls, kas cilvēkam ir organizēts 46 chromosomās

— 44 autosomās (22 pāri) un divās dzimumu noteicējās chromosomās

(XX sieviešu dzimumam un XV vīriešu dzimumam). Sk. attēlu 194.1pp.

Chromosomās veido deoksiribokodolskābe (DNA), kuras pa-

matā ir proteīns. Gēni (iedzimtības bioloģiskās vienības) novietoti uz

chromosomām lineārā veidā. Proteīnus sintezē protoplazmā ar ribo-

somu palīdzību. Ģenētisko
„ informāciju" šai stadijā veic ribokodol-

skābe (RNA). Loti maz ir zināms par ģenētiskām «instrukcijām", kas

novietotas uz autosomām, bet ir skaidrs, ka šīs chromosomās un uz

tām novietotie gēni vada un kārto neskaitāmas cilvēka ķermeņa funk-

cijas līdzīgi abiem dzimumiem — kā vīriešu, tā sieviešu.

Dzimuma chromosomās sevišķi nodarbinātas ar vēl nedzi-

muša bērna fizisko diferencēšanu zēnā vai meitenē. Zināms arī, ka

uz X chromosomās atrodas instrukcijas par prethemofilijas globulīna

veidošanu, krāsu uztveri un krāsu aklumu, arī instrukcijas, kas no-

saka, vai minētāpersona slimos ar muskuļu distrofiju. Šīs slimības,

kas ir saistītas ar dzimuma chromosomu X, sauc par „
x-saistītām"

slimībām. Tā kā sievietēm ir divas X chromosomās, bet vīriešiem

tikai viena, sievietes ir pasargātas no minētajām slimībām ar savu

otro X chromosomu, uz kuras nelabvēlīgo gēnu vietā atrodas normālie

gēni. Ļaunums ir tas, ka mātes nodod šo slimību saviem dēliem.

Savām meitām tās nodod vienu slimo chromosomu. Tās savukārt,

pašas nebūdamas klīniski slimas, pārnes slimību tālāk savos dēlos.

Gēni novietojas uz chromosomām stingrā segmentiskā kār-

tībā. Radniecīgus gēnus attiecīgā specifiskā segmentā sauc par allē-

liem jeb allelomorfiem gēniem. Ja abi allēli (gēni) uz chromosomu

pāra ir identiski, individu sauc par homozigotu, bet, ja abi allēli ir

radniecīgi, bet dažādi, viņu sauc par heterozigotu. Dažos gadījumos,

kur viens allēls ņem funkcionālu pārsvaru, tas ir dominējošs attiek-

smē pret otro, ko sauc par recesīvo.
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Uz chromosomu segmenta novietotās gēnu sērijas noteic anti-

gēnu īpašības un līdz ar to paver ceļu asiņu klasifikācijai asinsgru-

pās. Gēnam uz chromosomās vienmēr atbilst attiecīgs antigēns uz

sarkanā asinsķermenīša. Reakcija ar doto antiserumu norāda attie-

cīgā antigēna klātieni, un tas savukārt liecina par attiecīgā gēna esa-

mību uz chromosomās, neizslēdzot arī citu gēnu klātieni.

Asinsgrupu klasifikācija

Asinsgrupu klasifikācijas pamatā ir antigēni, kas novietoti

sarkano asinsķermenīšu ārpusē, un to reakcija ar attiecīgām anti-

vielām. Landšteiners (Landsteiner) 1900. gadā atklāja ABO sistēmu,

kurā atrodamas ar iedzimtību mantotās attiecīgās antivielas un anti-

gēni. Vēlāk Landšteiners un Levins (Levine) 1927. gadā atklāja MNS

un P sistēmu. Levins kopā ar Stetsonu (Stetson) 1939. gadā, kā arī

Landšteiners un Vīners (VViener) 1940. gadā lika pamatus svarīgo Rh

grupu nozīmes izprašanai.

ABO sistēma

Šīs sistēmas pamatā ir 3 gēni: O, A un B. Persona ar diviem

O gēniem, ar vienu uz katru chromosomu pārī, pieder pie O grupas:

persona ar diviem A gēniem vai ar vienu A un vienu O gēnu pieder

pie A grupas; un līdzīgi persona ar diviem B gēniem vai vienu B un

vienu O gēnu —pie B grupas. Turpretim persona ar vienu A un vienu

B gēnu pieder pie AB grupas.

Asinsserumā var būt antivielas, šai gadījumā anti-A un anti-B

— vai nu abas, vai viena no tām, vai neviena. Asinīs ar A antigēnu

uz sarkaniem asinsķermenīšiem serumā esošā vai ievadītā anti-A

viela radīs aglutināciju (sarecēšanu). No tā izriet, ka asinīs nekad

neatrodas tās antivielas, kas rada sarecēšanu, kamēr visas pārējās

antivielas serumā var arī būt. Šī sakarība parādīta I tabulā.

[. ABO sistēmas fenotipi un genotipi

Asinsgrupa Ģenētiskā Antigēni uz Antivielas Antivielas,

(fenotips) struktūra sarkanajiem asins- kas rada asinu

(genotips) ķermenlSiem
serumā sarecēšanu

A A A A anti-B anti-A

AO

B B B B anti-A anti-B

B O
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AB A B A un B nav anti-A, anti-B

O O O nav anti-A, anti-B vienST

Ar A apakšgrupu atrašanu noskaidrojās, ka viena A gēna vietā

uz tā paša chromosomās segmenta var atrasties A,, A
a,

A
3,

A
4 un

iespējams arī A
s , pie kam A, ir visbiežāk sastopamais A grupas

gēns, kas arī dod visstiprāko reakciju. Arī A
3

dažām tautibām ir sa-

stopams diezgan bieži. A
3 gēns dod vēl vājāku reakciju un ir reti

sastopams (zem 1 %), pārējie A apakšgrupas gēni ir ļoti reti. Šīm A

apakšgrupām ir lielāka loma antropoloģijā nekā medicīnā.

A,,A
a
,B un O gēnam ir iespējami 10 genotipi. Tie sakopoti

II tabulā.

11. A, A
2
BO sistēma

Genotips Fenotips Genotips Fenotips

A,A, ļ BB ļ B

A,A, A,
B ° >

A,O J A,B A,B

A,A, ļ A, B A
2

B

A'° I A
"

oo o

Katram cilvēkam ir divi no šiem gēniem, vai nu vienādi (ho-

mozigotiem), vai dažādi (het crozigoticm).

MNS sistēma

Immūnizējot trusīšus ar cilvēku eritrocītiem un eksperimen-

tējot ar to asinsserumu, Landšteiners un Levins 1927. gadā atrada

divas jaunas antivielas: anti-M un anti-N. Atkarībā no šo antivielu

iedarbības veida cilvēki iedalās trijās grupās: M grupā, kuru eritro-

cīti aglutinējas tikai no anti-M seruma, N grupā, kuru eritrocīti aglu-

tinējas tikai no anti-N seruma, un MN grupā, kuru eritrocīti agluti-

nējas kā no anti-M, tā arī no anti-N seruma.

M, N un MN antigēni ir sastopami uz visu cilvēku eritrocī-

tiem. Tas pierāda, ka visu līdz šim pētīto personu asinis bez izņē-

muma reaģē ar anti-M, anti-N vai anti-MN serumu. Anti-M un anti-
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N viela ir ļoti reti sastopama cilvēku asinsserumā, un tikai ļoti
retos gadījumos tās var radīt nelabvēlīgu reakciju, pāriejot asinis.

Tām liela loma antropoloģijā un tiesu medicīnā. Pēc divu jaunu anti-

gēnu atrašanas, ko veica Volšs (Walsh) un Montgomerijs (Montgom-

ery) 1947. gadā (tos apzīmēja ar S un s), noskaidrojās, ka tiem ir

sakars ar MNasinsgrupu sistēmu. MNS grupas gēni sastopami kā cieši

saistīti gēnu pāri, tā ka iedzimtības ceļā var tikt pārnesti četri ie-

spējami gēnu kompleksi: MS, Ms, NS un Ns. MNS sistēmu sarežģīja

jaunu un retu M un N gēnu variantu atrašana, piemēram: M 2,M
g

un M
c

. Arī uz Ss segmenta ir atrasts trešais gēns — S
u

. Divi gēni

—M* un V
w

— arf ir cieši saistīti ar MN segmentu. Divi Hantera

(Hunter) un Hernšova (Hernshaw) atrastie antigēni arī pieder pie
MNS sistēmas.

Rh sistēma

Immūnizējot trusīšus un jūrascūciņas ar pērtiķa (Macacus

Rhesus) asinīm, Landšteiners un Vīners 1940. gadā ieguva jaunu anti-

serumu, kas aglutinēja asinis 85 % no Ņujorkas baltās rases iedzī-

votājiem. Ar to pierādīja līdz tam vēl nepazīstamu antigēnu esamību.

Personas, kuru asinis šis antiserums aglutinēja (85 % no visām pār-

baudītajām), nosauca par rezuspozitīvām (Rh-pozitīvām), bet pārējos

15 %, kuru asinis minētais antiserums neaglutinēja un kurās nav Rh

antigēnu, nosauca par rezusnegātīvām (Rh-negātīvām). Ja Rh-negā-

tīvas personas asinīs iekļūst Rh-pozitīvi asinsķermenīši, t.i., tādi,

kuros ir Rh antigēni, tie izraisa antivielu rašanos. Ja šīs antivielas

ar mātes asinīm iekļūst vēl nepiedzimušā bērna asinīs, tās hemolizē

bērna asinsķermenīšus. Tā rodas jaunpiedzimušo Rh-pozitīvo bērnu

slimība, ko sauc par fētālo eritroblastozi.

Rh sistēma apvieno sevi vairākus dažādus antigēnus, no ku-

riem D ir vissvarīgākais, jo, būdams ļoti potents,tas ierosina spē-

cīgu antivielu rašanos. Tādēļ, grupējot asinis vai pārbaudot grūtnieču

asinis, parasti lieto tikai anti-D serumu, klasificējot personu kā

rezuspozitīvu vai rezusnegātīvu un apzīmējot to ar D+ vai D-. Danti-

gēns dominē pār d antigēnu, jo anti-d līdz šim nav novērots. Ģenē-

tiski Rh-pozitīvas personas ir DD vai Dd, Rh-negātīvas personas ir

dd. Ja abi vecāki ir Rh-negātīvi, pēcnācēji var būt tikai Rh-negātīvi.

Rh sistēmas sarežģīto antigēnu ģenētikas labākai izprašanai

izstrādāts jauns koncepts, kur viena gēna un viena segmenta vietā
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iedomājas trīs cieši lokālizētus gēnus un kura autors bija Fišers

(Fisher) 1944. gadā. Gēnus apzīmē ar burtiem D,d,C,c, E un c. Pir-

mais no tiem var būt C vai c, otrs D vai d un trešais E vai c. Ģenē-

tiskais materiāls, ko var pārmantot, ir komplekss, piemēram, CDe.

Ir svarīgi, ka serologiskās vienības neatbilst ģenētiskajām vienībām.

Attiecīgos antigēnus apzīmē ar tiem pašiem burtiem. Pieciem no

tiem ir atrasts antiserums, turpretim, kā jau minēts, anti-d vēl nav

atrasts.

Astoņi iespējamie gēnu kompleksi un to biežums (frekvence)

Rietumeiropā un Ziemeļamerikā, pēc Frēzera Robertsa (J. A. Fraser

Roberts) datiem 1970. gadā, ir šādi: CDe 42 % chromosomu, ede 39 %,

eDE 14 %, eDe 2,5 %, Cde 1 %, edE 1 %, CDE 0,25 %, CdE ļoti rets.

Redzams, ka trīs pirmie gēnu kompleksi dod 95 % no visām chro-

mosomām, lai gan dažās citās tautās, piemēram, Āfrikā eDe var

sasniegt pat 60 %. CDe un eDE komplekss ir visbiežāk sastopamie

starp Rh-pozitīviem.

Katram individam chromosomu pārī ir divi no šiem komplek-

siem. Visbiežāk sastopamā ģenētiskā struktūra ir šāda: (CDe) (ede)

32,8%, (CDe)(CDe) 17,6 %, (cde)(cde) 15,2 %, (CDe)(cDE) 11,8 % un

(cDE)(cde) 10,9 %, kopā 88,3 %. Pavisam eksistē 36 iespējamas kom-

binācijas, bet piecas augšā minētās aptver 88 % no visiem ģenētiskās

struktūras veidiem Rietumeiropas iedzīvotājos.

Asinsgrupu ģeogrāfija

Ar triju zinātnieku — Hiršfīlda (Hirszfield) 1918. g., Boida

(Boyd) 1939. g. un Murāna (Mourant) 1954. g. — darbiem un daudzām

lokālām studijām dažādās zemēs asinsgrupu izplatība ir diezgan pil-

nīgi apzināta. Lai atvieglotu datu apstrādi un to izvērtēšanu antropo-

loģijā, parasti apskata gēnu frekvenci un nevis pašu asinsgrupu (feno-

tipu) izplatību. Gēnu frekvenci aplēš pēc fenotipu procentiem, lietojot

statistiskās metodes, kas atkarā no iespējamā gēnu kombināciju skaita

attiecīgajā sistēmā var būt visai komplicētas.

Visplašāk izpētīta ir ABO sistēmas izplatība visas pasaules

mērogā (Murāns uc. 1958). Gēnu frekvenci te pieņemts apzīmēt A

gēnam ar burtu p, B gēnam ar q un O gēnam ar r, pie kam p + q + r

= 1 vai vismaz ir ļoti tuvu vienai vienībai. Pētījumos, kur apskatītas

arī A apakšgrupas A,un A
a ,

attiecīgā gēnu frekvence apzīmēta ar p,
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un p2 . Salīdzinājumam 111 tabulā ir sakopoti dati par Anglijas iedzī-

votāju gēnu un fenotipu frekvenci.

111. Gēnu un fenotipu frekvences salīdzinājums

Asinsgrupa % nopētīto . Gēnu

(fenotips) personu skaita frekvence %

O 46,7 O r = 68

A 41,7 Ap= 26

B 8,6 B q = 6

AB 3,0

O gēna frekvence ir lielākapar O asinsgrupas izplatību dotajā

cilvēku skaitā, jo daudzi A un B grupas individi ir heterozigoti, un

viņiem ir O gēns kopā ar A vai B.

Visas pasaules apmērā Mekarturs (McArthur) un Penrozs

(Penrose) 1951. gadā lēš šādu gēnu frekvenci: A gēnam p = 21,5 96,
B gēnam q = 16,2 % un O gēnam r ■ 62,3 %,

IV tabulā ir sakopoti visi līdz šim pieejamie pētījumi par lat-

viešu ABO gēnu frekvenci. Pievienoti arī dažu kaimiņtautu novēro-

jumi, bet jāpiezīmē, ka šie pēdējie nav uzskatāmi par datiem, kas

reprezentē attiecīgo tautību, jo novērojumu skaits vāciešiem, zvied-

riem, krieviem un arī somiem ir ļoti liels un stipri diferencēts pa

apgabaliem. Tādēļ arī šādu ģenētisko materiālu nevar izvērtēt izo-

lēti, lai gan daži autori (Skujenieks 1927. gadā, Veidemanis un Kak-

tiņš 1929. gadā) to ir darījuši. Pamatojoties uz viņu rīcībā esošā

asinsgrupu sadalījuma (sk. V tabulu), viņi ir atzinuši, ka lībiešiem

ir liela līdzība ar somiem un ka latviešiem ir pārsvarā B grupa, bet

lībiešiem, somiem un lepras slimniekiem O un AB grupa. Šķiet, ka

šie secinājumi tautu ģenētikas izpratnei daudz nedod.

Sešās kartēs ir mēģināts attēlot ABO gēnu frekvences ģeo-

grāfisko izplatību (Murāns uc. 1958). Pirmās trīs kartes rāda izogē-

nas uz Eiropas kontūrkartes,velkot tās ik pa pieciem gēnu frekvences

procentiem. Pamatā šim darbam ir ļoti plašs un sīks asinsgrupu pār-

baudes darbs, aptverot 4 miljonus cilvēku. Kā piemēru var minēt

pārbaudīto individu skaitu Latvijā un kaimiņu zemēs (tūkstošos): Nor-

vēģijā 90, Zviedrijā 106, Somijā 50, Igaunijā 4, Latvijā 2, Lietuvā 5,

Eiropas Krievijā 100, Polijā 60, Vācijā 680. Dānijā 54.
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IV. ABO gēnu frekvence

Pārbaudīto Autors,

Tautība
personu Gēnu frekvences % gads

skaits ( *
cf. Murāns uc.)

p q r

Latvieši 317 26,84 15,35 57,81 Skujenieks 1927

1160 25,03 17,12 57,85 Veidemanis (VVeidemann)

1928

879 25,54 17,53 57,93 Veidemanis 1930

106 26,80 13,20 60,00 Veidemanis un Kaktiņš

(Kaktin) 1929

172 28,54 15,09 56,37 Rēss (Race) uc. 1948

444 27,09 18,72 54,18 Kariks uc. 1966

Zviedri 19.915 29,08 6,97 63,95 Bekmans (Beckman) 1957*

Somi (rietumos) 3313 28,69 12,43 58,88 Mustakaljo (Mustakallio)

1943*

Somi (austrumos) 2139 32,53 13,67 53,80 Mustakaljo 1943 *

Igauņi 1844 26,05 17,02 56,93 Roks (Rook) 1937*

Lietuvieši 1582 25,20 12,45 62,35 Jurgeļuns (Jurgeliunas) un

Ravensbergs (Ravensberg)

1929*

Vācieši 30.000 28,37 11,20 60,43 Šifs (Schiff) un Hīns (Hien)

1934*

Krievi 2740 25,30 16,00 58,70 Grigorova 1931*

V. Fenotipa frekvence

Tautība, grupa, Pārbaudīto Fenotips % Autors

vieta personu
skaits A B AB O

Latvieši: libiešu

apgabali 317 40,38 22,40 5,67 31,55 Skujenieks 1927

Lepras slimnieki,

sevišķi no piejū-

ras apgabala 106 33,96 16,98 9,44 36,62 Veidemanis un Kaktiņš
1929

Nezināma vieta 1160 36,64 24,22 6,90 32,24 Veidemanis 1928

Somi Nezināms 43,5 17,0 6,7 32,8 Veidemanis un Kaktiņš

1929
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PAMATIEDZĪVOTĀJU B GĒNU FREKVENCES IZOGĒNAS

I—3. karte rāda, kādā veidā latviešu tautas gēnu frekvence

iekļaujas visas Eiropas tautu ģenētiskā materiāla izplatībā.
4—6. kartē attēlots gēnu frekvences sadalījums visas pasau-

les mērogā, pie kam kontinentos ārpus Eiropas ņemti vērā tikai ieze-

mieši, t.i., bez ieceļotājiem no Eiropas un viņu pēcnācējiem. Arto

mēģināts parādīt, kāda varētu būt bijusi visas pasaules tautu ģenētis-

kā struktūra pirms Eiropas tautu izceļošanas sākuma. Šīs kartes

izstrādātas, pamatojoties uz apmēram 2 miljonu cilvēku asinsgrupām.

Vispārēji dati par A gēna A, un A
2 apakšgrupu vēl nav pie-

ejami. A gēna frekvence ir augsta Eiropā, sevišķi Skandināvijā un

gar Pireneju, Alpu un Karpatu kalnu grēdām. Tas pats ir novērojams

Āzijas rietumos un starp iezemiešiem Dienvidaustrālijā. Visaugstākā

A gēna frekvence sastopama dažās Ziemeļamerikas indiāņu ciltīs.

A
2

gēns sastopams Eiropā un Āfrikā un mazākā mērā arī

Rietumāzijā, bet visumā tā izplatība pasaulē ir reta. Caurmērā tā

nepārsniedz 10 %, izņemot Lapzemi, kur tā sasniedz 35 %.

B gēns nemaz nav sastopams Amerikas indiāņos un Austrāli-

jas iezemiešos. Augstākā B gēna frekvence ir sastopama Centrālāzijā
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PAMATIEDZĪVOTĀJU O GĒNU FREKVENCES IZOGĒNAS

un Ziemeļindijā. Eiropā B gēna frekvence samazinās, ejot no Urāliem

uz rietumiem, un sasniedz zemāko vērtību (zem 5 %) dažos Holandes

apvidos, Francijā, Spānijā un Portugālē. Ķeltu zemēs un Islandē tā

mazliet paaugstinās līdz 7 %, bet basku tautās tā ir zema (zem 3 %).

B gēna pilnīgi trūkst dienvidu Francijā.

O gēna frekvence ir augsta tautās, kas ir izolētas, piemēram,
kalnos vai uz salām kā Eiropas ziemeļrietumos, Āfrikas dienvidrie-

tumos un dažās vietās Austrālijā. Dienvidu un centrālās Amerikas

tautās ir gandrīz vai vienīgi O grupas ļaudis. Ar dažiem izņēmumiem
arī Ziemeļamerikas indiāņu ciltis rāda augstu O gēna frekvenci.

Arī MNS un Rh sistēmu ir mēģināts attēlot izogēnu kartēs

(Murāns 1954), bet tā kā dati, uz kā tās pamatojas, ir pārāk rudimen-

tāri, tās nevar uzskatīt par pietiekamu materiālu tautu ģenētikai.

M gēna frekvence svārstās starp 50 un 60 % Eiropā, Āfrikā

un Austrumāzijā. Augstākās M gēna frekvences izplatība sākas no

Baltijas zemēm un sniedzas cauri Eiropas Krievijai,ieslēdzot lielāko

daļu no Dienvidāzijas un Javas salu. Arī Amerikas indiāņiem un

eskimosiem ir ļoti augsta M gēna frekvence.
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Augsta N gēna frekvence ir raksturīga Klusā okeāna salās un

Austrālijā, sasniedzot maksimu Jaungvinejā. Eiropā augstākā N gēna
frekvence ir sastopama lapos un Āfrikā berberos.

Eiropas tautās apmēram puse M gēnu ir sastopama kopā ar S

gēnu, otra puse ar s gēnu. Arī Indijā, kur M gēni ir sastopami biežāk

nekā Eiropā, S gēns ir sastopams visvairāk kopā ar M gēnu. Āfrikā,

kur M un N frekvence līdzinās Eiropas iedzīvotāju M un N frekven-

cei, S gēns ir sastopams retāk un sadalās vienādi starp M un N.

Ss grupai vislielākā nozīme Tālo austrumu tautu antropolo-
ģiskos pētījumos, kurām ir augsta N gēna frekvence. S gēni nav sa-

stopami Austrālijas iezemiešos, lai gan Jaungvinejā tie sastopami
23 % no visiem iezemiešiem.

Rh chromosomu frekvence Eiropas vidusdaļā un ziemeļos
daudz neatšķiras no angļu tautā novērotiem skaitļiem (Murāns 1954):

CDe ir 41 %, ede 39 r
O ,

eDE 14 %, eDe 3%, C wDe 1 %, Cde 1 %, edE

1 %, CDE 0,2 % (pirmie septiņi skaitļi ir noapaļoti līdz pilnam pro-

centam, tādēļ kopsumma pārsniedz 100%). Dienvideiropā ede frek-

vence parasti ir daudz zemāka, bet CDe frekvence augstāka nekā

Ziemeļeiropā. Turpretim baskiem, dažām Pireneju tautām un arī

berberiem Āfrikā ede frekvence pārsniedz 50 % un ir visaugstākā

pasaulē. Dienvidrietumāzijas tautas, ieskaitot Indiju, Rh chromo-

somu izplatības ziņā ir radniecīgas ar tautām pie Vidusjūras. Klusā

okeāna salās d gēns ir ļoti rets vai tā nemaz nav, tāpat arī Amerikas

indiāņiem un eskimosiem. Šīm tautām ir raksturīga augsta eDE

frekvence.

Latviešu tautas ģenētiskais materiāls

ABO gēni

Austrumeiropas lielākā īpatnība ir augstas B un zemas Ogēna

frekvences joslas, kas sākas no Kaspijas jūras ziemeļu gala, stiepjas

pāri Krievijai un Polijai un beidzas Austrumvācijā. Šo joslu novieto-

jums var raksturot tautu staigāšanas ceļu no austrumiem uz rietu-

miem. Viena no šīm joslām ar zemāku par 55 % O gēna frekvenci un

augstu A frekvenci (30 %) novirzās uz ziemeļiem Somijas virzienā.

Līdzšinējie pētījumi norāda, ka latviešu, lietuviešu un igauņu

ABO gēnu frekvence ir līdzīga somiem, pie kam vairāk rietumu nekā

austrumu somiem (IV tabula). No otras puses, latviešu A
2 gēna frek-

vence ir loti zema, salīdzinot ar somiem un pārējām Eiropas tautām.
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Augstas A3 gēna frekvences vērtības somu tautā var izskaidrot ar

lapu ietekmi, kam šī gēna frekvence ir viena no visaugstākām. Jā-

piezīmē arī, ka latviešu klasifikāciju A, un A
2 grupā ir izdarījuši

tikai divi autori (Rēss uc. 1948, Kariks uc. 1966).

MNS gēni

Austrumeiropas tautas — latvieši, igauņi, somi, krievi — atšķi-

ras no citām tautām ar augstu M gēna frekvenci (te jāpiezīmē, ka

lapiem ir zema M gēna frekvence). Vispārīgi ņemot, latviešiem M

gēna frekvence ir augstāka par N gēna frekvenci un S gēns ir vairāk

sastopams kopā ar M nekā ar N gēnu, kas raksturīgi visām Eiropas

tautām (Kariks uc. 1966).

VI tabulā ir sakopoti vienīgie pieejamie dati par latviešu MN

gēnu frekvenci, salīdzinot ar dažu citu tautu datiem.

Rh chromosomās

Rh dati par latviešiem rāda, ka Rh chromosomu izplatība
latviešos ir līdzīga kā pārējās Eiropas tautās, kaut arī Rh-negātīvo

procents latviešiem ir zemāks. VII un VIII tabulā ir sakopoti dati par

latviešu Rh-negātīvo un Rh chromosomu frekvences procentu salī-

dzinājumā ar dažām citām Eiropas tautām.

VI. MN gēnu frekvence

_ ...
Pārbaudfto Autors

I autiba Gēnu frekvences %,,...
personu skaits (*cf. Murāns uc.1954)

M N

Latvieši 172 67,15 32,85 Rēss uc. 1948

444 63,17 36,82 Kariks uc. 1966

Somi (rietumos) 3145 62,78 37,22 Mustakaljo 1943*

„ (austrumos) 1162 65,96 34,04

Vācieši 2578 53,37 46,63 Maizers (Mayser) 1951 *

Franči 4151 54,91 45,09 Muleks (Moulec) un Kerum-

jans (Kherumian) 1952*

PoU 3100 59,65 40,35 Keluss (Kelus) uc. 1962*
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VII Rh-negātīvie (%)

Pārbaudīto Autors
Tautība Pjsonu Rh . neg. %

, *
cf. Murāns 1954 )

Latvieši 172 15,7 Rēss uc. 1948

444 13,3 Kariks uc. 1966

Somi 13,2 Nevali nna 1947*

Krievi 1866 13,18 Bļinovs (Blinov) un Drobičeva (Dro-

bicheva) 1951*

Angļi 5000 17,68 Raiss (Rice) 1952*

Zviedri 10.222 17,46 Grubs (Grubb) 1953*

Franči 4185 16,05 Muleks un Kerumjans 1952*

Austrieši 10.000 17,14 Špeizers (Speiser) uc. 1951*

Čechi 2120 15,28 Raska uc. 1948*

VIII. Rh chromosomu frekvence <%)

Autori: 1) 2) 1) 3) 1)

Lat
.

viešl
Angb Zviedri Čechi

CDe 39,46 41,53 40,75 40,36 35,72

ede 36,57 33,23 38,86 38,21 40,02

eDE 16,62 17,27 14,11 16,70 16,90

C"DE 3,49 1,29 1,98 3,87

Cde 2,30 3,23 0,98 0,49 0,69

eDe 0,78 4,74 2,57 1,86 1,36

edE 0,78 1,19 0,30 0,69

CDE 0,24 0,08 0,75

1) Rēss uc. 1948

2) Kariks uc. 1966

3) Heifens (Heifen) un Rasmusons (Rasmuson) 1966
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LATVIEŠU DZIMSTĪBA

Jānis Āboliņš

Kādas tautas nākotni visvairāk noteic divi faktori: dzimstiba

un iespēja cīnīties pret pārtautošanos. Reti piedzīvots, ka kādu dzīvot

spējīgu tautu varētu pilnīgi iznīcināt sērgas, kari uc. Pēdējā laikā ar

moderno iznīcināšanas techniku gan, liekas, šāda iespēja radusies.

To redzam, piemēram, Vācijā un Padomju savienībā. Vācija iznīci-

nāja savā territorijā žīdus un, liekas, arī čigānus, Padomju savienība

līdz šim iznīcinājusi vai pārtautojusi 68 mazas tautiņas Kaukāzā,

Sibirijā uc. Datos minētais tautu skaits tur 1926. gadā bija 194, bet

1959. gadā vairs tikai 126. Dzirdēts dažkārt, ka to varot panākt dažas

bestiālas personas, piemēram, Hitlers un Staļins. Tomēr pilnīgi pie-

vienojos Spērām,' ka tikai modernā iznīcināšanas technika ar depor-

tācijām, koncentrācijas nometnēm un gāzes kamerām devusi šīm

personām iespēju to veikt. Šī raksta uzdevums ir pakavēties pie pir-

mā latviešu tautas pastāvēšanai svarīgā faktora — dzimstības.

1. IEDZĪVOTĀJU SKAITA ATTĪSTĪBA (semilogaritmiskā attēlojumā)
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ledzīvotāju skaits Latvijā

Ziņas par to ir diezgan nepilnīgas. Domā, ka 13. gs. vidū bijis

apmēram 300.000 latviešu. Viņu skaits strauji pieaudzis viduslaikos,

bet pēc tam smagi samazinājies karos un mērī: 16. gs. otrā pusē, 17.

gs. sākumā un vidū un 18. gs. sākumā. ledzīvotāju skaita attīstību rāda

1. diagramma.2

Līdz 1863. gadam cittautiešu Latvijā bijis maz. Pēc zemnieku

brīvlaišanas Krievijā izdotas pases, un tās pavalstnieki varēja sākt

brīvāk pārvietoties. Tā 1863. gadā Latvijā ir ap 1.241.000 latviešu,

bet tad Latvijas iedzīvotāju skaits sāk strauji pieaugt. 1897. gadā

Latvijā ir jau 1.930.000 un īsi pirms Pirmā pasaules kara 2.552.000

iedzīvotāju. Aplēsts, ka dabiskais pieaugums ir bijis ap 983.000, bet

apmēram 304.000 ieceļojuši (t.s., mechaniskais pieaugums) no Lie-

tuvas, Polijas, Baltkrievijas uc. Tā kopsummā radies pieaugums par

1.287.000 personām. Pirmajā pasaules karā iedzīvotāju skaits Latvijā

ne vien lielā mērā samazinājās, bet arī pēc tam iedzīvotāju skaita

augšana nebija ilgstoša. Drīz vien sekoja Otrais pasaules karš. Pēc

šī kara iedzīvotāju skaita augšanā ievērojama loma ir mechaniskajam

pieaugumam, ieceļojot sveštautiešiem.

2. DZIMUŠO UN MIRUŠO SKAITS LATVIJĀ 1886-1971.g.(uz 1000 iedzīvotājiem)
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3. DZIMUŠO UN MIRUŠO SKAITS LATVIJAS PROVINCĒS(uz 1000iedzīvotājiem)
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Dzimstība Latvijā priekš Pirmā pasaules kara

Pieejamos statistiskos datus par dzimstību un mirstību at-

sevišķās Latvijas provincēs EdgaraDunsdorfa sakopojumā rāda 2.un 3.

diagramma. 3

Skaitļi aplēsti uz tūkstoš iedzīvotājiem. Starpību starp

dzimstības un mirstības līkni rāda diagonālais svītrojums (ja ir da-

biskais iedzīvotāju pieaugums) un melns laukums (ja ir iedzīvotāju

zudums). Diemžēl, par Latgali dati sākas daudz vēlāk nekā par pārē-

jām Latvijas provincēm.

Diagramma rāda, ka Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē jau pa-

gājušā gadsimteņa sešdesmitajos gados sākās dzimstības samazinā-

šanās, kaut literātūrāir izplatīts uzskats, ka šī parādība sākās tikai

divdesmitajā gadsimtenī. Dzimstības līmeņa pazemināšanās notika

reizē ar mirstības līmeņa pazemināšanos vai pēc tam, bet pirmā

noritēja straujāk par otro, un tā dabiskā pieauguma josla kļuva arvien

šaurāka. Latgalē tomēr vēl pagājušā gadsimteņa beigās un 20. gad-

simteņa sākumā pieauguma josla ir plata un sāk samazināties tikai

priekš Pirmā pasaules kara, kad Latgale pievienojās Vidzemes, Kur-

zemes un Zemgales otrreizējam dzimstības līmeņa pazeminājumam.

Salīdzinot ar pārējo Krieviju, Latvijā dzimstība bija mazāka.

Laikā no 1911. līdz 1913. gadam Krievijā dzimstība laukos bija 43,9,

pilsētās 33,1 uz tūkstoti. Tas ir augstāks līmenis nekā Latvijā, kā

redzams diagrammās.

Kā dzimstības krišanās iemeslu Latvijas laukos var minēt

mirstības pamazināšanos. Lai pieaugumu noturētu agrākajā līmenī,

iedzīvotāji samazināja dzimstību. Attieksmē uz laukiem var minēt

vēl šādus apstākļus: viensētu sistēmu, vēlās precības, izglītības

līmeņa celšanos, ekonomiskos apstākļus un iedzīvotāju pārvietošanos

no laukiem uz pilsētām.
Latvieši dzīvo viensētās un vēlu precas. Tā viņu īpatnība, viņu

tradicija. Viensētām nevajaga daudz mantinieku, un, kamēr vēl ve-

cais saimnieks dzīvo, ar paaudžu maiņu nav jāsteidzas. Vai būtu

nejaušība, ka sešdesmitajos gados Latvijas rietumu provincēs dzim-

stības samazināšanās sākās reizē ar māju iepirkšanu (sk. 4. diagram-

mu)?
4

Izglītības līmenis Latvijā bija augstāks nekā kaimiņos Krie-

vijā. Piemēram, pēc 1897. gada tautas skaitīšanas datiem redzams,

ka Pliskavas guberņā bija tikai 14,6 % lasīt pratēju, bet Vidzemes
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lauku iedzīvotāju starpā 80,2 %, Kurzemē un Zemgalē no zemniekiem

72,5 %, bet Latgalē no lauku iedzīvotājiem 37,1 ,:£. 5 Ir sastopams arī

aborts un apzinīga izvairīšanās no grūtniecības. Latviešu jaunatne
arvien lielākā skaitā dodas no laukiem uz pilsētām, kur plaukstošā

rūpniecība dod labas peļņas izredzes.

Latvijas patstāvības laiks

Pirmais pasaules karš mūsu zemi pamatīgi nopostīja. Divas

lielvalstis — Vācija un Krievija — karoja mūsu zemē, tās izpostīja

zemi, nodedzināja mājas un pilsētas, sakropļoja tautu. Zaudēts bija
956.000 cilvēku, resp. 37,5 %. Rīgā no 520.000 bija atlikuši tikai

185.000. Visvairāk bija zaudēts 20 līdz 40 gadu veco, lielāko tiesu

vīriešu. Kamēr 1914. gadā šai vecuma grupā bija 780.000 iedzīvotāju,
1920. gadā to bija vairs tikai 383.000. Reizē ar citiem bija „evakuēti"

labprātīgi vai spaidu kārtā arī latvieši ar visām fabrikām un skolām,

ar mājlopiem un citu inventāru uz plašo Krieviju. Tur viņi izklīda vai

arī dibināja jaunas un uzpildīja vecās latviešu kolonijas, sevišķi Aiz-

urāla apgabalos. Šādu
„
evakuētu" latviešu skaitu lēš no 500.000 līdz

600.000, no kuriem Latvijā vēlāk atgriezās tikai apmēram 200. 000.

Daļa aizgāja bojā, daļa nespēja atgriezties. Dažkārt aplēš, ka Krie-

vijā tomēr palikuši dzīvi 244.000 latviešu un bez tam liels skaits

katoļticīgo latgaliešu, kas mēdza turēties par sevi. Kas tad bija pa-

licis Latvijā? 1920. gadā tur bija sakropļoti un novārguši 1.596.000

cilvēku — Vidzemē (kopā ar Rīgu) 594.000, Kurzemē un Zemgalē

505.000 un Latgalē 497.000; laukos 1.194.000, pilsētās un miestos

402.000. Uz viņiem bija jādibina Latvijas valsts.

Valsts oficiāli nodibinājās 1918. gadā, bet viss šis un nākošais

gads aizgāja cīņās. Plosījās sērgas, un ļaudis mira arī badā, sevišķi

Rīgā. Dati par dzimušiem un mirušiem piesniedzami tikai, sākot ar

1920. gadu. Tie attēloti 5. diagrammā, aplēšot uz tūkstoš iedzīvotā-

jiem, c Dzimušo skaitā ietilpst tikai dzīvi dzimušie, un mirušo skaitā

neietilpst nedzīvi dzimušie.

Kā skaitļi rāda, dzimstība ir maza. Tā pieaug no 1920. līdz

1927. gadam no 17,0 līdz 22,3, lai kristos 1934. gadā līdz 17,2 un tad

1939. gadā pieaugtu līdz 18,5. Salīdzinājumam jāmin daži dati no

citām zemēm. 1927. gadā dzimstība bija: Zviedrijā 16,1, Anglijā 16,6,

Šveicē 17,4, Igaunijā 17,7, Austrijā 17,8, Francijā 18,1, Beļģijā 18,3,

Dānijā 19,0 un Somijā 21,4. Daudz lielāka dzimstība irČechoslovakijā
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4.DZIMSTĪBA (uz 1000 iedzīvotājiem) UN MĀJU

IEPIRKŠANA VIDZEMĒ UN KURZEMĒ

6.DZIMSTĪBA UN MIRSTĪBA RĪGĀ

1901-1930(uz 1000 iedzīvotajiem)

5. DZIMSTĪBA UN MIRSTĪBA LATVIJĀ 1919-1971(uz 1000 iedzīvotājiem)
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— 23,8, Ungārijā 25,2, Itālijā 26,9, Spānijā 28,6, Lietuvā 29,4, Polijā

31,6, Portugālē 32,4, Rumānijā 34,1 un Krievijā 43,7. Arf dažām Lat-

vijā dzīvojošām cittautiešu grupām bija lielāka dzimstība (1927. g.):

krieviem 31,6, poļiem 27,9, latviešiem, ieskaitot latgaliešus, 19,8,

turpretim lietuviešiem tikai 18,3, ebrējiem 16,6, igauņiem 14,6 un

vāciešiem 13,7.

Kamēr pirms kara Latvijas pilsētās bija vai nu tikpat liela,

vai lielāka dzimstība nekā laukos, tagad bija otrādi. Par zemo dzim-

stību radās uztraukums. Piemēram, Bulmerinks aplēsa, ka, zemajai
dzimstībai turpinoties līdz 1950. gadam, iedzīvotāju kopskaits gan būs

pieaudzis līdz nepilniem divi miljoniem, bet pēc tam sāksies samazi-

nāšanās, un 2000. gadā būs palicis tikai pusotra miljona iedzīvotāju. 7

Kādi bija galvenie iemesli, kāpēc dzimstība bija tik maza?

Pirmkārt, Latvijai bija gados vecākais iedzīvotāju sastāvs pasaulē

(kara un revolūcijas sekas). Zeme bija izpostīta, daudz atraitņu un

izpostītu ģimeņu. Otrkārt, priekšplānā izvirzījās ekonomiskie ap-

stākli. Saimniecība bija sagrauta, to vajadzēja atjaunot. No pazemes

būdām vajadzēja vispirms iznākt virs zemes. Bērns un grūtniecība

bija jāatliek. Tomēr ar ekonomiskiem apstākļiem vien nevar visu

izskaidrot, jo Latvijā 1931. gadā piedzima 36.972 bērni un no tiem

„ nabadzīgajā" Latgalē 14.953.
8

Treškārt jāmin medicīniskie un bioloģiskie apstākļi — pēc

kara un juku laikiem bija daudz slimību — arī venērisko, kas bija

padarījušas daudzas sievietes un vīriešus neauglīgus. Ik gadus re-

ģistrēja 9000—10.000 saslimšanas gadījumu. Netrūka arī tuberkulo-

zes _ arf abdominālās formas, kas arvien dod sterilitāti. Bija arī

citas slimības. Bet par visām lietām neaizmirsīsim abortus. Profe-

sors Putniņš bija veicis lielu darbu, izjautādams dzemdētājas par

iepriekšējiem abortiem. Nevaru minēt pēc atmiņas noteiktus skaitļus,

bet tie bija lieli (apmēram 12%). Savā laikā, kad atbraucu uz Zvied-

riju, man likās dīvaini, ka šeit uz jautājumu par abortiem parasti

atbilde bija — nē. Latvijā tie bija biežāki. Oficiālajā statistikā aborti

pieauga no 1300 divdesmitajos gados līdz 4760 gadījumiem 1939. gadā

(no tiem 257 legāli aborti) 9 Ar abortiem Latvijā nodarbojās un pel-

nījās gan ārsti, gan vecmātes. Savā laikā mēs mēģinājām saskaitīt

pie vienas rokas pirkstiem tos ārstus — ginaikologus, kas nenodar-

bojās ar abortiem. Tas nebija grūti. Un par vecmātēm labāk nerunā-
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sim. Dzemdības notika slimnīcās, un vecmātes bija palikušas bez

sava darba. Viņas tad arī nereti izdarīja abortus par reālizācijas

cenām (desmit latiem). Zinu kādu latvieti, kas stāstīja, ka slavenā

Stabu ielas vecmāte viņai izdarījusi 31abortu (lasi: trīsdesmit vienu.').

Cik daudz jaunu, jauku sieviešu zaudēja savu dzīvību, cik daudzas

kļuva sterilas? Nevaru atbildēt, bet viņu skaits bija liels.

Ceturtkārt — nevainosim tikai ārējos apstākļus. Minēsim arī

morālos un psīchologiskos iemeslus. Grāmatā par Ēriku Raisteru

KAD MĒS JAUNI BIJĀM lasām:
10

~
Vismaz Piebalgas pusē lielākā

daļa toreiz aizgājušo [uz Rīgu, J A.] vairs neatgriezās, ko varēja labi

vērot, ja salīdzināja Lieldienas vai Jāņus, teiksim, divdesmito gadu

beigās ar tiem, kas bija piedzīvoti pirms 1915.—17. gada. Manā dzim-

tajā pusē pie šūpolēm vai līgot tad pulcējās vairāki desmiti jauniešu

un divdesmitgadnieku, bet vēlāk tos varēja saskaitīt pie vienas rokas

pirkstiem. Un gadiem uz priekšu ejot, situācija kļuva vēl bēdīgāka:

nebija vairs pat lāga šūpoļu kārēju un šūpuļi stāvēja tukši. Bet par to

Rfgā valdīja gaisotne, kas raksturīga jaunatnei un jauniem meklēju-

miem. Veco korporāciju telpas kļuva par šaurām pienācēju pulkiem

un kā sēnes pēc lietus izauga jauni konventi un jaunas studentu orga-

nizācijas, ko vecie ideāli vairs neapmierināja.
"

To varu liecināt arī es — kā par laukiem, tā arī par jaunatni,

kas studēja un strādāja. Daudz bija ideālisma pat nabadzībā. Bet ne-

noliegsim, ka nereti tika smagi atbalstīti arī alusbrūži, bija jākopj

un jāārstē arī venēriskās slimības un jāatbalsta ar daudziem abor-

tiem
„
bezdarbā pārdarbinātās vecmātes un ginaikologi". Nākotne, kā

to jau paredzēja Bulmerinks, likās baiga. No ārstu puses par to se-

višķi brīdināja Dr.med. Reinhards un profesors Putniņš. Žēl, ka jau

toreiz šo vīru domas neņēma nopietnāk. Pat saeimā ilgi cīnījās,

sevišķi sievietes, par savu brīvo miesu (abortiem). Nezinu, kā tas

būtu beidzies, ja 1934. gads neizsvītrotu šos plānus no darbu kārtības

un neizveidotu ļoti modernu aborta likumu ar īpašu eugenisko komi-

siju un striktiem norādījumiem.

Piektkārt, nedaudz par sociālo likumdošanu. Latvijā jau no

1920. gada bija slimokases." Slimnīcas dzemdētājām bija par brīvu.

Ārsta konsultācijas bija praktiski par brīvu (10—15 santīmu). Dzem-

dētājām nevajadzēja strādāt mēnesi pirms dzemdībām un divus mē-

nešus pēc dzemdībām. Bija arī,t.s., pūriņu un zīdītāju piemaksas —
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saņemot pilnu algu. Visi šie pabalsti bija labāki pat nekā vēl šodien

visā pasaulē, ieskaitot Padomju savienību. Ari nodokļos atradīsim

īpašu nodokli vecpuišiem. Pilsētās dažkārt bija grūtības ar dzīvok-

ļiem, bet atkal daudz mazākas nekā šodien. Tomēr nostāja pret ār-

laulības bērnu nebija laba. Tēvu „atrada" retais. Tas veicināja domas

par abortu. Daudz, daudz kā vēl trūka un bija palicis pusdarīts, se-

višķi, ja atceramies visas tās celtnes (Tiesu un Finanču pils, Ķegums
utt.), kas jau bija labas, bet vai tomēr bez tām nevarēja vēl kādu

gadu iztikt un vairāk atbalstīt dzimstību?

Sestkārt — tieši bioloģiskie faktori. Latviete precējās veca.

Kamēr 1910. gadā apprecoties viņai caurmēra vecums bija 28,66 gadi,

1920. gadā tas bija 29,06, 1930. gadā 29,39 un 1940. gadā 29,49 gadi.

Salīdzināšanai Zviedrijā attiecīgie skaitļi bija: 26,77, 26,34, 26,55 un

26,11. Bērnus tad arī sagaidīja vēlu un maz. Ja preventīvie līdzekļi
būtu pilnīgi efektīvi (kā tas gandrīz jau ir šodien), tad apprecoties

vecums nebūtu svarīgs. Ja tas tā nav, vai arī, ja šos līdzekļus nelieto,

tad astoņus bērnus var gaidīt, apprecoties 20 gadu vecumā, sešus 25

gadu vecumā un četrus 30 gadu vecumāun vēlāk. Tāpēc jau arī dažās

valstīs ar lielu iedzīvotāju skaitu (kā Ķīnā un Tunisā) mēģina noliegt

precības pirms 25 gadu vecuma.

Beidzot vēl jāpiemin, ka Latvijā bija liela zīdaiņu mirstība.

Uz 1000 iedzīvotājiem tā sākumā bija pat 90, tad 1938. gadā kritās uz

68 (vislielākā tā bija Latgalē un cittautiešu ģimenēs). Zviedrijā tai

laikā tā bija 39. Tagad šis skaitlis Latvijā nokritis uz 10—30.

Dzimstība pēc Otrā pasaules kara

Zeme bija izpostīta ne mazāk kā pēc Pirmā pasaules kara.

Atkal fronte bija mūsu zemē (Kurzemes cietoksnis). Bet nāca klāt

vēl kāds cits slogs — okupācija. Smaga sveša vara gulās pāri zemei,

tauta aizstāvējās gan ar kareivjiem (lai arī vācu uniformās), gan arī

ar partizāniem. Cīņas ir bijušas drausmīgas. Teiku par sajūsmu, ar

kādu Latvija saņēmusi svešos „
atbrīvotājus", jau sen atmetuši arī

paši okupanti. Upuri bija lieli. Tautas atlikums bija, rupji sakot,

izvarots fiziski un psīchiski. Tāpēc paiet veseli pieci gadi, kamēr

vispār sākas ziņas par dzimstību, mirstību un pieaugumu okupētajā

Latvijā. Tās redzamas 5. diagrammā. 12

Skaitli skaidri rāda mazo dzimstību, sevišķi laikā no 1965.

gada,t.i., pēc divdesmit gadiem no okupācijas sākuma. Dzimstība ir
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daudz mazāka nekā Latvijas patstāvības laikā. Tikai 1959. gadā tā

gandrīz sasniedz 1940. gada līmeni. Komentāri šeit lieki. Interesanti

tikai atzīmēt, ka par to sāk uztraukties arī Padomju savienībā. Lai-

kam pamats tam būs gan zemā dzimstība
„

krievu federācijā" (pat

zemāka nekā Latvijā), gan arī Ukrainā un Baltkrievijā. Tā sauktajās,

nomaļu republikās dzimstība vēl arvien ir liela. Minēšu dažas no

tām. No 1959. lfdz 1971.g. uz 1000 iedzīvotājiem dabiskais pieaugums

bija: Tadžikijā 47,1, Uzbekijā 46,0, Ķirgizijā 38,2, Azerbeidžanā 43,7.

Turpretim Baltkrievijā tas bija tikai 16,4, Lietuvā 14,6, Krievijā 12,8,

Igaunijā 6,1, Latvijā 5,8.

Latvija un Igaunija ir zemes ar mazāko dabisko pieaugumu,

bet iedzīvotāju skaitu uzpilda baltkrievi un lielkrievi (arī tadžiki?).

Uzpildījums nonāk visvairāk Rīgā, citās pilsētās, Latvijas centrālajā

rajonā un arī Latgalē. Lielkrievu skaits laikā no 1959. līdz 1970.

gadam pieaudzis no 556.400 (26,6 %) uz 704.600 (29,8 %), baltkrievu

no 61.600 (2,9%) uz 94.900 (4,0%). Latviešu skaits noslīdēja no 77,0%

1935. gadā uz 62,0 % 1959. gadā un 56,8 % 1970. gadā.

Interesanti arī dati par okupantu dzimstību. To redzam, salī-

dzinot skaitļus: latviešu tautības mātes bija 1959. gadā 62,3 %, dzimu-

šo bērnu 55,6 %; 1970. gadā tās bija 57,9 %, dzimušo bērnu 54,9 %,

kamēr krievu tautības mātes 1959. gadā bija 26,6 %, dzimušo bērnu

30,5 %, un 1970. gadā tās bija 29,8 %, dzimušo bērnu 28,6 %. Dzim-

stība arī krievietēm ir tikai nedaudz lielāka nekā latvietēm un gan-

drīz procentuāli atbilst tautas samēram. Lielāka dzimstība Latvijā

ir baltkrievietēm (māšu skaits 3,9 %, dzimušo 5,9 %) un lietuvietēm

(māšu skaits 1,6 %, dzimušo 2,5 %).

Attieksmē uz cittautu dzimstību zināmu norādījumu dod arī

ziņas par dzimstību Rfgā, kur ir visvairāk cittautiešu. 1971. gadā

Rīgā dzimstība bijusi 13,4, mirstība 9,4, pieaugums 4,0, kamēr Lat-

vijā caurmērā dzimstība bija 14,7, mirstība 11,0 un pieaugums 3,7.

Pasekosim tagad nedaudz reakcijai Latvijā. A. Bells (1970. g.)

stāvokli zobgalīgi raksturojis, teikdams: Es esmu viens, bet man ir

tēvs un māte (2), bet viņiem arī savukārt bijis tēvs un māte (4). Tāda

šodien esot latviešu tautas dzīvā spēka piramida: 1 (pamatā)— 2—4.

Bet ko saka laikraksti, žurnāli un grāmatas? DZIMTENES BALSĪ 13

1972. gadā atrodam kādu I. Apines enerģisku rakstu
„

Tautas vienības

spēks". Latvijā latviešu skaits esot 1.342.000, krievu 705.000, balt-
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krievu 95.000, poļu 63.000, ukraiņu 53.000, lietuvju 41.000, ebrēju

37.000. Viņa arī pastāsta, ka Krievijā, visvairāk Sibirijā (deportētie?)

esot vēl 88.000 latviešu. Tātad kopējais latviešu skaits iznākot

1.430.000. Attieksmē uz mazo dzimstību viņas domas ir, ka latvieši

piederot pie tautām, kas negribot vairoties — tā tas esot bijis arī

agrāk. Latviešu sieviete esot ļoti aktīva profesionāli un sabiedriski.

Autores padoms: «Jārada īpaši labvēlīgi apstākļi daudzbērnu ģime-

nēm, jāpalīdz jaunām ģimenēm izaudzināt bērnus līdz skolas vecu-

mam".

Par šo jautājumu rakstīts vairākkārt. Jāpiemin kāds raksts

žurnālā LITERATŪRA UN MĀKSLA. I4
Tur runā par vecpuišiem un

šķirteņiem, kuru Latvijā esot visai daudz. Vecpuišu nodoklis esot 6 %

no algas. Turpretim par katru bērnu no ienākumiem, kas apliekami

ar nodokli, atskaitot 25 % (pareizāk: par vienu bērnu 25 %, diviem

33 %, trim un vairāk 50 %). Rakstā aizrādīts, ka dzimstības jautā-

jumā ekonomiskie apstākļi un ģimenes stāvoklis dažkārt esot neno-

zīmīgi. Kā piemērs minēta Bauska, kur augsts izglītības līmenis un

labāka ekonomiskā bāze nekā Rēzeknē. Stāvoklis esot ļoti bīstams, jo

pieaugums jau šobrīd esot mazs, bet tas nākošos desmit gados vēl

samazināšoties.Meiteņu skaits līdz 10 gadu vecumam esot par 40.000

mazāks nekā sieviešu vecumā no 30 līdz 40 gadiem. Ar zēniem un

vīriešiem esot tas pats. Pesimismu gan mazinot tas, ka Latvijas

jaunie ļaudis esot kļuvuši „
enerģiskāki"

Pieminēšu vēl kādu rakstu žurnālāVESELĪBA,'5 ko uzrakstī-

jis Liepiņš un Vītenbergs. Grupa zinātnieku esot izbraukuši uz Val-

mieras rajona lauku ciemiem. Retas tur esot bijušas ģimenes, kur

pie galda sēdējušas vairāk nekā 2—3 personas. Stāvokli labi raksturo

šāds
_

zīmējums":
Ar nevienu Ar trim un

h'dz 2 bērniem vairāk bērniem

Līdz 45 gadu veco sieviešu skaits 74 a
r, 26

Līdz 45 gadu vecās sievietes, kam

varbūt bērni vēl būšot 63 % 37 %

46 gadus veco un vecāko sieviešu skaits 57 % 43 %

Līdz 50 gadus veco vīriešu skaits 79
"

21
r
r

Līdz 50 gadus vecie vīrieši, kam varbūt

bērni vēl būšot 56 n

e
44 %

51 gadu veco un vecāko vīriešu skaits 52 % 48 %
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Viņu secinājums ir, ka pat tad, ja visas ģimenes izpildītu

aptaujā minēto solījumu, tad tām būtu tikai 37—44% no normālā bērnu

skaita (par tādu viņi uzskata trīs bērnus ģimenē; Hitlera laikā Vācijā

runāja par 3,75 bērniem). lemesli, kāpēc bērnu skaits ir tik mazs:

1) bērna nevēlēšanās egoisma dēļ 30—42 %, 2) sievas slimība 12—

26 %, 3) iziruši ģimene 6—9 %, 4) ģimenes naids I—4 %, 5) materiā-

las grūtības 2—3 % uc. Viņu atziņa ir:
„

Jā, tik neganta izskatās mūsu

jaunās paaudzes egoisma apoteoze.' Kur cēlusies šī lielā nevarēšana?

Taču ne no grūtuma! Drīzāk gan no pārmērīgas luteklības, no vēja-

grābslības un vieglaudzības.
"

Vispār autori ļoti bieži lieto „kaujinie-

ciskus" vārdus.

Ko saka oficiālās personas, piemēram, veselības aizsardzī-

bas komisārs prof. V. Kaņeps? „Taeu ir arī dažas nevēlamas parā-

dības. Tā, piemēram, 60. gadu beigās republikā iezīmējas dzimstības

samazināšanās tendence, kas raksturīga daudzām ekonomiski attīs-

tītām valstīm. Zinātnieki veica interesantus pētījumus, lai noskaid-

rotu dažādu sociāli ekonomisku faktoru ietekmi uz dzimšanas dina-

miku. Izrādījās, ka liela nozīme ir laulāto materiāliemun dzīvokļa

apstākļiem, bērnu dārzu un mazbērnu novietņu problēmām, kā arī

daudziem patoloģiskiem faktoriem. Zinātnieki pētīja arī problēmas,
kas saistās ar abortiem, neauglību, nedzīvi dzimušiem bērniem. Šie

pētījumi kļuva par pamatu pārdomātu pasākumu kompleksam, kuru

jau tagad realizē, lai republikā palielinātu dzimstību.
" 16

Viņš to

atkārto VESELĪBĀ un uzsver īpaši abortu apkarošanu. 17 (55—77 %

grūtniecību beidzas ar abortu, J. A.)

Nupat (1973. g.) iznākusi Mežgaiļa un Zvidriņa grāmata PA-

DOMJU LATVIJAS lEDZĪVOTĀJI, 371 lpp. bieza. Tajā laikam ir

pētījumi, par kuriem Kaņeps runā. Grāmatā četras nodaļas: 1) ledzī-

votāju un ekonomikas savstarpējais sakars Latvijā pirmspadomju

laikā, 2) Padomju Latvijas iedzīvotāju skaits un sastāvs, 3) Latvijas

PSR iedzīvotāju atražošanās un 4) Padomju Latvijas iedzīvotāju no-

darbinātība. Grāmatā liels faktu materiāls, kas interpretēts, lietojot

Ļeņina, Marksa uc. citātus. No tās arf patapināti daži dati šai rak-

stā* 18

Arī tie latvieši, kas kā bēgļi izklīduši plašajā pasaulē, ļoti
interesējas par tautas daļu, kas palika dzimtenē. Viņi priecājas par

katru latvisko aktivitāti un dziļi skumst par mūsu tautas smago lik-
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teni dzimtenē. Tā tas ir arī jautājumā par mazo dzimstību un ģimeņu

grūtībām.

Pieminēšu šeit tikai divus darbus: A. Namsona rakstu
„

Natio-

nale Zusammensetzung und Struktur der BevOlkerung Lettlands nach

den Volkszāhlungen von 1935, 1959 und 1970", ACTA BALTICA XI

(1972), 61. lpp., un A. Landsmaņa plašo faktu materiālu par latviešu

dzīvo spēku, kas iznāks visā drīzumā. Tā kā šie darbi balstās uz

datiem no Latvijas un ir atrodami mūsu bibliotēkās, tad tuvāk pie

tiem šeit nepakavēšos.

Noslēdzot apskatu par dzimstību Latvijā, tikai pāris vārdu par

dzimstību kara laikā. Nekādu oficiālu zinu nav attieksmē uz Pirmā

pasaules kara laiku, izņemot tikai par Rīgu. Bet ir skaidrs, ka, sākot

ar 1916. līdz pat 1920. gadam dzimstība ir bijusi maza un mirstība

liela. Vai tad brīnums, ka nākošajā paaudzē trīsdesmitajos gados

Latvijā piedzima maz bērnu? Rīgas katastrofu Pirmā pasaules kara

laikā rāda 6. diagramma. 19 Dzīvi dzimušo uz 1000iedzīvotājiem 1914.

gadā bija 22,6, bet 1918. gadā šis skaitlis bija samazinājies līdz 9,2.

Mirušo indeks 1914. gadā bija 19,1, bet 1919. gadā 63,6.' Rīgas iedzī-

votāju skaits 1914. gadā bija 505.500, bet 1919. un arī vēl 1920. gadā

200.000. Šai samazinājumā izpaužas ne vien evakuācija, bet arī lielā

mirstība. 1918. gadā nomira 8796, bet 1919. gadā 12.719. No tiem

ar tuberkulozi mira 974, resp. 811, ar elpošanas orgānu slimībām

1254, resp. 1175, ar atgulās drudzi 53, resp. 1713, nedabiskā nāvē

(nelaimes gadījumos un taml.) 216, resp. 1353, aiz bada 397, resp.

558.

Par Otrā pasaules kara laiku varu teikt kā Latvijas universi-

tātes dzemdību klīnikas šefs, ka vismaz mūsu klīnika nekad nav bijusi

tik pārpildīta kā 1939. un 1940. gadā. Saprotams, ka 1944-45. gadā

nāca sabrukums. Lielvalstu karš izbeidzās ar 1945. gada maiju, bet

Latvijā partizānu cīņas turpinājās un pie tam vēl notika smagas de-

portācijas līdz pat 1952. gada sākumam. Pēc Staļina nāves lieldepor-

tācijas neesot bijušas, bet tauta bija tik novārdzināta, ka runāt par

dzimstību Latvijas okupanti sāk tikai pēc piecdesmitajiem gadiem.

Dzimstība emigrācijā

Mums ir bijušas vismaz trīs lielemigrācijas: 1905., 1915. un

1944. gadā. Pa starpām bija arī mazāki emigrācijas viļņi, piemēram

divdesmitajos gados.
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1905. un 1906. gadā Baltijā trakoja krievu cara un vācu muiž-

nieku terrors. Daudz latviešiem (apmēram 40.000), lai nenokļūtu

Sibirijā vai arī nekļūtu noslepkavoti, bija jāatstāj dzimtene. Šie emig-

ranti klīda gan tepat Eiropā (Šveicē, Skandināvijā uc), gan arī devās

uz Ziemeļameriku. Par dzimstību un izceļojušo aktivitāti šeit Eiropā

maz, ko teikt. Tā bija politiska emigrācija, un šais emigrantos

dzimstība bija maza. Ziemeļamerikā viņu aktīvitāte bija lielāka, ar

sanāksmēm un teātriem, un viņiem bija arī bērni. Kas no viņiem

atlikušies, ir amerikāņi un
„

senči" miesā un garā, un vairums no

viņiem domā, ka pasaule vēl arvien izskatās tāpat kā 1905. gadā. Lat-

vijas valsts dibināšanas laikā daļa no šiem emigrantiem izrādīja

aktivitāti, bet maz atgriezās Latvijā.

Lielāka emigrācija, resp. „
evakuācija" bija starp 1916. un

1918. gadu. Kad vācieši okupēja Kurzemi un lielvalstu karš plosījās

Latvijas vidienē, bija ļaudis, kurus «evakuēja" vai kas devās kā bēgļi
uz lielo Krieviju: Ufu, Orenburgu, Simbirsku, Tobolsku, līdz Jenisejai

uc. Ļoti aktīvi viņi bija Eiropas Krievijā, bet bija sastopami arī Aiz-

urālā. Šeit daži skaitļi. Pirms kara latviešu skaitu Krievijā vērtēja

ap 300.000. Bez tam tur dzīvoja ap 45.000 latgaliešu, kas konfesio-

nālo atšķirību dēļ sevi par latviešiem neskaitīja. Kara laikā latviešu

skaits Krievijā divkāršojās. Pēterpilī saplūda ap 50.000, Maskavā

1915.gadā bija reģistrēts 30.000 latviešu bēgļu.
20 Vērtē, ka kara laikā

viens miljons Latvijas iedzīvotāju atradās ārpus Latvijas. Pēc kara

daļa bēgļu atgriezās Latvijā. Cik latviešu bēgļu palika labprātīgi, cik

latviešu strēlnieku un cik komūnistu bija spiesti palikt, nav pilnīgi
droši zināms. 1926.gada padomju republiku tautas skaitīšanā par lat-

viešiem uzdevās 151.500 personu. Neskaitot latgaliešus, vērtē, ka

Krievijā palika 244.000 latviešu. 1928. gadā Eiropas Krievijā latvie-

šiem vēl bija 270 lauksaimniecības koloniju ar 7444 saimniecībām,

bet Āzijā 102 kolonijas ar 4206 saimniecībām.2' Šīs ziņas ir nepilnī-

gas, trūkst datupar latgaliešu kolonijām.

Par Krievijas latviešu dzimstību maz kas zināms. Liekas gan,

ka tā bijusi samērā normāla. Šo ieskatu es dibinu uz kāda personiska

ziņojuma. 1944. gadā pie manis ieradās kāda ārstniecības darbā strā-

dājoša latviete. Viņa liecināja, ka Aizurālā bijušas lielas latviešu

kolonijas ar desmitiem pamatskolu un pat trim vidusskolām. Kad

krievu komūnisti ar Staļinu priekšgalā apkāva pazīstamos latviešu
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revolucionārus — komunistus Eiropas Krievijā un izbeidza viņu ga-

rīgo aktivitāti, arf Aizurālā latviešu ciemi un kolonijas iznicināti.

Mājas un skolas nodedzinātas un ļaudis noslepkavoti vai arf izsūtīti.

Dažiem atsevišķiem, starp tiem arī stāstītājai, esot izdevies izbēgt.

Viņa paglābušies Kaukāzā. Vācu armijai tur ierodoties, viņai izde-

vies vienai nokļūt Latvijā. Cik no šiem emigrantiem ir palicis pāri,

ja atskaita dažas «atbiras" (10.000—60.000?), kas, psīchiski sakrop-

ļoti, un kā, t.s., «senči" pēc 1945. gada ieradās Latvijā? Spriežot pēc

Apines raksta, no 250.000 emigrantu un vismaz 150.000 deportēto
Krievijā būtu atlikuši 88.000 latviešu.

Divdesmitajos gados daļa baptistu atstāja Latviju reliģisku un

citu iemeslu dēļ, lai dotos uz «apsolīto" zemi — Brazīliju. Viņu ko-

lonijas tur vēl arvien pastāv. Smagā darbā džungļos viņi parādījuši

lielu aktivitāti, un dzimstība, kā to liecina prof. A Brūvers uc, ir

bijusi laba. Šo emigrantu skaits tomēr nebija visai liels (kādi 2000).
22

Trešā emigrācija ietver mūs, kas (skaitā ap 125.000) 1944-45.

gadā bēgām no krievu okupācijas. Esam izklīduši pa visu pasauli, bet

— vēl tepat pēc 30 gadiem — turamies. Atzīsim, ka daudzi ir pazuduši

savās saimnieku tautās. Bet kā tad ir ar dzimstību mūsu pašu vidū?

Man maz ziņu par citām zemēm. Pieaicinot talkā vairākus

palīgus, ieguvu dažus datus par Zviedriju. 50 latviešiem, kam laulā-

tais draugs ir latvietis, Zviedrijā piedzimuši 130 bērni jeb 2,6 bērni

uz ģimeni. 50 latviešiem, kam laulātais draugs ir sveštautietis, pie-

dzimuši 90 bērni jeb 1,8 bērni ģimenē. Apzinos, ka mans materiāls

ir par mazu, lai ko secinātu, bet vismaz nevaru teikt, ka latviešiem

pašiem Zviedrijā bērnu skaits būtu mazāks nekā laulībās ar cittautīb-

niekiem. Bet zviedru pašu dzimstība ir zema — viena no zemākām,

ja ne viszemākā, pasaulē. Cerot, ka latviešu aktivitāte šeit nesama-

zināsies, sagaidāms, ka otrā un trešajā paaudzē būs vēl viens otrs

latvietis Zviedrijā.

Datus par Austrāliju šai ARCHĪVA sējumā publicējis prof.

Dunsdorfs. Jānožēlo, ka citās emigrācijas zemēs par šo svarīgo, ja

ne vissvarīgāko, jautājumu vēl nav izdarīti pētījumi.

Noslēgums

Latviešu dzimstība Latvijā (Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē)

stipri samazinās pagājušā gadsimteņa vidū un vēlreiz priekš Pirmā

pasaules kara visās Latvijas provincēs, arī Latgalē. Vēl straujāk
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plok dabiskais pieaugums (sk. 2. diagrammu). Nabadzība un tumsonfba

tai pašā laikā zūd. Tie, kas vēl atceras 1913-14. gadu, varēs droši

liecināt, ka Latvija bija turīga zeme. Ļaudis bija sākuši
„

plānot" ģi-

meņu lielumu, un — kā tas ir visur ar samērā turīgiem un sevišķi

pilsētu rūpniecībā nodarbinātiem ļaudīm — dzimstība mazinājās. Man

tomēr liekas, ka tā toreiz nav bijusi sevišķi bīstama parādība. Jau

sen zināms, ka dzimstība ir liela nabadzīgās tautās ar zemu izglītības
līmeni. Tā samazinās vidusšķirā, lai atkal pieaugtu, kad turība jau

tik liela, ka «plānošanai" maza nozīme.

Latviešu tautu visvairāk iznīcina kari, evakuācija, emigrācija

un deportācijas. Divi milzīgi kari starp divām lielvalstīm gandrīz

vienas paaudzes laikā ir plosījušies Latvijas territorijā. Kura no

šīm lielvalstīm ir vairāk laupījusi un slepkavojusi Latvijā un latviešu

tautā, būs grūti statistiski pateikt. Bet tīri cilvēcīgi un, pēc izjūtas

vadoties, dosim lielāko godu krieviem. Viņi ir evakuējuši, deportē-

juši un slepkavojuši, vadoties no savas «plašās dabas" Latvija, ne

krievu komūnistu pabērns Latvijas PS republika, lieliski attīstījās

kā ekonomiski, tā kultūrāli, par spīti lielām grūtībām.

Brīnos, ka mūsu tauta vispār ir pārdzīvojusi kā dzimtenē, tā

arī emigrācijā. Tā tomēr ir pārdzīvojusi un turklāt godam. Ja šobrīd

dzimstība Latvijā ir zema (13—14) un šķiršanās gadījumu procents

augsts (50 %), tad tur maz, ko brīnīties. Cik vispār no mūsu tautas

16—64 gadu vecumā palika dzīvi pēc kara un austrumu «mēra" (1945

—1952. g.)! Kāda ir ekonomiskā bāze rindā stāvošajiem ļaudīm Rīgā

uc.,kur abiem laulātajiem jāstrādā, lai izdzīvotu? Kāds morāls spēks

vajadzīgs, lai nopietni domātu par laimīgu ģimeni, ja no laulātajiem

31 % spiests turpināt dzīvot pie vecākiem, 2 % kādā kopmītnē un 12 %

pilnīgi šķirti. Un vai lielākā daļa no visiem, sevišķi pilsētu, dzīvok-

ļiem nav vismaz latviešiem Rietumeiropas mērogā tikai kopmītne?

Cik nav tādu dzīvokļu, kur saspiestas kopā — labākā gadījumā katra

savā istabā — piecas līdz desmit ģimenes, kur grīdas platība ir des-

mit kvadrātmetru un rītos jāstāv rindā pie «mazmājiņas" durvīm.

Kā tur lai neaugtu ģimenes naids un nervozitāte? Ir tik drausmi pa-

lasīties Mežgaiļa un Zvidriņa pētījumus par šķiršanos Latvijā, īpaši

Rīgā, kur šķiršanās gadījumi sasniedz 55 % no laulību skaita. Grā-

matā dokumentēts, ka bez daudz citām «labām lietām" iemesls lau-

lības šķiršanai bijusi partnera ilgstoša atrašanās ieslodzījumā (1972.
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gadā.'). ŠF vara, kas šodien ar vergu pātagu (tā man teica kāds Lat-

vijas jaunietis), ar morāles, reliģijas un ģimenes dzives iznicināšanu,
ar abortu sērgas izplatīšanu cer iznīcināt latviešus, arī pati slīkst

alkoholā un abortos, koncentrācijas nometnēs un trakonamos. Tās

apspiestie gaida savu atbrīvošanu. Es ticu, ka šai verdzībai, tāpat kā

baronu muižām un karātavu kalniem, cauri izbridusi, latviešu tauta

arī dzimstības ziņā reiz celsies. Es ticu, ka rupjā un stulbā — arī

šis vārds no Latvijas — vara nav mūžīga.
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MEDICĪNAS STUDIJAS LATVIJĀ UN ĀRZEMĒS

Jānis Priedkalns

LATVIJĀ

Latvijas universitāte

Latvijas universitāte (LU) dibināta 1919. gada 28. septembrī,
un tā pastāvēja 25 gadus līdz 1944. gada rudenim. Pie tās darbojās
medicīnas fakultāte. Pirms LU dibināšanas latvieši medicīnu studēja
Tērbatā, Pēterpilī, Maskavā un atsevišķos gadījumos Vācijā, Šveicē

uc. LU medicīnas fakultātes uzbūves pamatvienība bija nodala jeb
katedra. Pie fakultātes (ieskaitot zobārstniecības nodaļu) izveidojās
un pastāvēja šādas 22 katedras:1 anatomijas, fizioloģijas un fiziolo-

ģiskās ķīmijas, farmakoloģijas, toksikoloģijas un medicīnas receptū-

ras, higiēnas .vispārējās patoloģijas, patoloģiskās anatomijas, klīnikas:

3 iekšķīgo slimību klīnikas (ieskaitot propaideutisko klīniku), 3 chi-

rurgiskās klīnikas (ieskaitot neurochirurgisko klīniku), acu slimību

klīnika, ādas un venērisko slimību klīnika, ausu, kakla un deguna sli-

mībuklīnika, bērnuslimību klīnika,dzemdību un ginaiko loģiskā klīnika,

nervu slimību klīnika, psīchiatriskā klīnika, rentgenologijas un radio-

loģijas, tieslietu medicīnas un beidzot zobārstniecības nodaļa.
Medicīnas mācību kurss ilga 6 gadus. Kurss un mācību veids

visumā līdzinājās kursiem un apmācību veidam citu Eiropas univer-

sitāšu medicīnas fakultātēs.2 Kodols bija profesora lekcija, kurai

sekoja praktiskie darbi. Vēlākajos gados praktiskajām apmācībām

laboratorijās un pie slimnieka gultas veltīja lielu vērību, un pēdējo

gadu studenti pavadīja tikai klīnikās.

LU medicīnas fakultāte varēja ik gadus uzņemt ne vairāk kā

60 aspirantu piemērotu telpu, laboratoriju un lielākaasistentu skaita

trūkuma dēļ. Tā kā aspirantu skaits bija vairāki simti, tad pastāvēja

konkursa eksāmeni, kuros starp citu īpašu vērību veltīja latviešu

valodai. Grūtā stāvoklī bija ārzemju universitātes beigušie ārsti, kam

bija jāpārstudē divi gadus mūsu medicīnas fakultātē un no kuriem

prasīja stipri augstākas latviešu valodas zināšanas nekā šodien prasa

angļu valodā no latviešu ārstiem, licencējoties angliski runājošās

zemēs. No uzņemtajiem aspirantiem studijas beidza ap 90 %. Līdz
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1940. gada pirmajam semestrim (ieskaitot) medicīnas fakultāti bei-

gušo ārstu skaits bija 1222 (760 vīrieši un 462 sievietes). 3

Mācību kurss bija integrēts, jo pirmo gadu pamatpriekšmeti
medicīnā saistījās ar sekojošiem klīnikas kursiem. I un II gads atgā-

dināja vācu universitātēs pazīstamo «fizikumu" ar kursiem ķīmijā,
fizikā, bioloģijā, fizioloģijā, fizioloģiskā ķīmijā un anatomijā. Anato-

mija, ieskaitot embrioloģiju un histoloģiju, bija svarīgākais priekš-

mets pirmajos gados; arī anatomijas praktiskie darbi un lekcijas

saistījās ar tiem sekojošiem klīniskiem kursiem. 4 Šodien klasiskā

anatomija ir mazāk svarīgs priekšmets, un tās vietu aizņem ultra-

mikroskopiskā un funkcionālā morfoloģija un neurobiologija. 111 gadā

notika pirmā saskare ar slimniekiem internās un chirurgiski propai-

deutiskās klīnikās. Svarīga bija patoloģiskā anatomija un histoloģija,

arī farmakoloģija. IV gadā sākās „lielās klīnikas": fakultātes internā,

dzemdniecības un ginaikologijas, kā arī fakultātes chirurgiskā klīnika.

„Mazās klīnikas" bija neurologijā un rentgenologijā. Bez tam IV gadā

mācījās higiēnu un mikrobioloģiju. V gadā turpinājās klīniskās apmā-

cības — internās medicīnas un chirurgiski hospitālajās klīnikās, kā

arī bērnu slimībās, psīchiatrijā,dermatoloģijā un veneroloģijā, tāpat

tiesu medicīnā. VI gads pagāja praktiskajās apmācībās klīnikās un,

sagatavojoties valstseksāmeniem. Galvenās klīnikas bija: chirurgiskā,

internā un dzemdniecības un ginaikologijas; īsāks laiks bija jāpavada

bērnu slimību, neurologijas, psīchiatrijas, acu slimību, ausu, deguna un

kakla slimību uc. klīnikās. s

Fakultāti beigušajiem piešķīra „ārsta" grādu. LU ārsta grāds

bija zinātnisks un tiesisks apzīmējums, jo grāds piešķīra kā akadē-

miskās, tā prakses tiesības. Anglosakšu zemēs turpretim medicīnas

grāds ir tikai zinātnisks apzīmējums, un prakses tiesības piešķir no

universitātes neatkarīgas ārstu eksaminācijas komisijas. LU medi-

cīnas fakultātes akadēmiskā darbakvalitāte bija augsti novērtēta, un

LU medicīnas diploms tādēļ ārzemēs atzīts.

Speciālizēšanās iespējas LU medicīnas fakultātē vēl nebija

labi izveidotas. Sevišķi pie klīniskām katedrām trūka eksperimentālo

laboratoriju. Izstrādāja tomēr lielāku skaitu nozīmīgu disertāciju.

Pēc apmēram piecu gadu plaša pētniecības darbaun sekmīgas diser-

tācijas aizstāvēšanas piešķīra medicīnas doktora (Dr.med.) grādu.

No 1919. līdz 1939. gadam to ieguvušas 44 personas. 6
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Zobārstniecības studijas LU medicīnas fakultātes zobārstnie-

cības nodaļā (institūtā) ilga 5 gadus. Aspirantu bija daudz, bet uzņēma
tikai ap 25 gadā.

7

Pirmajos divi gados studenti klausījās lekcijas un

lika eksāmenus kopā ar medicīnas studentiem, un papildus mācījās

protētiku un materiālu mācību. 111 gadā sākās praktiskie darbi kon-

servatīvajā un chirurgiskajā nodaļā. IV un V gadā turpinājās klīniskie

darbi un daži teorētiskie kursi. Pēc valstseksāmeniem tad piešķīra

grādu «ārsts zobu slimībās". 8 No agrākajām pāris gadu ilgām zob-

ārstniecības apmācībām LU izveidoja priekšzīmīgu fakultāti, kur par

mācībspēkiem mēģināja saistīt zobārstus, kas ieguvuši arī ārsta

grādu. Pēdējos gados LU varēja arī doktorēties, un piešķīra divus

«Dr.med.dent." grādus. Līdz 1940. gadam medicīnas fakultāti beigušo

zobārstu skaits bija 397 (29 vīrieši un 368 sievietes). 9

Medicīnas fakultātes mācībspēku skaitā 1919-20.mācību gadā

bija 3 profesori, 5 docenti, divi privātdocenti, 6 asistenti un 4 subasis-

tenti. 1938-39.m.g. bija 15 profesori, 3 docenti, 8 privātdocenti, viens

lektors, viens prožektors, 15 vecākie asistenti, 25 asistenti, 12 jaunā-

kie asistenti un 26 subasistenti. 10

Veterinārmedicīnu LU studēja veterinārmedicīnas fakultātē,

un farmācijas nodaļa pastāvēja pie ķīmijas fakultātes.

Latvijā tomēr bija lielāks medicīniskā personāla skaits nekā

LU beigušo. 1939. gadā Latvijā strādāja 1589 ārsti, 837 zobārsti, 187

veterinārārsti un 503 farmaceiti.No viņiem 61% ārstu, 43% zobārstu,

79 % veterinārārstu un 47 % farmaceitu bija latviešu tautības. Laukos

bija dzimuši un parasti no zemnieku ģimenēm nāca 93 % veterinār-

ārstu, 70 % ārstu un 50 % zobārstu; ārstu lielais vairums dzimis

Vidzemē un Zemgalē."

Vidējās medicīniskās izglītības iegūšanai Latvijā pastāvēja

žēlsirdīgo māsu un vecmāšu skolas. Pirmā medicīniskā mācību

iestāde Latvijā bija vecmāšu skola Rīgā, kas atvērta 1809.gadā. 1920.

gadā Rīgā un vēlāk Jelgavā atvēra Latvijas sarkanā krusta žēlsirdīgo

māsu skolas. Tādas bija arī Rīgā pie pirmās un otrās pilsētas slim-

nīcas, pie Vācu slimnīcas un Žīdu slimnīcas, un arī pie Liepājas

pilsētas slimnīcas. Daugavpilī darbojās žēlsirdīgo māsu un vecmāšu

skola. Pie LU zobārstniecības nodaļas pastāvēja zobu techniķu un to

asistentu kursi. 1939-40. gadā Latvijas vidējās medicīniskajās mācību

iestādēs mācījās 330 audzēknes.
12
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Pētera Stučkas Latvijas valsts universitāte

Ar otrreizējo krievu okupāciju 1944. gadā LU kļuva par Pēte-

ra Stučkas Latvijas valsts universitāti (LVU). 1944-45. gadā liela daļa
LU medicīnas fakultātes mācībspēku un studentu, kā arī vairāk nekā

puse ārstu atstāja Latviju. No palikušajiem vēl daļu apcietināja, de-

portēja vai nogalināja. Medicīnas fakultātē tādēļ trūka kvalificētu

mācībspēku, un esošajiem vēl laiku patērēja marksisma un ļeņinisma
apmācības. Pirmo okupācijas gadu medicīnas fakultātes izlaidumi

tādēļ bija zemu kvalificējami.

Mainījās arī medicīnas fakultātes uzbūve, darba veids un

mācību programma.
13

Katedru vadītājus vairs nevēlēja, bet iecēla;

tiem bija jāiesniedz dekānam nākamā gada mācību plāns un gada

beigās jādod procentuāla atskaite par veikto darbu. Fakultātes dar-

bību pieskaņoja Krievijas medicīnas institūtiem. Par mācību un pēt-

niecības darbu valodu arvien vairāk kļuva krievu valoda, un rusifikā-

cija padziļinājās. Zinātniskais līmenis sākumā kritās, un pēc iespējas

tika noklusēts viss, kas veikts medicīniskajā pētniecībā un medicī-

niskās izglītības darbā neatkarīgajā Latvijā.

1950. gadā uz LVU medicīnas fakultātes pamata izveidoja

Rīgas medicīnas institūtu (RMI). RMI ir augstākās medicīniskās iz-

glītības iestāde Latvijā, kamēr vidējo medicīnisko izglītību iegūst,

t.s., medicīnas skolās. Medicīnas fakultātes iekārta, kāda bija pa-

sākta LVU, turpinājās RMI.

Rīgas medicīnas institūts

Pie RMI izveidojās un 1967. gadā pastāvēja 5 fakultātes: ārst-

niecības, paidiatrijas, stomatoloģijas (zobārstniecības), farmācijas un

ārstu specializācijas un kvalifikācijas celšanas fakultāte. Mācību

laiks ārstniecības un paidiatrijas fakultātē ir 6 gadi un stomatoloģi-

jas fakultātē 5 gadi — tāpat kā LU. Farmācijas fakultātē mācību laiks

ir 4,5 gadi, bet, ja studē vakara nodaļā, 5,5 gadi. Ir iespējas studēt

arī neklātienē. Ārstu speciālizācijas un kvalifikācijas celšanas fa-

kultātē ārsti var papildināties un specializēties medicīnas nozarēs,kā:

paidiatrijā, chirurgiskā terapijā, fizioterapijā uc.
14 Veselības kop-

šanas izglītībai pastāv arī Latvijas valsts fiziskās kultūras institūts.

Veterinārmedicīnas (tagad: veterinārijas) fakultāte pastāv pie Latvi-

jas lauksaimniecības akadēmijas.



217

LU medicīnas fakultātes 22 katedru vietā LVU medicīnas fa-

kultātē un RMI izveidotas un 1967.gadā darbojās 42 katedras. Rietumu

universitāšu medicīnas fakultātēs parasti ir ap 10—20 katedru, un

pastāv uzskats, ka pārāk sīki izveidotas katedras nevar saistīt pietie-

kamu skaitu speciālistu, tādēļ to zinātniskā darbība ir ierobežota. Gan

jāatzīmē, ka RMI bez ārstiem un zobārstiem sagatavo arī farmacei-

tus, kamēr LU farmācijas nodaļa pastāvēja pie ķīmijas fakultātes.

1967. gadā RMI katedru sastāvs, salīdzinot ar LU medicīnas

fakultāti, bija mainījies šādi. Tieslietu medicīnas katedra vairs ne-

pastāvēja. Vispārējā patoloģija bija pārdēvēta par patoloģisko fizio-

loģiju. Triju iekšķīgo slimību klīniku vietā bija viena iekšķīgo slimību

katedra, bet klāt bija nākušas divas terapijas katedras. Triju chirur-

gisko klīniku — katedru vietā bija četras. Zobārstniecības nodaļas
vietā bija chirurgiskās stomatoloģijas,ortopēdiskās stomatoloģijas un

terapeutiskās stomatoloģijas katedra. Pārējās 13 LU katedras bija
tās pašas. RMI no jauna bija nākušas klāt 18 katedras, kas lielāko

tiesu bija atdalījušās no agrāk pastāvošajām: bioloģijas un parazito-

loģijas, bioloģiskās un analitiskās ķīmijas, fizikas, fiziskās audzinā-

šanas, fiziatrijas, histoloģijas un embrioloģijas, infekcijas slimību,

marksisma un ļeņinisma, mikrobioloģijas, neorganiskās ķīmijas, so-

ciālās higiēnas un veselības aizsardzības organizācijas, svešvalodu,

traumatoloģijas un ortopēdijas, zāļu formu technologijas un ārstu

specializācijas terapijas, chirurgijas un paidiatrijas.

Ik gadus RMI medicīnas studijas sāka vairāk nekā 300 stu-

dentu (salīdzinot ar apmēram 60 LU), kaut ne vienmēr telpas un

aparātūra bija šim skaitam piemērota. 15 1967-68. gadā RMI mācījās

2339 studenti un darbojās 258 mācībspēki. Ārstniecības fakultātē

mācījās 1641 students, paidiatrijas 105, stomatoloģijas 311 un far-

mācijas 282 studenti. 16

Pirmajos divi gados RMI studenti mācās medicīnas teorētis-

kos priekšmetus — fiziku, ķīmiju, bioloģiju, anatomiju, fizioloģiju, bio-

ķīmiju. 111 gadā sākas katrai fakultātei specifiskie priekšmeti. Medi-

cīnas teorētiskie un klīniskie priekšmeti ilgst līdz V gada beigām.

VI gadā studenti praktizējas poliklīnikās un slimnīcās — lielāko tiesu

terapijā, chirurgijā un dzemdniecībā un ginaikologijā. Bez speciāla-

jiem priekšmetiem RMI studenti mācās arī Padomju savienības ko-

mūnistu partijas vēsturi, dialektisko un vēsturisko materiālismu,
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politisko ekonomiju, komunisma un ateisma
„

zinātniskos" pamatus

un kara stratēģiju un militāro apmācību. Marksisms un ļeņinisms ir

svarīgs priekšmets kā „fizikumā", tā valsts pārbaudījumos. 17

Beidzot attiecīgo fakultāti, iegūst ārsta, stomatologa vai far-

maceita grādu un darba tiesības.Tālāku zinātnisku grādu piešķiršanai
RMI darbojas 3 zinātniskas padomes — teorētiskām, terapeutiskām
un chirurgiskām disciplīnām. Līdz 1967-68. gadam RMI aizstāvētas

186 zinātņu kandidāta un 16 zinātņu doktora disertācijas. Zinātņu
kandidāta grāds parasti prasa 3 gadu un zinātņu doktora grāds 5 vai

vairāk gadu tālākas studijas un pētniecības darbu pēc ārsta, stoma-

tologa vai farmaceita nosaukuma iegūšanas. RMI doktora grāda pres-

tižs ir augsts.

Vairumā rietumu zemju Rīgas pašreizējo ārsta diplomu,

līdzīgi citiem «austrumu" medicīnas diplomiem, neatzīst.
18

Tas iz-

skaidrojams ar turienes zinātnieku norobežošanos no jaunākiem at-

klājumiem un metodēm rietumos. Turieniešiem grūti piedalīties
rietumu zinātnieku kongresos, un arī rietumu literātūrane vienmēr

pieejama. Trūkst medicīnas aparātūras un dažu medikamentu. 19

Medicīnas profesija arī nesaista spējīgākos studentus, kā tas bieži

ir rietumu zemēs. Kā sabiedriskā stāvokļa, tā materiālā zinā ārsti

un vidējais medicīniskais personāls ir zemākā līmenī nekā rietumos.

Privātprakse nepastāv, ārsts ir pārraudzīts ierēdnis, un slimnīcu

direktorus pārrauga partijas izraudzītas slimnīcu komitejas.
20

Algas

ziņā ir maza starpība starp ārstu — speciālistu, ārstu, medicīnas

(resp. žēlsirdīgo) māsu un kopēju. Pēc amerikāņu ārstu grupas vēro-

jumiem Padomju savienībā 1970. gadā, ārsta mēnešalga ir ap 90

rubļu, māsas — ap 80 un kopējas — ap 70 rubļu. 21

No 1945. līdz 1958. gadam veselības aizsardzības, ārstniecī-

bas un fiziskās kultūras mācībiestādes Latvijā beigušas 3266 perso-

nas, bet no 1959. līdz 1963. gadam 2451 persona.
22 Šie skaitļi ir

lielāki nekā Latvijas brīvības laikā (1919—1939. g.), kad LU medicī-

nas un zobārstniecības studijas beidza tikai 1619 personas. Tomēr

jāņem vērā, ka no 1919. līdz 1939. gadam beigušo skaitā (1619 atbilst

22,6 % no visu fakultāšu beigušo skaita) ietilpst tikai ārsti un zob-

ārsti, kamēr, piemēram, no 1945. līdz 1958. gadam beigušo skaitā

(3266 ir 24,2 % no visu augstāko mācības iestāžu beigušo skaita) ir

arī farmaceiti un fiziskās audzināšanas speciālisti, un nav zināms,
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vai ārstu specializācijas un kvalifikācijas celšanas fakultātē studē-

jušie tur arī nav ieskaitīti. 23
Jāievēro arī vispārējais pasaules prog-

ress, kas liek domāt, ka, ja LU pastāvētu šodien, beidzēju skaits

būtu stipri lielāks. Prof. E. Dunsdorfs šos skaitļus un apstākļus ir

tuvāk apskatījis rakstā «Akadēmiski izglītotie latvieši (1897—1963)",
ARCHĪVS VII, 53—55. lpp. Interesanti ievērot, ka medicīnas fakultāšu

absolventu procentuālais skaits, salīdzinot ar visu fakultāšu vai aug-

stāko mācības iestāžu beigušajiem 1919—1939. un 1945—1950.g. ir

stipri līdzīgs. Turpretim techniskajās fakultātēs, piemēram, inže-

nierzinātnēs un ķīmijā, beidzēju procentuālais skaits okupētajā

Latvijā ir stipri krities, par spīti tam, ka Latvija šodien ir pārvērsta

par augsti attīstītas rūpniecības zemi, kur prasībai pēc techniskajiem

darbiniekiem vajadzēja būt augstākai. Izskaidrojums būtu meklējams
krievu izglītības un rusifikācijas politikā: technisko fakultāšu absol-

ventiem Padomju savienībā ir augstāks prestižs nekā medicīnas

fakultātes beigušajiem, tādēļ technisko fakultāšu attīstība Latvijā

kavēta, daudz vakanču rezervējot importētiem speciālistiem — krie-

viem (līdz 1963. gadam ap 30.000), kamēr medicīnas fakultāšu darbība

vērsta plašumā, ieskaitot fiziskās audzināšanas specializācijas attīs-

tību, kas bieži saistīta ar jaunatnes indoktrināciju. Cita aina ir

agronomu,zootechniķu un veterinārārstu izglītībā: no 1945. līdz 1963.

gadam tur studijas beigusi 5561 persona, bet nodarbinātas tikai 3600;

ap 2000 eksportētas lauksaimniecības speciālo nozaru veicināšanai

citās padomju republikās. 24

Vidējais medicīniskais personāls Latvijā tagad ir feldšeri,

sanitārie feldšeri, vecmātes, medicīnas (žēlsirdīgās) māsas, medicī-

nas laboranti, rentgenologijas techniķi, zobu techniķi, dentisti (zobu

kopēji) un farmaceiti (provizoru palīgi), kurus sagatavo 2—3 gadu

apmācībās astoņās Latvijas medicīnas skolās. Četras no tām ir Rīgā.

1967. gadā Latvijas medicīnas skolās mācījās 3366 audzēkņi, un

absolventu skaits minētā gadā bija 898. Mācības medicīnas skolās

notiek klātienē dienas nodaļās, bet medicīnas māsas sagatavo arī

vakara un neklātienes nodaļā. Otrā pasaules kara laikā medicīnas

māsu skolu ar latviešu mācību valodu atvēra arī Baškirijā, Tirļānu

ciemā.25

Medicīnas skolu absolventi iegūst tiesības iestaties augstāka-

jās mācību iestādēs. Vidējie medicīniskie darbinieki var strādāt kā
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ārstu palīgi vai arī patstāvīgi feldšeru un vecmāšu centros un vese-

lības novietnēs.

Vidējā medicīniskā izglītība Latvijā tagad ir plašāk attīstīta

nekā neatkarīgās Latvijas laikā. Šķiet arī, ka vidējo medicīnas dar-

binieku sadarbība ar augstāko medicīnas personālu ir labāka nekā

vairākās rietumu zemēs. Medicīniskā aprūpe Padomju savienībā ir

organizēta medicīnas apgabalos, kurus 1970. gadā aprūpēja ap 650.000

ārstu un zobārstu, t.i., pusotras līdz divi reizes vairāk nekā ASV.

Pirmajos pēckara gados vairums (ap trīs ceturtdaļas) ārstu bija

sievietes, bet tagad viņu ir tikai apmēram puse.
26 1966. gadā Latvijā

uz 10.000 iedzīvotājiem bija 32,6 ārsti un 85,4 vidējie medicīniskie

darbinieki.

ĀRZEMĒS

Baltijas universitāte 27

Par LU turpinājumu varētu uzskatīt Baltijas universitāti, kas

grūtos pēckara apstākļos darbojās no 1946. g. 8. janvāra līdz 1949. g.

30. septembrim Hamburgā, Vācijā — vispirms Vēsturiskā mūzeja

telpās, tad Pinebergas nometnē. Universitāte dibināta ar Anglijas

ārlietu ministrijas atļauju. Tajā ievēroja baltiešu tautību principu,

bet mācību valoda bija vācu. Pastāvēja medicīnas fakultāte un zob-

ārstniecības nodaļa; pēdējo beidza 8 personas.

Zviedrija 28

Medicīnas studijas var beigt 6,5 gados, bet parasti tās ilgst

vismaz gadu vairāk, jo kā aizstājējam studentam iespējams daļēji

«praktizēt" jau pēc IV gada kursa beigšanas. Studentu skaits iero-

bežots ar konkursu, un katru gadu uzņem ap 500 studentu četrās

medicīnas fakultātēs — Stokholmas Karolīnu institūtā, Upsalas.Lundas

un Gēteborgas universitātē.

Pirmais un otrais, daļēji arī trešais gads ir «teorētiskie"

gadi ar galvenajiem priekšmetiem anatomijā, histoloģijā, vispārējā

un medicīniskā ķīmijā, kā arī fizioloģijā. Šie kursi salīdzināmi ar

vācu, t.s., „
fizikumu", kur, pārbaudījumus izturot, iegūst medicīnas

kandidāta grādu. Trešais ir lielāko tiesu
«

propaideutiskais" gads ar

kursiem farmakoloģijā, bakterioloģijā un patoloģijā un dažiem klīniku

un laboratoriju kursiem. Ceturtais ir
«

pamata" gads, mācības notiek

visvairāk internās medicīnas un chirurgijas nodaļā. Piektajā un pusē
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sestā gada ir «brīvie kursi speciālklīnikās" — dzemdniecības un gi-

naikologijas, acu, ausu uc. klīnikās. Kursu kārtību un vietu kandidāts

var lielā mērā noteikt pats. Pēdējais ir
n

asistenta darba" gads, ko

kandidāts nosaka pats un kas saistīts ar darbu internās medicīnas un

chirurgijas klīnikā. Fakultāti beidzot, iegūst medicīnas licenciāta

grādu.

Medicīnas studiju programma visumā salīdzināma ar LU

medicīnas fakultātes programmu, pielīdzināmas arī doktora diser-

tācijas. Jauno studiju programmu gan daļēji saīsina.

Zobārstniecības (odontologijas) studiju minimālais laiks ir 5

gadi — divi teorētisko mācību un trīs klīniskā darba gadi. Pēc kon-

kursa ik gadus uzņem ap 300 studentu trijās fakultātēs — Stokholmā,

Umeo un Lundā.

Vācija
29

Medicīnas fakultātes studiju programma visumā pielīdzināma

LU medicīnas fakultātes programmai. Studijas ilgst 6 gadus, un, iz-

turot gala pārbaudījumus, iegūst ārsta (Arzt) un «Dr.med.
"

grādu.

Pēdējo piešķir pēc diplomdarba (disertācijas) izstrādāšanas, kura

apmēri „Dr.med." „
Dr.med.vet." vai

„
Dr.med.dent." grādam ir

mazāki nekā doktora grādam Vācijas universitāšu citās fakultātēs,

un medicīnas, veterinārmedicīnas un zobārstniecības studenti diser-

tāciju bieži vien izstrādā jau studiju laikā. Katrs ārsts (Arzt), vete-

rinārārsts (Veterinārarzt) vai zobārsts (Zahnarzt), studijas beidzot,

iegūst „Dr.med." „Dr.med.vet." vai «Dr.med.dent." grādu. Šai ziņā

Vācijas iekārta atšķiras no Latvijas un Zviedrijas iekārtas, kur

doktora grāds iegūstams tikai ar apmēram 5 gadu darbu pēc profe-

sionālās kvalifikācijas iegūšanas. Latvijas un Zviedrijas medicīnas

doktora grādam pielīdzināms vācu habilitācijas doktora grāds
„
Dr.

mcd. (habil.)", ar ko piešķir „
venia legendi" kvalifikāciju, kas sais-

tās ar docentūras pakāpi. Arī LU pastāvēja habilitācijas pakāpe, bet

pēc doktora grāda iegūšanas tai parasti varēja kvalificēties gada

laikā.

Francija

Medicīnas studijas ilgst 6 gadus, un mācību kursi visumā ir

līdzīgi Vācijas kursiem, tikai katedru nosaukumi un darba organizā-

cija atšķirīga. Studiju laikā vai beigās jāizstrādā neliela apmēra

studiju darbs, un, to sekmīgi aizstāvot, iegūst «Docteur en mēdecine"
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grādu. Darba apmēri līdzīgi Vācijas «Dr.med." grāda prasībām.

Līdzīgi tas ir veterinārmedicīnas un zobārstniecības fakultātēs vai

institūtos, kurus beidzot, iegūst
„
Docteur veterinaire" vai «Chirur-

gien dentiste" grādu. Šai ziņā Francijas iekārta līdzinās Vācijas, bet

atšķiras no Latvijas un Skandināvijas iekārtas. Par zinātniska darba

izstrādāšanu, kas apmērā līdzinās Latvijas un Zviedrijas medicīnas

fakultāšu doktora grādam vai vācu habilitācijas kvalifikācijai, Fran-

cijā piešķir „
Agrege' dc l'Universite" (resp. docentūras) pakāpi. Rei-

zēm medicīnas fakultāšu zinātnieki šo «agregācijas" darbu apvieno ar

doktorēšanos dabas zinātņu fakultātē, iegūstot «Docteur es sciences"

(valsts zinātņu doktora) grādu.

Anglija, Austrālija un citas «angļu" zemes

Medicīnas studijas parasti ilgst 6 gadus, bet dažās universi-

tātēs 5 gadus. Studentu skaits pēdējos gados ierobežots ar konkursu,

kas pamatojas uz ģimnāzijas pēdējā gada (immatrikulācijas) pārbau-

dījumu rezultātiem.

Mācību kursi pamatā līdzinās medicīnas kursiem kontinentā-

lās Eiropas universitātēs, tikai teorētisko priekšmetu vietā plašāk

attīstītas praktiskās apmācības, un vairāk lieto eksperimentālo me-

todi. Medicīnas fakultātē ir ap 10 katedru, kas parasti ir: anatomijas,

bioķīmijas, fizioloģijas un farmakoloģijas, patoloģijas, mikrobioloģi-

jas, medicīnas, chirurgijas, dzemdniecības un ginaikologijas, paidiat-

rijas un psīchiatrijas. Pirmās trīs parasti apzīmē par «preklīnis-

kām", nākošās divas par „paraklīniskām" un pēdējās piecas par «klī-

niskām" katedrām. Pēdējā laikā, lai atturētos no pārmērīgas speciā-

lizēšanās, kā angļu, tā citās rietumu zemēs mēģina izveidot vispārējās

ārstniecības (General Practice) katedras un kursus, kā arī veicināt

atsevišķo katedru sadarbību, izveidojot nodaļas medicīnisko pamat-

zinātņu un klīnisko kursu integrācijai, piemēram, klīnisko farmako-

loģiju, klīnisko immūnologiju un klīnisko endokrinoloģiju.

I gada priekšmeti parasti ir bioloģija, ģenētika, ķīmija un

fizika. II gadā studē anatomiju, histoloģiju, embrioloģiju, bioķīmiju un

fizioloģiju. Pēdējā laikā izveidoti arī kursi sociālā un psīcholoģiskā

medicīnā (Communitv Medicine, Behavioural Science). 111 gadā turpi-

nās anatomija un fizioloģija un klāt nāk neuroloģija, farmakoloģija,

patoloģija un mikrobioloģija. Pēc 111 gada ir iespējas, medicīnas

studijas uz vienu gadu pārtraucot, specializēties kādā medicīnas
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pamatzinību nozarē un iegūt „B.Med.Sc" grādu. IV gadā sākas klī-

niskās apmācības medicīnā un chirurgijā, kas pēdējā laikā bieži vien

organizētas atkarā no ķermeņa sistēmas (piemēram, kardiovaskulā-

rās, alimentārās, neurologiskās, nieru sistēmas uc), nevis katedru

disciplīnām. Turpinās patoloģija un mikrobioloģija. Vēl māca anato-

mijas, fizioloģijas, farmakoloģijas un bioķīmijas klīnisko daļu, kā arī

psīchiatriju, sociālo medicīnu un tautas veselību un sanitāro medicīnu

(Public Health). V gada klīniskie priekšmeti ir: medicīna, chirurgijā,

dzemdniecība un ginaikologija, bērnu slimības un psīchiatrija. VI gadā

bez V gada kursiem nāk klāt studijas kādā studenta paša izraudzītā

medicīnas specialitātē (Elective) un turpinās darbs klīnikās un slim-

nīcās.

Studijas beidzot, iegūst „Bachelor of Medicine" un
„

Bachelor

of Surgerv" grādu, bet reģistrācijas un prakses tiesības grāds nepie-

šķir. Tās dod valsts vai pavalsts medicīnas komisijas (Medical

Registration Boards) parasti pēc viena gada nostrādāšanas slimnīcas

darbā (Internship).

Specializējoties var iegūt medicīnas doktora (M.D.) vai chi-

rurgijas maģistra („M.S." vai
„

M.Chir.") grādu, kā arī kļūt par

locekli (Member) vai kvalificētu locekli (Fellow) karaliskajās medi-

cīnas kolledžās (Royal Colleges of Physicians, Surgeons,Obstetricians

and Gvnaecologists, General Practitioners, etc). Medicīnas studijas

beigušie uz pētījumu pamata var arī kvalificēties
rt

M.Sc", „Ph.D."

vai „D.Sc." grādam. Pēdējais ir augstākais doktora grāds biomedi-

cīnas un techniskās fakultātēs un saistās ar apmēram 8 gadu ilgu

nozīmīgu pētniecības darbību (sk. tabulu:
„

Aptuvens zinātnisko grādu

salīdzinājums").

Medicīnas fakultātē atsevišķos priekšmetos sagatavo arī zob-

ārstus, veterinārārstus, fizioterapistus, dabas zinātņu uc. studentus.

ASV un Kanāda

Medicīnas studijas ir iedalītas divi daļās: triju līdz četru gadu

pamatmedicīniskās (premedical) studijas universitāšu dabas zinātņu

(Science) fakultātēs un četru gadu medicīnas studijas, t.s., medicīnas

skolās jeb kolledžās, kas parasti ir universitāšu fakultātes. Labāka-

jās medicīnas kolledžās uzņem tikai pēc 4 gadu pamatmedicīniskām

studijām, ar ļoti sekmīgi beigušā („Honours" jeb „cum laude") zinātņu

bakalaura (b!s.) grādu. Jāiztur arī sevišķi konkursa pārbaudījumi
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ASV mērogā (Medical College Admission Test), kuros vērtē kandidāta

spējas dabas zinātnēs, matēmatiskās zinibās, mutvārdu komunikācijā

un vispārējās zināšanās. Zemākās trešdaļas sijāšanai papildus pamat-

niediciniskiem un sevišķiem konkursa pārbaudījumiem dažās univer-

sitātēs studentus vēl intervē, apsver viņu sabiedrisko aktīvitāti un

atsauksmes. Blakus augstajām pamatmedicīniskām un konkursa pra-

sībām pēdējos gados medicīnas kolledžās var iekļūt arī ar stipri

zemu kvalifikāciju atsevišķu rašu vai minoritāšu pārstāvji, kuru

stāvoklis ASV pašreiz guvis lielu ievērību un kurus viņu rases vai

cilmes dēļ apzīmē par „ underprivileged". Latviešu viņu vidū nav.

Liela daļa ASV medicīnas kolledžu pieprasa pamatmedicīnis-
kās studijās šādus priekšmetus: bioloģiju, vispārējo un organisko

ķīmiju, fiziku, augstāko matēmatiku, psīchologiju, vienu svešvalodu un

parasti angļu literātūru; bez šiem priekšmetiem ir ieteikta fizikālā

ķīmija, kvantitatīvā analizē, biofizika, ģenētika, socioloģija uc. Tātad

pamatmedicīniskās studijas liek stingrus pamatus tālākām studijām

un dod vispārējo izglītību. Šai ziņā ASV medicīnas studentu sagata-

vošana ir augstākas kvalitātes nekā citās zemēs.

Tikai ap 10 7c beidz pamatmedicīniskās studijas ar tiesībām

iestāties kādā no medicīnas kolledžām. Liels skaits kvalificēto kan-

didātu (ar
„

8.5." grādu) piesakās uz labākajām ASV medicīnasskolām

jeb kolledžām — Hārvarda, Džonsa Hopkinsa, Minesotas, Stenfordas,

Mičiganas, Jēlas (Yale), Kolumbijas, Kornela uc. neatkarīgi no viņu
dzīvesvietas. Uz katru brīvo vietu te piesakās ap 20 kvalificētu stu-

dentu, bet pēc uzņemšanas medicīnas kolledžās nobirums ir mazs.

Zobārstniecības un farmācijas studijas parasti notiek atse-

višķās fakultātēs jeb skolās, kas gan parasti saistītas ar medicīnas

kolledžu un universitātes slimnīcu plašos medicīnas zinātņu centros.

Medicīnas kolledžās apmāca arī medicīnas technoloģijas, fizikālās

terapijas un atsevišķos priekšmetos dabas zinātņu studentus. Šiem

studentiem gan pamatmedicīniskās studijas ir īsākas un citi studiju

noteikumi un iekārta. Veterinārmedicīnu studē atsevišķā fakultātē.

Medicīnas studijās pastāv kursu sistēma, t.i.,visi attiecīgā

gada eksāmeni jānoliek tai pašā eksaminācijas laikā(kas parasti ilgst

vienu vai divi nedēļas). Papildus notiek arī trimestra eksāmeni, un

medicīnas kolledžās otrā un pēdējā gada beigās notiekvalstseksāmeni

ASV mērogā (National Board examinations). Dažās ASV medicīnas
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kolledžās var zināmus priekšmetus beigt vasaras kursos, tā saīsinot

studijas no 4 uz 3 gadiem. Zināmas medicīnas studiju saīsināšanas

iespējas dotas arī zinātņu doktoriem (Ph.D.), kuru specialitāte ie-

tilpst pamatmedicīniskajās zinībās.

Medicīnas fakultātēs bez parastajām 10 katedrām, kādas ir

angļu zemēs (sk. iepriekš), parasti vēl jāpieskaita medicīnas techno-

logija, tautas veselība, fizikālā medicīna, rehabilitācija, anestēziolo-

gija, radioloģija un dažkārt citas. Tāpat kā angļu zemēs izveidotas

arī vispārējās ārstniecības nodaļas un kursi, kā arī nodaļas labākai

medicīnas pamatzinātņu un klīnisko kursu integrācijai. Pastāv arī

sociālās un psīchologiskās medicīnas kursi. Medicīnas kolledžās

pirmajā gadā studē anatomiju, kur sevišķi uzsvērta topogrāfiskā
metode sistēmatiskās vietā, bioķīmiju un fizioloģiju. II gada priekš-

meti ir farmakoloģija, patoloģija, mikrobioloģija, laborātoriskā medi-

cīna, diagnostikas mācība un fizioloģijas turpinājums. 111 un IV gadā

ir klīniskie priekšmeti, kas dažkārt jau iesākti I un II gadā. Klīniskie

priekšmeti ir medicīna, chirurgijā un radioloģija, dzemdniecība un

ginaikologija, anestēziologija, oftalmoloģija, otolaringologija, paidiat-

rija, fizikālā un rehabilitātfvā medicīna, psīchiatrija un tautas vese-

lība. Fakultāti beidzot, iegūst „
Doctor of Medicine"(M.D.) grādu.

Tas tomēr vēl nedod prakses un ārsta reģistrācijas tiesības. Ir jā-

nostrādā interna gads slimnīcā un jānoliek eksāmeni pie atsevišķām
stātu ārstu eksaminācijas komisijām (State Boards of Medical Exam-

iners). Šīs prasības attiecinaarī uz ārzemju universitātes beigušiem.

Ārstu speciālizēšanās iespējas Ziemeļamerikā ir plaši attīs-

tītas. Atkarā no specialitātes universitāšu medicīniskajās iestādēs

speciālizēšanās ilgst 4—7 gadus; šo posmu beidzot, iegūst vēl sevišķu

specialitātes kvalifikāciju un bieži arī
„

Master of Science" grādu.

Akadēmiskā speciālizēšanās ir saistīta ar zinātnisku pētījumu veik-

šanu un augstākiem zinātniskiem kursiem, kas pēc piecu vai vairāk

gadu darba ļauj iegūt „
Ph.D.

"

grādu. Medicīnas fakultāšu augstāk

kvalificētie mācībspēki parasti ir ar „M.D." un „Ph.D." grādu, kaut

priekšklīniskos priekšmetos ir arī liels skaits mācībspēku ar „Ph.D."

grādu, kuriem nav ārsta kvalifikācijas.

Medicīnas studiju līmenis ASV ir ļoti augsts, sevišķi pamat-

medicīniskās izglītības ziņā. Daudz lieto eksperimentālo metodi.

Sakarā ar automatizēto (multiple-choice) eksaminācijas sistēmu no
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studenta bieži sagaida pārmērīgi liela faktu krājuma zināšanu, kas ne

vienmēr labvēlīgi ietekmē plašāku ieskatu apgūšanu. Angļu zemēs

medicīnas kurss ir īsāks nekā Ziemeļamerikā, bet (varbūt tikai, at-

skaitot I—2 gadus pēc beigšanas) ir grūti iezīmēt skaidras kvalitatī-

vas atšķirības starp abu sistēmu medicīnas darbiniekiem.Arī doktora

grāda iegūšana angļu sistēmā (atskaitot „D.Sc." grādu) prasa īsāku

laiku, jo nav Amerikas prasības pēc tālākiem zinātniskiem kursiem,

svešvalodām uc, kas jāveic blakus tiešajam pētniecības darbam;

amerikāņu medicīnas zinātniekiem tas dod plašāku skatu ārpus savas

specialitātes, kaut pašā specialitātē nav jūtamas atšķirības starp

angļu un amerikāņu sistēmas medicīnas zinātniekiem. Kontinentālās

Eiropas zemēs medicīniskās izglītības sistēma vairāk līdzinās angļu
nekā amerikāņu sistēmai.

J

LATVIEŠU MEDICĪNAS STUDENTU UN ĀRSTU GAITAS ĀRZEMĒS

Medicīnas zinātņu studenti

Daļa LU medicīnas fakultātes studentu turpināja studijas Bal-

tijas universitātē, daļa trimdas zemju augstskolās. Liels skaits

medicīnas studijas sācis un beidzis trimdā. Augstākās medicīniskās

izglītības iestādes trimdas zemēs parasti pastāv pie universitātēm

un atsevišķās valstīs ir apzīmētas par fakultātēm, kolledžām, skolām,

institūtiem, akadēmijām uc. Tomēr to uzbūves pamatvienība tāpat kā

Latvijā ir katedra (apzīmēta arī par nodaļu, institūtu, departamentu

uc). Atšķirīgi atsevišķās zemēs ir profesionālo un zinātnisko medi-

cīnisko grādu, kā arī mācībspēku apzīmējumi (sk. šo apzīmējumu

salīdzinājuma tabulu).

Statistiskas ziņas par latviešu medicīnas zinātņu studentiem

un studijas beigušajiem trimdā, atskaitot prof. Dr. E. Dunsdorfa pētī-

jumu «Akadēmiski izglītotie latvieši (1897—1963)", ARCHĪVS VII,

31. lpp., nav sistēmatiski un centrāli vāktas. Par medicīnas zinātņu

studentiem un studijas beigušajiem okupētajā Latvijā šīs ziņas ir pie-

ejamas, bet bieži grūti iztulkojamas.

Profesors Dunsdorfs ir aplēsis latviešu skaitu, kas universi-

tāti (visas fakultātes) beiguši trimdā no 1943. līdz 1963. gadam, 3248

(lielākais skaits ir ASV — 2150, Kanādā 358, Vācijā 301, Austrālijā

260). Baltijas universitāti beiguši 37. Beigušo sarakstos skaitīti tikai

absolventi ar grādu, ne diplomu; anglosakšu zemēs pēdējais dod
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zemāku kvalifikāciju nekā grāds. Tādējādi vairākās zemēs nav skai-

tīti speciālisti, kā: farmaceiti,fizioterapistiuc. Skaitotuz 1000 iedzī-

votājiem, latvieši trimdā vairāk beiguši universitāti (laikā starp 1961.

un 1963. gadu ap 2,5—3,5) nekā vietējie iedzīvotāji (1962. g. ASV 2,8;

1961. g. Kanādā 1,5; 1963. g. Austrālijā 0,6).
30

Latviešu skaits, kas

universitāti beiguši trimdā, ir caurmērā vēl augstāks nekā ASV, kas

ir pirmajā vietā pasaulē universitāti beigušo relātīvā skaita ziņā.
Tāpat atsevišķās trimdas zemēs relātīvi lielāks skaits latviešu nekā

turieniešu ir beiguši medicīnas fakultātes. No 1943. līdz 1963. gadam

medicīnas fakultātes ir beiguši 540 latvieši (17,4 % no visas fakultātes

beigušajiem), no tiem Vācijā 80 ārstu, 39 zobārsti, 3 veterinārārsti,

Baltijas universitātē 8 zobārsti un Zviedrijā 7 ārsti, 5 zobārsti un

viens veterinārārsts. Salīdzinot ar iedzīvotāju skaitu, var lēst, ka

Austrālijā ap trīsreiz vairāk latviešu beiguši medicīnas fakultātes

nekā turienieši, Kanādā ap divreiz vairāk un ASV līdzīgā vai mazliet

lielākā skaitā. No 1950. līdz 1963. gadam ASV universitāti beidzis 51

latviešu ārsts,46 zobārsti un zobu kopēji, 4 veterinārārsti, 53 farma-

ceiti, 52 māsas ar grādu aroda zinībās, 45 medicīnas technologijā, 8

terapeutikā, 4 tautas veselībā un 9 fiziskā audzināšanā.31

Ir reizēm jautāts, vai trimdas latviešiem, izvēloties savu

studiju specialitāti, vajadzētu apsvērt, vai blakus personiskām un

zinātniskām interesēm tā būtu noderīga arī eventuālā Latvijas valsts

atjaunošanas darbā. Loti jāšaubās, vai trimdas latviešu medicīnas

zinātņu studenti par šo jautājumu ir domājuši. Uz šo jautājumu ir

atbilde LU devīzē:
„

Zinātnei un tēvzemei". Trimdas latviešu medi-

cīnas zinātnieku plašā ārzemju pieredze varētu daudz palīdzēt dzim-

tenes atjaunošanas darbā Latvijas brīvības dienā. Jautājums tomēr,

šķiet, vairāk attiecas uz humānitāro zinātņu darbiniekiem, piemēram,

teologiem, kuru mums tagad trūkst kā Latvijā, tā trimdā.

Latviešu ārsti ārzemēs

Izceļojot pēc Otrā pasaules kara, latviešu ārsti nonāca dažā-

dās zemēs ar atšķirīgiem noteikumiem attieksmē uz prakses tiesību

iegūšanu. LU diplomu parasti atzīst, bet, līdzīgi vietējo fakultāšu

beigušajiem, prakses tiesības var iegūt tikai pēc prakses gada slim-

nīcā un valsts medicīnas eksaminācijas komisiju pārbaudījumu iztu-

rēšanas. Ir bijuši izņēmumi vietās, kur liels ārstu trūkums, vai ari

psīchiatriskajās slimnīcās, kad darba tiesības ārzemju ārstiem ir
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piešķirtas bez jebkādiem pārbaudījumiem. Zviedrijā ārzemēs diplo-

mētajiem, ja viņi prot zviedriski, reizēm bez pārbaudījumiem pie-

šķirta aizstājēju vieta, sevišķi attālākajos novados, vai arī ārsta

vieta psīchiatriskajās slimnīcās un sanatorijās.
32

lekļūšana „lielajās

disciplīnās", kā: chirurgijā, internā medicīnā, ginaikologijā vai bērnu

slimībās turpretim ir grūta. Venecuēlā jāiegūst turienes universitā-

tes „revalidas" — augstskolas diploms, kas piešķir arī prakses

tiesības Venecuēlā, līdzīgi kā Latvijā. Ziemeļamerikā un angļu zemēs

turpretim diploms un prakses atļauja ir atšķirīgi jēdzieni. Diplomu

(resp. grādu) izsniedz universitāte, bet prakses atļauja jāiegūst kā

iezemiešiem, tā ārzemniekiem valsts vai pavalsts medicīnas eksa-

minācijas komisijās.
Liels skaits latviešu ārstu pēc emigrācijas apmetās ASV.

Ārzemju ārstiem ASV lielā ārstu trūkuma dēļ dažās vietās vai arī

psīchiatriskajās slimnīcās prakses tiesības dažos gadījumos piešķir-
tas uz apstiprināta diploma tulkojuma pamata. Citos gadījumos tur-

pretim pieprasīts eksāminēties pie universitātes, stāta izglītības

ministrijas vai medicīniskās eksaminācijas komisijas (State Board

of Medical Examiners), kā arī prasīts divu gadu interna un rezidenta

darbs (internship and residencv) slimnīcās un slimnīcas personāla

atsauksmes. Parastās prasības ir viena līdz divu gadu darbs slimnīcā

un stāta medicīnisko eksaminācijas komisiju pārbaudījumi. Parastie

iebildumi attieksmē uz Eiropas universitātēs diplomētajiem ir, ka

viņiem trūkst plašās pamatmedicīniskās studijas, kādas ir ASV. Sis

arguments vērsts arī pret zobārstiem, bieži pieprasot 2—3 gadu

tālākas studijas. Daudz zobārstu izturējuši pārbaudījumus, lai strā-

dātu kā zobu kopēji vai techniķi. Ja atļauja (licence) iegūta vienā stātā,

tā dažkārt der arī citos, ja pastāv reciprocitātes nolīgumi. Licenci

nevajaga universitātes vai valsts darbā.

Interesanta ir ASV ārlietu ministrijas (Department of State)

1969. gada 24. jūlija vēstule latviešu ārstam, kas gājis neatkarīgu ceļu
latviešu ārstu tiesību atzīšanas lietā un prakses tiesības pieprasījis

uz LU medicīnas fakultātes augstas kvalifikācijas un Latvijas un ASV

reciprocitātes līguma pamata. 33 Minētais līgums ir 1928. gada 25.

jūlija draudzības, tirdzniecības un konsulāro tiesību nolīgums starp

Latviju un ASV (Treatv of Friendship, commerce, and consular rights

between U.S. and Latvia, Article I). Izskaidrojot šo nolīgumu, ASV
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ārlietu ministrijas pārstāvis minētajā vēstulē izsaka oficiālu viedokli

par prakses tiesību piešķiršanu latviešu ārstiem ASV. Nolīgums

neparedz ārzemju diplomu vai licenču automātisku atzīšanu ASV, bet

aizsargā ārzemju ārstus pret iespējamu diskrimināciju (resp. nepie-

laišanu pie eksāmeniem) viņu ārzemju cilmes un pavalstniecības dēļ.

Ārzemju ārstiem tomēr jāapmierina visas prasības attieksmē uz

diplomu, licenci, dzīvesvietu, spējām uc, kādas prasa arī no ASV

pilsoņiem. Lokālos noteikumus parasti nosaka stāta (ne federālās)

medicīniskās eksaminācijas komisijas. 1928. g. 25. jūlija nolīgums

attiecas tikai uz Latvijas pilsoņiem ASV (vai ASV pilsoņiem Latvijā),

bet neattiecas uz latviešu ārstiem ASV, kas pieņēmuši ASV pavalst-

niecību.

Prakses tiesību iegūšanas prasības ASV mērogā ir izstrādā-

jusi ASV ārstu izglītības padome (Education Council for Foreign

Medical Graduates). Tomēr atsevišķiem stātiem ir tiesības pašiem
izstrādāt savas prasības, tādēļ eksaminācijas un prakses tiesību pie-

šķiršanas noteikumi atsevišķos stātos ir atšķirīgi un tos arī pieskaņo

katrreizējam stāvoklim. Eksāminē stāta medicīniskās eksaminācijas

komisija. Piesakoties uz eksāmeniem, jāuzrāda ASV
„
M.D." ekviva-

lents (par kādu parasti akceptē LU medicīnas fakultātes diplomu),

jābūt strādājušam I—2 gadus internā un rezidenta darbā un jābūt

zināšanām angļu valodā un vispārējā medicīnā.
34

Lai LU ārsta dip-

lomu apstiprinātu par līdzīgu ASV „M.D." grādam, ir prasīti vismaz

18 skolas gadi — apmēram 6 gadi pamatskolā, 6 vidusskolā un 6

augstskolā, no kuriem vismaz četri pavadīti tieši medicīnas studijās.

Latviešu ārstiem emigrācijā ar diplomu atjaunošanu un kvali-

fikācijas apstiprināšanu, ar lokālo eksaminācijas noteikumu skaidro-

šanu, reģistrācijas uc. lietām daudz palīdzējusi Latviešu ārstu un

zobārstu apvienība (LAZA). Organizācija dibināta 1947. gada decem-

brī Eslingenā, Vācijā, kā Latviešu ārstu apvienība trimdā (LAAT). 35

1956. gada oktobrī organizācija ar apmēram 580 locekļiem reģistrēta

Minesotas stātā, ASV, kā Latviešu ārstu un zobārstu apvienība (Latvian

Medical and Dental Association). Pie LAZA pastāv palīdzības un

stipendiju fonds, un tā izdod žurnālu - LAZA APKĀRTRAKSTU.

Latviešu ārstu pasaules odiseja saistījusies ar daudz panā-

kumiem: atzīti ne tikai LU medicīnas fakultātes grādi un studiju lī-

menis, bet pierādīta arī darbā augsta kvalitāte, censonība un atbildība.
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Ar šim vērtībām latviešu ārsti un medicīnas zinātnieki ieguvuši labu

slavu trimdas zemēs. Tomēr latviskā censonība darbā, kā arī eksā-

minēšanās vēlākajos mūža gados svešā vidē un valodā ir prasījusi
daudz pūļu. Izskatot LAZA APKĀRTRAKSTĀ to latviešu ārstu mūža

ilgumu, kas pēc emigrācijas sekmīgi eksāminējušies un praktizējuši

jaunajos apstākļos, redzams, ka daudzi miruši agros mūža gados.

Pēdējos divdesmit gados (sk. nekrologus LAZA APKĀRTRAKSTA 27—

102. nr.) miruši 39 ārsti caurmērā 62,6 gadu un 6 ārstes caurmērā

64,2 gadu vecumā — LAZA biedri, kas eksāminējušies un praktizējuši
ASV. Šai ARCHĪVA sējumā iespiests Dr. Raimunda Pavasara sastā-

dīts saraksts par vairumu trimdā pēc Otrā pasaules kara mirušajiem

ārstiem. Līdz 1973. gada oktobrim (ieskaitot) mirušo sarakstā minē-

tas 154 personas. Starp tām 120 vīrieši miruši caurmērā 66,0 gadu

vecumā (caurmēra variācija 0,9, standarta novirziens 10,4, standarta

kļūda 1,0) un 34 sievietes caurmērā 69,9 gadu vecumā (caurmēra va-

riācija 4,3, standarta novirziens 12,1, standarta kļūda 2,1). Salīdzinot

abas grupas — visus latviešu ārstus trimdā ar ārstiem, kas studijas

beiguši agrāk, bet no jauna svešos apstākļos un valodā sekmīgi eksā-

minējušies un praktizējuši, miršanas vecuma starpība ir nozīmīga

vīriešiem (P = 0,05). Sievietēm tā nav aplēsta mazā skaita dēļ, kas no

jauna eksaminējušās un praktizējušas. Šos skaitļus derētu pārbaudīt

plašākā vidē un salīdzināt ar datiem par kollēgām mītnes zemēs, kā

arī par latviešu sabiedrību vispār.

ZINĀTNISKO GRĀDU UN MĀCĪBSPĒKU APZĪMĒJUMA

SALĪDZINĀJUMS

Zinātnisko grādu salīdzinājums

Atsevišķās valstis zinātniskos grādus apzīmē dažādi. Latvijā

LU un RMI pirmo zinātnisko grādu medicīnā apzimē ar vārdu «ārsts"

Apzīmējums zobārstniecībā ir
„
ārsts zobu slimībās", «zobārsts" jeb

«stomatologs", farmācijā «farmaceits" un veterinārmedicīnā «vete-

rinārārsts"

Šādi medicīnas grādu apzīmējumi radījuši pēc izceļošanas
mūsu darbiniekiem ārzemju iestādēs zināmas grūtības, jo tie vairāk

atgādina aroda apzīmējumus nekā zinātniskus grādus. Tabulā
«

Ap-

tuvens zinātnisko grādu salīdzinājums" ir mēģināts salīdzināt medi-

cīnas grādu apzīmējumus Latvijā un dažās trimdas zemēs, kur

apmeties lielāks skaits latviešu.
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Līdzīgi Latvijas medicīnas grādiem ir Zviedrijas uc. Skandi-

nāvijas zemju apzīmējumi; tur ārsts ir medicīnas licenciāts, un «mcd.

kir.dr." (līdzīgs Latvijas «Dr.med.") grādu var iegūt tikai pēc apmē-

ram 5 gadu zinātniska darba un disertācijas aizstāvēšanas. Arī An-

glijā, Austrālijā, Dienvidafrikā, Indijā uc.
„ angļu" zemēs medicīnas

doktora („ M. D. "vai
„

Ph. D. "medicīnā) grāds ir otrais zinātniskais

grāds pēc medicīnas bakalaura (ārsta) grāda un saistās ar plašāku
zinātnisku darbu un disertācijas aizstāvēšanu. Līdzīgi salīdzināmi

veterinārmedicīnas un zobārstniecības fakultātes grādi. Vācijā,

Francijā, ASV un Kanādā turpretim medicīnas doktora (Dr. mcd., Dr.

mcd. ,M.D.) grāds ir
„
ārsta" grāds, ko iegūst katrs, beidzot medi-

cīnas studijas. Vācijā un Francijā tas pielīdzināms Latvijas ārsta un

Skandināvijas medicīnas licenciāta grādam; arī ASV un Kanādā tas

visumā pielīdzināms, bet jāņem vērā, ka medicīnas studijas tur

parasti ir I—2 gadus ilgākas nekā Eiropā un angļu zemēs, un ka jau

pēc pirmo četru gadu studijām tur piešķir dabas zinātņu bakalaura

(8.5.) grādu. Latvijas «Dr.med. "grādam ir pielīdzināma vācu habili-

tācijas un franču agregācijas pakāpe un ASV un Kanādas „
Ph.D."

grāds medicīnas disciplīnās. Līdzīgi salīdzināmi grādi veterinār-

medicīnas un zobārstniecības fakultātē. Zinātnisko grādu salīdzinā-

jums un ar grādu saistītais studiju vai pētniecības darba gadu skaits

ir atrodams tabulā
„ Aptuvens zinātnisko grādu salīdzinājums" (sk.

arī iepriekš nodaļās par medicīnas studijām atsevišķās zemēs).

Latviešu ārsti emigrācijā parasti ir pieņēmuši lokālos medi-

cīnas grādus vai jaunus savu grādu tulkojumus, kas vairāk atbilst

lokāliem grādiem, kur likums to atļauj. Tā latviešu ārsti ASV lieto

„M.D." grādu. Tas atbilst latviešu ārstu kongresā Eslingenā 1947.

gadā pieņemtajam jaunam latviešu «ārsta" apzīmējumam — «medi-

cīnas doktors", ko saīsinātā veidā var rakstīt
„

M.D.".
37

LU
„

zob-

ārsta" apzīmējumam minētajā kongresā pieņēma jaunu terminu angļu

valodā «Doctor of Dental Diseases" (D.D.D.); tas gan neatbilst Zie-

meļamerikā lietotajam zobārsta grādam «D.D.S." LU veterinār-

ārsti vairākās zemēs pēc licencēšanās pārbaudījumiem ir ieguvuši

atļauju jauna apzīmējuma — «veterinārmedicīnas doktors" (V.M.D.)

— lietošanai.

Lai apzīmētu LU «Dr.med." grādu ASV un Kanādā, latviešu

ārstu saime ir ierosinājusi tulkojumu «Doctor of Medical Science"
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(D.M.Sc). „Ph.D." un
B
D.Sc." grāds tieši neatbilst LU „Dr.med."

grādam, jo tie iegūstami ari citās fakultātēs, ne tikai medicīnā. Ar

ierosinājumu ir grūtības tādēļ, ka dažas medicīnas fakultātes angļu

zemēs piešķir «B.Med.Sc." grādu neārstiem, un pastāv iespēja, ka

„
D.M.Sc." varētu kļūt par augstāko zinātnisko grādu medicīnas dar-

biniekiem — neārstiem.

Zinātnisko grādu jautājums ir ļoti sarežģīts, un grādus gan-

drīz neiespējami precīzi salīdzināt. Pārāk daudz dažādu noteikumu

un apsvērumu raksturo katru grādu, un katrā zemē ir atšķirīgas
vēsturiskas tradicijas un likumi par grāda lietošanu. Angļu zemēs

medicīnas profesijām agrāk piešķīra tikai karalisko kolledžu piede-

rības apzīmējumus, kā:
„ Membership" vai

„Fellowship" ārstu, chi-

rurgu, veterinārārstu uc. kolledžās (Royal Colleges of Phvsicians,

Surgeons, Veterinarv Surgeons, etc.). Tikai vēlākos gados, sevišķi
pēc Otrā pasaules kara, blakus šiem apzīmējumiem universitātes

sāka piešķirt arī grādus (bakalaura, maģistra, doktora) medicīnas

fakultāti un speciālās studijas beigušajiem. Bez tam angļu zemēs

ārstiem ar valsts likumu piešķirts,t.s., pieklājības tituls (courtesv

title) „Dr.", kaut viņu akadēmiskā kvalifikācija ir bakalaura, ne

doktora grāds. Atskaitot vēl pagaidām pašu Angliju, pieklājibas

tituls „Dr." angļu zemēs ir arī veterinārārstiem un zobārstiem;

sakarā ar Anglijas pievienošanos Eiropas valstu saimei tas drīz sa-

gaidāms arī Anglijā. T.s., pieklājības tituls neattiecas uz Kanādu,

kur tāpat kā ASV ārsta akadēmiskā kvalifikācija ir
„

medicīnas dok-

tors".

Mācībspēku apzīmējumu salīdzinājums

Tikpat lielas atšķirības kā medicīnas zinātnisko grādu apzī-

mējumos dažādās valstīs ir arī mācību kursos, mācību iestāžu no-

saukumos un pašu mācībspēku apzīmējumos. Tabulā«Aptuvens mācīb-

spēku apzīmējumu salīdzinājums" ir mēģināts salīdzināt mācībspēku

apzīmējumus Latvijā un dažās trimdas zemēs, kur apmeties lielāks

skaits latviešu.
38

Salīdzinājums ir tikai aptuvens un vispārējs. Mā-

cībspēku apzīmējumi iedalāmi četrās galvenajās grupās: 1) profesori

— katedru vadītāji, 2) ārkārtas profesori, 3) docenti un 4) asistenti.

Augstākā pakāpe ir profesūra. Laikā pirms Otrā pasaules kara ka-

tedrā parasti bija viens profesors, kas tad automātiski bija katedras

vadītājs vai institūta direktors (Ordinarius, Department Head,Chair-
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man, etc). Tagad lielākajās medicīnas fakultātēs, sevišķi ASV, ka-

tedrā var būt vairāki profesori, no kuriem viens ir katedras vadītājs.

Profesoru darbības kompetence un atbildība ir lielāka tais fakultātēs,

kur nav pastāvīga dekāna, kā tas parasti ir Eiropas zemēs, kur de-

kāna amatu rotācijas vai vēlēšanu kārtībā uzņemas atsevišķo katedru

vadītāji. ASV ir pastāvīgi ievēlēti dekāni, kuru darbs ir lielāko tiesu

administratīvs. Zinātnieki ASV pieprasa pētniecības darba līdzekļus
tieši no valsts vai privātiem avotiem, ne ar profesoru, katedras

vadītāju vai dekānu starpniecību; vajadzīgs tikai viņu formāls apstip-

rinājums. Nākamā pakāpe ir ārkārtas profesori, par ko Latvijā LU

pēdējos gados pārdēvēja vecākos docentus. Trešā pakāpe ir docenti.

ASV tos sauc par jaunākajiem profesoriem (Assistant Professor), un

dažos gadījumos arī ASV ārkārtas profesori (Associate Professor)

skaitāmi šai pakāpē. Angļu zemēs tie ir lektori (Lecturer) un vecākie

lektori (Senior Lecturer). Angļu lektori jāatšķir no LU lektoriem,

kuri no akadēmiskā viedokļa skaitāmi ceturtajā — asistentu pakāpē

un Latvijā bija savas nozares speciālisti, bieži vien ar galveno no-

darbošanos ārpus universitātes. ASV medicīnas fakultātēs asistentus

sauc par instruktoriem un angļu zemēs parasti par demonstrātoriem.

Noslēgums

Latviešu ārstu darbs trimdas zemēs ir gandrīz visur guvis

atzinību un ievērību un lieku reizi pierādījis LU medicīnas fakultātes

darba kvalitāti. Arī RMI medicīniskās izglītības kvalitāte tagad ir

labāka nekā pirmajos pēckara gados. Zinātniskās pētniecības attīstība

RMI tomēr vēl ierobežota, tiklab zinātniskās izolācijas (piemēram,

grūti piedalīties rietumu zinātnieku kongresos), tā arī nepietiekamas

aparātūras dēļ. Kā LU, tā RMI zinātniskās pētniecības darbs ir bijis

mazāk attīstīts nekā angļu un amerikāņu zemēs, kur eksperimentālās

metodes plaši izveidotas un pētniecības aparātūru lieto jau ģimnāzi-

jas gados. Vispārējās ārstnieciskās palīdzības ziņā tomēr Latvijā

pēdējos gados ir bijis nozīmfgs progress; ir sagatavots liels skaits

vidējo medicīnas darbinieku, kuru sadarbība ar augstāko medicīnas

personālu ir visumā labāka nekā rietumos. ASV, kaut arī medicīnas

zinātne ir augstas kvalitātes, vispusīga ārstnieciska palīdzība ir

viegli pieejama tikai turīgajiem un bez maksas trūcīgajiem, bet grū-

tāk ir ļaudīm ar vidējiem ienākumiem.
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Latvijā medicīniskajam personālam un zinātniekiem šodien

ir krievu skola, emigrācijā — visas pasaules zinātņu institūtu bagā-
tība; kopā tie spētu celt Latvijas medicīnas fakultāšu izglītību augstāk

nekā jebkad agrāk.
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Aptuvens zinātnisko

LATVIJA ZVIEDRIJA VĀCIJA

Ārsts Ārsts (6) mcd. 1ic.(6,5) Dr.med. (6)

Ārsts — doktors Dr.med. (+5) med.kir.dr.(+s) Dr.med.(habil.)

(+5)

Veterinārārsts Veterinārārsts (5,5) vet.med.lic.(6) Dr.med.vet.(5,5)

Veterinārārsts Dr.med.vet. (+5) vet.med.dr.(+5) Dr.med.vet. (ha-
— doktors bil.) (+5)

Zobārsts Ārsts zobu slimībās, odont. lic. (5) Dr.med.dent. (5)

stomatologs (5)

Zobārsts — Dr.med.dent. (+5) odont. dr. (+5) Dr.med.dent.

doktors (habil.) (+5)

Daži saīsinājumi: Dr.med. = Doctor medicinae; lic. = licenciāts, seko

kandidāta un maģistra grādam Zviedrijā; habil. = habilitācijas (venia legendi)

kvalifikācija, kas saistās ar docentūras pakāpi; *M.8.,8.5. jeb: M.B.,B.Chir. =

Bachelorof Medicine and Bachelor of Surgerv;
* * B.S. = Bachelor of Science; šo

grādu iegūst automātiski pēc pirmo 4 gadu medicīnas vai veterinārmedicīnas

studijām; M.D. = Doctor of Medicine; Ph.D. = Doctor of Philosophv; D.Sc. =

Doctor of Science; B.V.Sc. = Bachelor of Veterinarv Science; D.V.M. = Doctor

Aptuvens mācībspēku

LATVIJA ZVIEDRIJA VĀCIJA

Profesors (katedras Professor Professor (Ordinarius)

vadītājs)

Ārkārtas profesors Bitrādandeprofessor Ausserordentlicher

Professor

Docents Docent Dozent

Asistents Bitrādande larare, Lehrbeauftragter,

Amanuensis Assistent

Atsevišķas pakāpes var būt sadalītas tālāk, piemēram, LU docenti: ve-

cākie docenti (vēlāk pielīdzināti ārkārtas profesoriem), docenti un privātdocenti;
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grādu salīdzinājums

FRANCIJA ANGLIJA, AUSTRĀLIJA ASV, KANĀDA

Docteur en medecine (6) M.8., B.S.*(jeb:M.B., E.Chir.)(s-6) (B.S.** ),M.D. (6-8)

Docteur en medecine M.D. (+ 2-3) M.D., Ph.D.(+s)
(Agregedel'Universite)(+s) M.8., B.S.*, Ph.D. (+ 3-4)

M.8., B.S.*,D.Sc. (+8)

Docteur veterinaire (5,5) B.V.Sc. (jeb: Vet.M.B. )(5-6) (B.S.**),D.V.M.

(6-8)

Docteur veterinaire 8.V.5., Ph.D. (+ 3-4) D.V.M., Ph.D.

(Agre'gedel'Universite)(+s) B.V.Sc., D.Sc. (+8) (+5)

D.V.Sc. (+8)

Chirurgien dentiste (5) B.D.S. (jeb: 8.D.5c.)(5) D.D.S. (6-7)

Chirurgien dentiste 8.D.5., Ph.D. (+3-4) D.D.S., Ph.D.(+s)

(Agre'gedel'Universite)(+s) D.D.Sc. (+8)

of Veterinarv Medicine; D.V.Sc. = Doctor of Veterinarv Science; B.D.S. = Bach-

elorof Dental Surgerv; D.D.S. = Doctor of Dental Surgerv; D.D.Sc. = Doctor of

Dental Science.

lekavās minētie skaitļi aptuveni attiecas uz studiju vai pētniecības darba

ilgumu gados; profesionālai kvalifikācijai skaitlis izsaka minimālo studiju laiku,

bet zinātniskai (doktora) kvalifikācijai caurmēra gadu skaitu doktora grāda

darbā pēc profesionālās kvalifikācijas iegūšanas.

apzīmējumu salīdzinājums

FRANCIJA ANGLIJA, AUSTRĀLIJA ASV, KANĀDA

Professeur d'Universite Professor Professor

(Chef dv laboratoire) (Head of Department) (Head of Department)

Professeur d'Universite Reader, Professor

Associate Professor Associate Professor

Maitre dc conferences Senior Lecturer.Lecturer Assistant Professor

Charge' dc cours Demonstrator,Tutor Instructor

LU asistenti: lektori, vecākie asistenti, asistenti un subasistenti. Mācībspēku

apzīmējumi attiecas uz medicīnas fakultātēm.



GALVENĀ SLIMOKASUAPTIEKA RĪGĀ LATVIJAS PATSTĀVĪBAS LAIKĀ
(augšā: priekštelpa, apakšā: receptūras telpa)
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LATVIJAS FARMACIJA

Kārlis Kazerovskis

Latvijas universitātē farmācijas nodaļa bija pie ķīmijas fa-

kultātes. To 1919.g. organizēja sevišķa apakškomisija:prof.mag.pharm.
E. Zariņš, mag. pharm. E.Svirlovskis un provizors M. Pusbarnieks. ■

Viņi izstrādāja ari pirmo farmācijas nodaļas mācību plānu, kurā bez

speciāliem farmācijas priekšmetiem bija ar ķīmiķiem kopēji ķīmijas
un citu eksakto zinātņu kursi un laboratorijas un atsevišķi bioloģijas
un medicīnas priekšmeti. Tā kā ķīmijas fakultātē ietilpa divas rad-

niecīgas vienības — ķīmijas un farmācijas nodaļa — tad tām bija ne

vien daudz kopēju mācības priekšmetu, bet arī kopēja administrācija

un studiju noteikumi. Sākumā izveidotais mācību plāns izrādījās par

plašu, lai studijas nobeigtu 8 semestros.
2 Tādēļ pirmo mācību plānu

pārkārtoja. Lai gan pārkārtošanas mērķis sākumā bija to samazināt,

tomēr programmu vēl paplašināja un ķīmijas laboratorijas prasības

palielināja.
Lai novērtētu farmaceitisko izglītību Latvijā, tā jāsalīdzina

ar attiecīgo izglītību ASV tai pašā laikā.

Farmaceitiskā izglītība ASV

ASV farmācijas kolledžu apvienība, sākot ar 1907. gadu, no

farmaceitiem prasīja noteiktas minimālās izglītības normas, kas

pakāpeniski palielinātas, piešķirot studijas beigušajiem attiecīgus

grādus. Ar 1907.gadu bija divgadīga programma, grāds
„Pharmacy

Graduate" (Ph.G.); ar 1925. gadu trīsgadīga, grāds
„

Pharmaceutical

Chemist", un ar 1932. gadu četrgadīga, grāds «Bachelor of Science m

Pharmacy". Tikai 1960. gadā ASV studiju laiku pagarināja uz 5 ga-

diem, piešķirot beigušajiem arī „8.5." grādu. Bez oficiālās minimā-

lās farmaceitu mācību programmas vairākās ASV farmācijas fakul-

tātēs (kolledžās) vienmēr pastāvējušas neoficiālas programmas ar

augstākām izglītības prasībām. Piemēram, Viskonsinas universitāte

bija pirmā augstākās izglītības iestāde, kas 1892. gadā blakus obligā-

tai divgadīgai mācību programmai ieviesa neobligātu četrgadīgu

kursu.
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Latvijas un ASV farmaceitu izglītības salīdzināšanai izlietota

Ilinojas universitātes (IU) farmācijas kolledžas mācību programma.
3

No tagadējām 73 ASV farmācijas kolledžām IU farmācijas kolledža ir

viena no vecākām (dibināta 1859. gadā), lielākām un labākām farmā-

cijas mācību iestādēm.

Lai iegūtu pilnīgāku pārskatu par LU un IU farmācijas nodaļas
mācību programmu noteiktos mācību gados, ņemta Amerikas augst-

skolās lietotā semestru ieskaites stundu („ kreditstundu") sistēma,

pie kam 3 laborātoriju stundas pielīdzinātas vienaisemestra ieskaites

stundai. Tabulā farmācijas priekšmetu un laborātoriju semestra ie-

skaites stundu skaits parādīts arī"atsevišķi.

I. Farmācijas studiju programmas salīdzinājums Latvija un ASV

Kopējais sem. Farmācijas kursa

Mācibugads
Minimālais Akadēmiskais ieskaites ieskaites

studiju laiks grāds stundu skaits stundu skaits

Lekcijas Labor. Lekc. Labor.

Latvijas universitātes farmācijas nodaļa

1919-20 4 gadi Cand. pharm. 125 53 35 16

1924-25 4
„ „

140 31* 41 22

1939-40 5
„ Mag. pharm. 142,5 75 50 28

Ilinojas universitātes farmācijas kolledža

1919-20 2 gadi Ph.G. 53 18 42,5 8

1926-27 3
„

Ph.Ch. 70 35 41 23

1935-36 4
„

B.S. m Pharmacv 98 38 46 32

1960-61 5
„

*

Laborātoriju semestru ieskaites stundu aplēsumā nav ieskai-

tīts četru ķīmijas laborātoriju nobeigšanai vajadzīgais laiks.

Tabulas dati rāda, ka 1) LU farmācijas nodaļas mācību prog-

rammā kopējais semestru ieskaites stundu skaits bija apmēram div-

reiz lielāks nekā IU. 2) Farmācijas priekšmetu un laborātoriju ie-

skaites stundu skaits abās universitātēs ir apmēram vienāds, izņemot
1919-20.mācību gadu, kad LU ir mazāks ieskaites stundu skaits lek-

cijām. Starpību var izskaidrot ar to, ka tai laikā atsevišķām farma-
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cijas disciplīnām vēl nebija atrasti mācībspēki. 3) Lielo kopējo ie-

skaites stundu skaitu LU programmā var izskaidrot ar ķīmijas fakul-

tātes mācību noteikumiem, ka
„svarīgākā un galvenā loma mācību

gaitā jāpievērš pamatdisciplīnām un vispārējiem priekšmetiem".

LU farmācijas nodaļas studenti

Farmācijas nodaļā uzņēma tikai tos vidusskolas absolventus,
kas bija nobeiguši pilnu latīņu valodas kursu vai izturējuši pārbaudī-

jumu latīņu valodā ģimnāzijas kursa apmērā. Tā kā aspirantu skaits

farmācijas nodaļā bija daudz lielāks nekā brīvo vietu skaits, aspiran-
tiem bija jāiztur konkursa pārbaudījumi. Laikā no 1929-30. līdz 1939-

-40. mācību gadam farmācijas nodaļā uzņēma caurmērā tikai 51,6%
no kandidātiem.4

1936-37.mācību gadā farmācijas nodaļā studēja 338 studenti,

no kuriem 133 bija vīrieši (39,35 %) un 205 sievietes (60,65 %). Tā kā

dati par studentu tautību farmācijas nodaļā nav zināmi, tad lietoti

skaitļi visas ķīmijas fakultātes apmērā. Ķīmijas fakultātē šai laikā

bija 580 studentu, 5 no kuriem ceturtā daļa (24,5 %) bija cittautieši,

starp kuriem dominēja vācieši (12,1 %) un ebrēji (10,7 %).

Pirmo 20 gadu laikā farmācijas nodaļā uzņēma 699 pirmā

kursa studentus. Viņu skaitā nav, t.s.,pārnācēji no citām fakultātēm

un nodaļām. Šai laikā farmācijas nodaļu beidza 219 (31,3 %) studenti,

neieskaitot 15 provizorus, kas studijas bija sākuši Krievijas univer-

sitātēs. Ja nodaļas darbību, resp. studentu sekmes vērtē tikai pēdē-

jos 10 normālās darbības gados (1929—1939. g.), tad nodaļu beigušo

bija 51,3 %.6

Saskaņā ar pēdējo (1940. g.) LATVIJAS STATISTIKAS GADA

GRĀMATU, 1939-40.m.g. I semestri ieskaitot, LU farmācijas nodaļu

beiguši 235 studenti.7 Pēc pēdējā Latvijas farmācijas pārvaldes

priekšnieka A. Dzirnes personiskiem datiem, farmācijas pārvaldē

reģistrējušies: 1940. gadā 21, 1941. gadā 25, 1942. gadā 11 un 1943.

gadā 4 farmācijas maģistri, kopā 61 persona. Bez tam 1944. gadā

farmācijas nodaļu beidza 10 personas.
B Tātad kopējais aptuvenais

farmācijas nodaļu beigušo skaits līdz 1944. g. rudenim bija 306, no

tiem 116 (37,9 %) vīrieši un 190 (62,1 %) sievietes.
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Farmācijas nodaļas mācībspēki

Par vecākiem farmācijas nodaļas mācībspēkiem, viņu dzfvi

un darbu sika informācija atrodama vairākos publicējumos. 9

Prof. Dr. pharm. h. c. Eduards Zariņš (1876—1947) provizora

grādu ieguva Tērbatas universitātē, maģistra grādu Pēterpils kara

medicīnas akadēmijā. Ķīmijas fakultāte LU 10 gadu jubilejā par no-

pelniem LU un ķīmijas fakultātes organizēšanā, fakultātes adminis-

trācijā un akadēmiskajā darbā piešķīra prof. E. Zariņam „
Dr. pharm.

h.c." grādu. Viņš bija jauna gara nesējs farmaceitiskā izglītībā un

būtībā ir Latvijas farmācijas nodibinātājs. Viņš bija viens no pirma-

jiem tālredzīgajiem farmācijas skolu mācībspēkiem, kas atzina, ka

farmācija ir akadēmiska profesija un tās studijām nepieciešami četri

mācību gadi. Šo ideju viņš reālizēja, organizējot LU ķīmijas fakultā-

tes farmācijas nodaļu. Savās lekcijās trīsdesmito gadu sākumā viņš
pareģoja, ka nav tālu laiks, kad farmaceitiskā rūpniecība pārveidos

farmāciju un aptieku darbu. Žāvētās augu un dzīvnieku drogas un

galēniskos preparātus aizstās terapeutiski aktīvas, vairāk vai mazāk

ķīmiski tīras vielas, piemēram, alkaloīdi, hormoni un vitamīni. Ķī-
miski farmaceitiskā rūpniecība ražos jaunus ārstniecības līdzekļus,
piemēram, sulfonamīdus, profilakses un diagnostikas līdzekļus, tā-

dēļ modernajai aptiekai nevajadzēs tikdaudz telpu kā pašreizējā laik-

metā. Prof. Zariņa vārdiem runājot: «Visus modernos ārstniecības

līdzekļus varēs salikt divos čemodānos"

Prof. E. Zariņam bija tās rakstura un personības īpašības,

enerģija un pieeja pie problēmām, kas nepieciešamas izcilam admi-

nistratoram, paidagogam un zinātniekam. Pētniecības darbā viņš se-

višķi interesējās par Latvijas ūdeņu, uzturvielu un baudvielu ķīmisko
sastāvu un to labuma noteikšanas metodēm. Viņš publicējis ap 80

darbu, starp tiem 7 nelielas mācībgrāmatas par atsevišķām uztur-

vielām un baudvielām, kā arī to izmeklēšanu. Kā pašā LU, tā tās

ķīmijas fakultātē un profesionālās organizācijās prof. E Zariņš bija

vienmēr aktīvs dalībnieks.

Prof. Dr. pharm. Edvards Svirlovskis (1874—1949) ieguva pro-

vizora un maģistra grādu Tērbatā un „Dr.pharm." grādu LU. Viņš

bija prof. E. Zariņa tuvākais līdzstrādnieks un uzskatāms par otru

izcilāko farmācijas nodaļas mācībspēku. Zinātniskos pētījumos viņš

sevišķi interesējās par Latvijas savvaļas un kultivēto ārstniecības
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augu ķīmisko sastāvu un Latvijā ražoto drogu kvalitāti. Viņš publicē-
jis ap 30 darbu, starp tiem divas mācībgrāmatas: MIKROSKOPS UN

TA LIETOŠANA un FARMAKOGNOZIJA [.

Prof. Dr.pharm. h.c. Jānis Kupcis (1871—1936) provizora un

maģistra grādu ieguva Tērbatā. Strādājot Krievijā dažādās praktis-
kās farmācijas nozarēs, viņš bija ieguvis vispusīgu pieredzi. Prof.

Kupci ļoti interesēja Latvijas zemes bagātības, un viņš ar lielu entu-

ziasmu pētīja Latvijas minerālūdeņus, dziedniecības dūņas un to bio-

ķīmisko izcelsmi. Par nopelniem zinātnē un ķīmijas fakultātes izvei-

došanā ķīmijas fakultāte 1934. gadā prof. J. Kupcim piešķīra «Dr.

pharm. h. c." grādu. Viņš publicējis 35 zinātniskus darbus.

Prof. Dr. pharm. Jānis Maizīte (1883—1950) ieguva provizora

grādu un nolika maģistra pārbaudījumus Tērbatas universitātē, pēc
tam ieguva «Dr.pharm." grādu LU. Viņš bija aktīvs zinātniskā darbā

un pētīja vairāku farmācijas akadēmisko disciplīnu problēmas. Līdz

1950. gadam prof. J. Maizīte publicējis ap 90 zinātnisku un populārzi-

nātnisku darbu un mācībgrāmatu lEVADS PRAKTISKĀ FARMĀCIJĀ.

Blakus savam paidagogiskam un zinātniskam darbam viņš bija aktīvs

fakultātes administrācijā, farmakopejas sastādīšanā un darbojās dau-

dzās profesionālās organizācijās.

Prof. Dr.pharm. Jūlijs Ruments (1900—1943) ļoti sekmīgi 5

gados nobeidza LU farmācijas nodaļas kursu un ieguva farmācijas
kandidāta grādu. Viņš izstrādāja disertāciju ārpus universitātes un

bija pirmais LU absolvents, kas ieguva «Dr.pharm." grādu. Prof.

J. Ruments Latvijas farmācijā ienesa jaunu dimensiju, cenzdamies

pacelt praktizējošā farmaceita zināšanas un standartu. Neapmieri-

nāts ar pastāvošām farmaceitu biedrībām, viņš noorganizēja Latvi-

jas farmācijas veicināšanas biedrību, kas apvienoja farmaceitus, far-

maceitu palīgus un farmācijas studentus. LATVIJAS FARMACEITU

ŽURNĀLS, ko agrāk izdeva Latvijas farmaceitu savienība, viņa vadībā

kļuva par visu farmaceitu profesionālo žurnālu. Prof. J. Ruments no-

organizēja plašu Latvijas farmaceitu biedrības bibliotēku un ir viens

no pirmajiem farmaceitu palīgu zināšanu papildināšanas kursu orga-

nizētājiem. Viņš publicējis ap 10 zinātnisku darbu. Prof. J. Ruments

savos profesionālajos uzskatos un darbā ārpus universitātes repre-

zentēja Latvijas farmaceitu jaunās paaudzes centienus.
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Starp farmācijas nodaļas jaunākajiem mācībspēkiem bija ve-

cākie asistenti: mag. pharm. Irīna Robežniece pie uzturvielu un baud-

vielu katedras 1926—1941; prov. Teodors Lejiņš turpat 1920—1926;

mag. pharm. un ing. chem. Olga Grauze-Lāce pie farmakognozijas ka-

tedras 1927—1944; mag. pharm. Milda Dūmiņa-Labsvīra pie farmā-

cijas ķīmijas katedras no 1927. g.; mag. pharm. Viktors Šķilters pie

praktiskās farmācijas katedras no 1927. g.; asistenti: mag pharm.
Zelma Lejiņa-Ungure pie praktiskās farmācijas katedras 1926—1927;

mag. pharm. Pēteris Ērmanis turpat 1938—1944; Dr. pharm. Kārlis

Kazerovskis pie farmakognozijas katedras 1939—1944; mag. pharm.

Jānis Blumbergs pie farmācijas ķīmijas katedras 1941—1944; mag.

pharm. Elmārs Brēmanis pie uzturvielu un baudvielu katedras 1942—

1943.

Farmācijas pārvalde

1919. gadā iekšlietu ministrijas veselības departamentā nodi-

bināja aptieku pārvaldi, ko 1923. gadā pārdēvēja par farmācijas pār-

valdi un 1925.gadā pievienoja tautas labklājības ministrijai kā patstā-

vīgu vienību ar departamenta tiesībām. Farmācijas pārvaldei bija

trīs nodaļas: administratīvā un farmaceitiskā nodala un analitiskā

laboratorija. Sākot ar 1937. gadu, farmācijas pārvaldes nodaļām bija
šādas funkcijas: 10 administratīvai nodaļai — pārzināt un kontrolēt

visus farmaceitiskos uzņēmumus, pārzināt un reģistrēt farmaceitisko

personālu; farmaceitiskai nodaļai — ievākt un sakopot ziņas par nar-

kotisko, nāvīgo un citu farmaceitisko vielu tirdzniecību un sastādīt

farmakopeju un aptieku taksi; analitiskai laboratorijai — izdarīt tie-

sām ķīmisko izmeklēšanu, garšvielu un farmaceitisko un kosmētisko

līdzekļu ķīmisko kontroli un veselības avotu, minerālūdeņuun dzied-

niecības dūnu ķīmisko izmeklēšanu.
* *

Farmācijas pārvaldi vadijuši:mag. pharm. A.Pauls 1919—1920;

prov. E. Allens 1920—1922; prov. K. Freibergs 1922—1923; prov.

M.Pusbarnieks 1923—1927 un 1930—1935; mag. pharm. D.Ķikāns 1927

— 1930: mag. pharm. N. Rūtenbergs 1935—1940; A. Dzirne 1940—1944,

izņemot krievu okupācijas laiku."

Līdztekus administratīvam darbam farmācijas pārvalde iz-

strādāja un izdeva farmācijas likumu un aptieku rokasgrāmatas, ap-

tieku manuālu un farmakopeju.
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Farmācijas likums

Farmācijas likumdošana Latvijā trīsdesmito gadu beigās bija

sasniegusi stāvokli, kad vajadzēja visus iepriekšējos atsevišķos far-

mācijas likumus, nolikumus un to papildinājumus, skaitā 14, konso-

lidēt un izdot jaunu atsevišķu likumu. To izstrādāja atsevišķa farmā-

cijas pārvaldes komisija un apstiprināja ministru kabinets 1939 ga-

dā.
12

No šī likuma sevišķi jāatzīmē noteikumi par sludinājumiem un

reklāmām. Farmācijas pārvalde kontrolē higiēnisko, diētisko un kos-

mētisko preparātu reklāmas, kā arī reklāmas par šo preparātu ražo-

tājām iestādēm, rūpniecības uzņēmumiem un laboratorijām. Ja šais

reklāmās ir ziņas, kas neatbilst patiesībai, vai nepārprotami pār-

spīlējumi par šiem preparātiem vai to ražotājiem, farmācijas pār-

valde var rīkoties saskaņā ar attiecīgo likuma pantu. Bez farmācijas

pārvaldes atļaujas aizliegts ar sludinājumiem laikrakstos vai perio-

diskos žurnālos, izņemot medicīniskos un farmaceitiskos, vai kādā

citā veidā reklāmēt zāles un ārstniecības līdzekļus, farmaceitisko

darbību, aptiekas, personas, laboratorijas un rūpniecības uzņēmumus,
kas ārstniecības līdzekļus pagatavo, ieved vai ar tiem tirgojas.

Svarīgi bija noteikumi par aptieku atvēršanu un iegūšanu.

1) Koncesiju aptiekas atvēršanai vai pastāvošās aptiekas iegūšanai

var piešķirt tautas labklājības ministrs pēc farmācijas pārvaldes

priekšnieka priekšlikuma un ar veselības departamenta atsauksmi

Latvijas pilsoņiem, ne jaunākiem par 25 gadiem, kam pabeigta augst-

skolas farmaceitiskā izglītība un kas reģistrēti farmācijas pārvaldē.

Pagaidām, kamēr nav pietiekams skaits farmaceitu, tautas labklājī-

bas ministrs var izdot koncesiju arī aptiekāru palīgiem un aptieku

asistentiem, kas šo nosaukumu ieguvuši līdz 1933. g. I. maijam. 2) Iz-

sniedzot koncesiju jaunas aptiekas atvēršanai, priekšroka dodama

personai ar augstāku farmaceitisko izglītību un ilgāku nevainojamu

farmaceitisko praksi. 3) Uz laukiem var atvērt aptieku ne tuvāk kā

8 km rādijā no visām jau pastāvošām aptiekām. 4) Pilsētās var atļaut

atvērt aptiekas atkarā no iedzīvotāju daudzuma, piemēram, ja iedzī-

votāju kopskaits ir līdz 2000 — vienu aptieku; ja iedzīvotāju kopskaits

līdz 5000 — pa vienai aptiekai uz katriem 2000 iedzīvotāju; ja ie-

dzīvotāju kopskaits vairāk par 50.000 līdz 100.000 — pa vienai aptie-

kai uz katriem 5000 iedzīvotāju, un, ja iedzīvotāju kopskaits virs

100.000 — pa vienai aptiekai uz katriem 6000 iedzīvotāju.
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Aptieku taksē bija noteikta izsniedzamo zāļu cena. Aptieku
taksi izdeva farmācijas pārvalde un apstiprināja tautas labklājības
ministrs. Cenu par izsniedzamām zālēm varēja pazemināt tikai tad,

ja pazemināšana paredzēta atsevišķos noteikumos.

Farmācijas likums deva farmaceitiem tiesības ne tikai pār-

valdīt un ierīkot farmaceitiskus uzņēmumus, bet arī izmeklēšanas

laboratorijas.

Vēl jāatzīmē viens no pēdējiem farmācijas pārvaldes rīkoju-

miem 1939. g. 28. jūlijā, kas noteica, ka normālaptiekām un arī lauku

aptiekām jāizbeidz tirgošanās ar kosmētiskiem un parfimērijas lī-

dzekļiem līdz 1941. g. 14. jūlijam. Pēc tam šīs aptiekas var tirgoties

ar minētiem līdzekļiem vienīgi tad, ja divu kilometru rādijā nav

ķīmisko preču veikala.

Farmakopeja un aptieku manuāls

Farmakopeja un aptieku manuāls ir oficiāli valsts izdevumi,

kuros sakopoti obligāti noteikumi par ārstniecības līdzekļu īpašībām,

pagatavošanu, kvalitātes noteikšanu un uzglabāšanu. Aptieku manuālā

sakopoti to ārstniecības līdzekļu nosaukumi, kas savu terapeutisko

nozīmi bija pa daļai zaudējuši un kurus bija aizstājušas jaunas, iedar-

bīgākas vielas, bet kurus ārsti vēl arvien parakstīja un pacienti pie-

prasīja aptiekās. Latvijas valstij nodibinoties, turpināja lietot tā laika

Krievijas farmakopejas 13 VI izdevumu (1910). Atsevišķos gadījumos

lietoja arī Vācijas farmakopeju (D.A.8.6).

Tā kā ministru kabinets maz pamazām izdeva jaunus, Latvijas

vajadzībām piemērotus likumus, kļuva nepieciešamas zinātnei un

laika prasībām piemērotas oficiālas farmācijas grāmatas. Krievijas

farmakopeja bija daļēji novecojusies, grūti dabūjama, un krievu valoda

sagādāja grūtības jaunajai paaudzei. Farmācijas pārvaldes priekš-

nieks prov. K. Freibergs pēc iekšlietu ministra rīkojuma 1924. g. 24.

septembrī sasauca farmācijas, medicīnas un veterinārmedicīnas pār-

stāvju apspriedi, 14 kas nolēma, ka jāizdod ne tikai farmakopeja, bet

arī aptieku manuāls. To sastādīšanai izlietoja citu valstu farmakope-

jas un aptieku manuālus, VALDĪBAS VĒSTNESĪ izsludinātos farma-

kopejas papildinājumus, komisijas dalībnieku un ieinteresētu personu

ierosinājumus un Otrās starptautiskās nāvīgo zāļu līdzekļu konferen-

ces lēmumus. Manuāla subkomisija darbu iesāka jau 1924. gadā, iz-

strādāšanu un rediģēšanu pabeidza 1927. gadā, un aptiekas to sāka
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lietot ar 1928. gadu. Farmakopejas komisija sāka organizēties ar

ministru kabineta lēmumu, un to apstiprināja tautas labklājības mi-

nistrs 1923. g. 6. aprīlī.
15

Pirmajā farmakopejas komisijas sēdē 1927. g. 29. oktobrī far-

makopejas sastādīšanas darbu sadalīja pa atsevišķām grupām. Tās

izstrādāšanā bija iesaistīti arī LU farmācijas nodaļas diplomandi.

Viņiem bija ne tikai jāpārbauda un jāsalīdzina, bet daudzos gadījumos

arī jāizstrādā jaunas ārstniecības līdzekļu pagatavošanas un izmek-

lēšanas metodes. Šo darbu viņi veica diplomdarbu vadītāju uzrau-

dzībā. Latvijas farmakopejas pirmo izdevumu ministru kabinets

apstiprināja 1940. g. 9. janvārī. Farmakopeja bija rūpīgi sastādīta,

izmantojot tā laika zinātnisko un technologisko informāciju. Blakus

ārstniecības līdzekļu tradicionālajiem latiņu nosaukumiem farmako-

pejā bija lietota latviskā zāļu nomenklatūra.

Farmaceitiskais personāls

Tā kā Latvijas farmaceiti bija ieguvuši akadēmiskos grādus

gan Krievijā, gan Latvijas universitātē un arī palīgpersonāls savu

kvalifikāciju attiecīgās valsts farmācijas pārvaldē, tad aptieku pro-

fesionālajā nomenklatūrā bija liela dažādība. Lai to novērstu, jaunais

farmācijas likums iedalīja farmaceitisko personālu trijās grupās pēc

tā kvalifikācijas: 1) Farmaceiti — a) personas, kas ieguvušas Latvijas

universitātē farmācijas doktora, farmācijas kandidāta vai provizora

grādu; b) personas, kas līdz 1918. g. 18. novembrim bija ieguvušas

farmācijas maģistra vai provizora grādu kādā no bijušām Krievijas

augstskolām. 2) Farmaceitu palīgi — a) personas, kas ieguvušas kādā

no bijušām Krievijas augstskolām (līdz 1918. g.) vai LU aptiekāra

palīga pakāpi (1918—1926. g.); b) personas, kas ieguvušas aptiekas

asistenta pakāpi (1926—1934. g.); c) farmācijas studenti un aptiekas

praktikanti, kas nolikuši farmaceitu palīgu eksāmenus (1940—1944.g.).

3) Par aptiekas praktikantiem apzīmē LU farmācijas nodaļas studen-

tus un vidusskolas beigušos, kuriem tiesības iestāties LU farmācijas

nodaļā.

Pēc A. Dzirnes sakopotiem datiem, 16 1937. gadā Latvijā dar-

bojās 468 farmaceiti (no tiem 206 latvieši jeb 44,0%), 1087 farmaceitu

palīgi (latvieši 433 jeb 39,8 %) un 509 aptiekas praktikanti (latvieši

282 jeb 55,4 %). No farmācijas kandidātu kopskaita 59 % bija latvieši.

Vairums farmaceitiskā personāla (1937. gadā) strādāja aptiekās.
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Ceturtdaļa farmaceitu un farmaceitu palīgu strādāja vai nu ķīmiski
farmaceitiskā rūpniecībā, specifiskās farmaceitiskās laboratorijās,

ķīmisko preču veikalos, LU vai arī uz laiku bija profesiju atstājuši.

Farmaceitu un viņu palīgu skaits neatkarīgajā Latvijā pakā-

peniski pieauga — 1926. gadā farmaceitu bija 396, bet 1937. gadā 468,

farmaceitu palīgu skaits 1926. gadā bija 537, bet 1937. gadā 1087. Kā

redzams, procentuāli farmaceitu skaits tomēr samazinājās, kamēr

farmaceitu palīgu skaits procentuāli strauji pieauga. Farmaceitu trū-

kums izskaidrojams ar to, ka pirmajos 10 gados LU farmācijas no-

daļu beidza tikai 33, otrajā gadu desmitā 186 studenti. Tai pašā laikā

aptieku skaits strauji palielinājās un ķīmiski farmaceitiskie uzņēmumi
paplašinājās. Farmaceitu trūkuma dēļ farmācijas studentiem bija

viegli atrast darbu aptiekās un citos uzņēmumos. Studentiem, kas bija

nostrādājuši divi gadus aptiekā, bija tiesības iegūt aptiekāra palīga
vai aptiekas asistenta pakāpi. Samērā labais atalgojums farmaceitu

palīgpersonālam deva zināmu financiālu neatkarību, līdz ar ko daudzi

farmācijas studenti darbu uzskatīja par galveno un atstāja studijas
novārtā vai arī veica tikai noteikto minimu.

1939. gada sākumā Latvijas valdība nodibināja studiju fondu

normālas studiju gaitas nodrošināšanai, mudināja studentus atstāt

darbu, saņemt līdzekļus no studiju fonda un beigt studijas minimālā

laikā. 1939. g. pavasara semestrī 33,35 % no visiem LU studentiem

izmantoja studiju fonda līdzekļus. 17 Tagadnes perspektīvā šķiet, ka

līdz ar studiju fonda nodibināšanu farmācijas nodaļai vajadzēja pār-

iet no priekšmetu sistēmas uz kursu sistēmu. Šai maiņai būtu izšķī-
rēja nozīme farmaceitu trūkuma novēršanā.

1943.gadā Latvijā darbojās tikai 260 farmaceiti un 709 farma-

ceitu palīgi.
18

Farmaceitiskā personāla samazināšanās 1943. gadā

izskaidrojama ar vācu tautības pilsoņu repatriāciju 1939—1940. gadā,
krievu okupācijas varas izdarīto deportāciju 1941. g. 14. jūnijā (de-

portēja 30 aptiekas pārvaldniekus) un vācu militārās pārvaldes aiz-

liegumu ebrēju tautības pilsoņiem strādāt savā profesijā, kam sekoja

ebrēju iznīcināšana (142 aptiekas pārvaldnieki). Pēc A.Dzirnes infor-

mācijas, 1944. gada rudenī kara apstākļu dēļ Latviju atstāja 140 far-

maceiti un 215 farmaceitu palīgi.
Kvalificēta darbaspēka trūkuma dēļ aptiekās farmācijas pār-

valde Latvijas valsts sākumā rīkoja aptiekāru palīgu, vēlāk aptiekas
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asistentu sagatavošanas kursus un pārbaudījumus. Kursu lektori un

eksāminētāji bija LU farmācijas nodaļas mācībspēki, kursanti —

farmācijas nodaļas studenti, kam bija divgadīga aptiekas prakse.

Daudzi aptiekas asistenti apmierinājās ar savu tiesisko stāvokli un

atalgojumu un pārtrauca studijas. Lai to novērstu, 1933. gadā aptiekas
asistentu sagatavošanu pārtrauca. No 1940. līdz 1944. gadam profe-

sionālā darbaspēka trūkuma dēļ farmaceitu palīgu sagatavošanu at-

jaunoja, un šai laikā farmaceita palīga eksāmenus nolika 210 aptiekas

praktikanti. Latvijas farmaceitu biedrība sadarbībā ar farmācijas

pārvaldi un LU farmācijas nodaļu rīkoja farmaceitiskam personālam
kursus zināšanu papildināšanai.

Aptiekas

Aptiekas uzdevums, kā to noteica Latvijas farmācijas likums,

bija apgādāt iedzīvotājus ar ārstniecības, higiēniskiem un diētiskiem

līdzekļiem. Pēc darbības apjoma Latvijā pastāvēja trīs aptieku veidi:

1) normālaptiekas ar tiesībām izsniegt ārstniecības, higiēniskos un

diētiskos līdzekļus; 2) homeopātiskās aptiekas, kas izgatavoja un iz-

sniedza ārstniecības līdzekļus pēc homeopātiskās farmakopejas

priekšrakstiem; 3) aptiekas ar sašaurinātu darbību: lauku aptiekas,

slimnīcu un veterinārklīniku aptiekas. 20 gadu laikā no farmācijas

likuma izsludināšanas dienas (1939. g.) visas lauku aptiekas bija jā-

pārvērš normālaptiekās. 1937. gadā no kopējā aptieku skaita (521)

normālaptieku bija 238, lauku 258, slimnīcu 15, homeopātiskās 5 un

filiālā tipa aptiekas 5.' 9

Vācu cilmes pilsoņiem repatriējoties, apmēram 100 vācu

aptieku īpašnieku izceļoja. Apmēram 50 vācu aptiekas nopirka latviešu

farmaceiti, pārējās slēdza, tādēļ 1940-41. gadā Latvijā bija 470 ap-

tieku. Aptieku skaits Latvijā vēlāk vēl samazinājās sakarā ar kara

postījumiem 1941. gadā, kad 14 aptiekas sagrāva vai tās nodega; bez

tam farmaceitiskā personāla trūkuma dēļ daudzas aptiekas slēdza.

1943. g. 1. janvārī darbojās tikai 375 aptiekas. 20

Ķīmiski farmaceitiskā rūpniecība

1937. gadā Latvijā bija 23 ķīmiski farmaceitiskas laboratori-

jas. 6 (26 %) no tām piederēja latviešiem, 6 (26 %) vāciešiem, 7 (30 %)

ebrējiem un 4 (17 %) citu tautību personām. 21 Minētajos uzņēmumos

strādāja 4 farmācijas maģistri, 10 farmācijas kandidāti, 10 provizori,
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vairāki farmaceitu palīgi un farmācijas studenti. No lielākajām fab-

rikām jāmin „Eikert, Marshall & Co." „Medfro" un Slimokašu starp-

biroja laboratorija.

„Eikert, Marshall & Co." uzņēmumam bija vairākas nodaļas,
un, pēc G.Eikerta personiskās informācijas, viena no tām bija ķīmiski
farmaceitiska fabrika un lieltirgotava, kas darbu uzsāka ap 1925. gadu

un vēlāk izveidojās par vienu no lielākiem ārstniecības līdzekļu ražo-

tājiem Latvijā. Uzņēmums gatavoja visvairāk galēniskos preparātus

— tinktūras, dažādus ekstraktus, tabletes, dzelzs albuminātu, lecitīnu,

nitroglicerīnu uc. preparātus. Uzņēmumā strādāja divi farmaceiti,

analitiķis un tā palīgs un apmēram 10 techniķu, kas bija specializē-

jušies atsevišķu ķīmiski farmaceitisku darbu veikšanā. Bez šiem

kvalificētajiem darbiniekiem uzņēmums nodarbināja lielāku skaitu

fasētāju, iesaiņotāju un biroja darbinieku. Farmācijas maģistrs G.Ei-

kerts bija izstrādājis metodes narkotīna izolēšanai, pienskābes un

aktīvās ogles ražošanai, uzbūvējis ēku šiem pasākumiem un pasūti-

nājis nepieciešamās ierīces, bet krievu armijas okupācija un sekojo-

šie notikumi izjauca firmas nākotnes nodomus. 1944.gadā vācu armija,

atstājot Rīgu, nodedzināja labi izveidoto un sekmīgo Eikerta, Maršala

un sabiedrības uzņēmumu.
i

„Medfro" ķīmiski farmaceitisko fabriku nodibināja provizors

Z. Fronckēvičs (pēc viņa paša 1973. gadā sniegtās informācijas) 1921.

gadā, sākumā kopā ar A. Medni. Vēlāk Fronckēvičs to izveidoja par

vienu no lielākiem ķīmiski farmaceitiskiem uzņēmumiem Latvijā.

1939. gadā tajā strādāja 3 farmaceiti, 3 ķīmijas inženieri, vairāki

ķīmijas techniķi un ap 60 dažādu laborantu, saiņotāju, grāmatvežu un

citu darbinieku. Par konsultantiem uzņēmumā strādāja LU mācīb-

spēki: doc. Dr.med. E. Dārziņš, prof. Dr. pharm. J. Maizīte un citi.

„Medfro" laboratorijas bija vienīgās Baltijas valstīs, kas ražoja 66

dažādas šķirnes sterilo ketgutu. Bez tam „Medfro" ražoja 67 dažādus

patentlīdzekļus un kopā ar pārējiem ārstniecības līdzekļiem (visvai-

rāk tablešu un ampulu veidā) 790 preparātu.
22

Par Slimokašu starpbiroja aptiekas laboratorijas izveidoša-

nos informāciju 1973. gadā sniedzis tās bijušais pārzinis J. Apinis.

1921. gadā Rīgā atvēra pirmo slimokašu aptieku (SKA) ar nelielu la-

borātoriju. īsā laikā Rīgā nodibinājās vēl piecas un provincē divas

slimokašu aptiekas. Galvenās slimokašu aptiekas laboratorija gata-
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voja farmaceitiskos preparātus visām slimokašu aptiekām un ambu-

lancēm. 1931. gadā slimokašu starpbirojs, galvenā aptieka un aptiekas

farmaceitiskā laborātorija ar tās nodaļām un medikamentu lielnolik-

tavu pārgāja uz moderno trīsstāvu celtni Gertrūdes ielā 15-17. Līdz

1937. gadam slimokašu aptiekas laborātorija izauga par plašāko un

modernāko ķīmiski farmaceitisko laborātoriju Latvijā" un ieguva

tiesības apgādāt ar saviem ražojumiem ne tikai slimokašu, bet arī

visas valsts, pašvaldību un privātās slimnīcas, sanatorijas, aptiekas

uc. SKA laborātorija savās nodaļās izgatavoja visus aptiekās vaja-

dzīgos galēniskos preparātus, SKA patentlīdzekļus, medicīniskās pel-

des, sterilus ārstniecības vielu šķīdumus ampulās un pudelēs, sterilus

pārsienamos materiālus, visus ārstniecības vielu pārbaudei vajadzī-

gos šķīdumus un reaģentus, tāpat reaģentus klīniski bakterioloģiskām

analizēm un higiēniski kosmētiskus preparātus. 1932. gadā laborato-

rijas ražojumu apgrozība bija Ls 122.740 un 1937. gadā Ls 710.273.
24

1937. g. katalogā uzņēmums piedāvāja 612 dažādu preparātu, ieskaitot

to dozējumu veidus. 1939. gadā visas slimokašu aptiekas, ķīmiski
farmaceitisko laborātoriju un medikamentu noliktavu pārņēma akciju

sabiedrība
„ Farmācija". Laboratorijas pārziņa farmācijas maģistra

J. Apiņa vārdiem runājot: „Starpbiroja un vēlāk A/S Farmācijas mēr-

ķis vienmēr bija dot slimiem cilvēkiem augstākā labuma medikamen-

tus par iespējami zemākām cenām"

Lielākie Latvijas ķīmiski farmaceitiskie uzņēmumi vairum-

produkcijā pamazām sāka lietot automātiskas ierīces ampulu, tablešu

un pulveru pagatavošanā, tā samazinot produktu pašizmaksu un sek-

mīgi konkurējot ne tikai savā starpā, bet sevišķi ar ārzemju lielajām

un slavenajām ķīmiski farmaceitiskām laborātorijām.

Tautas labklājības ministrijas drogu noliktava bija īpatnējs

farmaceitisks uzņēmums, ko 1934. gadā nodibināja pie šīs ministrijas

aptiekas. To vadīja farmācijas maģistrs Roberts Jakobsons. 1936.

gadā ar valdības lēmumu drogu noliktavai bija jāorganizē ārstniecī-

bas augu kultivēšana, ievākšana un uzpirkšana. Sakarā ar to ārstnie-

cības augu audzētāju un vācēju skaits strauji pieauga. Uzņēmuma

attīstību raksturo statistiskie dati: 1934-35. budžeta gadā uzpirka

5592 kg drogu, bet 1938-39.budžeta gadā 236.123 kg par Ls 315.738.

Tai pašā laikā eksportēja 35.274 kg drogu Ls 78.939 vērtībā.25 Gal-

venās drogu pircējas bijaVācija, Zviedrija, Somija, Igaunija un Lietuva.
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1940. gadā ar valdības lēmumu drogu noliktavu pievienoja akciju
sabiedrībai Farmācijai.

Ārstniecības līdzekļu lieltirgotavu un ķīmisko preču veikalu

darba apjomu noteica farmācijas likums, un tie bija pakļauti farmā-

cijas pārvaldes kontrolei. 1937. gadā Latvijā bija 17 ārstniecības

līdzekļu lieltirgotavas. Tikai trīs no tām piederēja latviešiem. Tai

pašā laikā Latvijā bija 271 ķīmisko preču (drogu) veikals, un apmē-

ram trešā daļa šo veikalu piederēja latviešiem.

Farmaceitu organizācijas

Valsts sākumā bija vairākas farmaceitu organizācijas: Latvi-

jas farmaceitu savienība, Rigas farmaceitu biedrība un Latvijas ap-

tiekāru (aptieku īpašnieku) biedrība. Vēlāk, šīm biedrībām apvieno-

joties, radās Latvijas farmaceitu biedrība (LFB), kurai bija divas

sekcijas: aptiekāru un kondicionējošo farmaceitu sekcija. Aptiekāru

sekcija sarīkoja starptautiskas aptiekāru konferences. 1938. g. 30.

martā LFB kopsapulce principā nolēma dibināt trešo — farmācijas

studentu sekciju. 26 Trīsdesmito gadu sākumā vairāki jaunās paaudzes
farmaceiti nodibināja Latvijas farmācijas veicināšanas biedrību.

Ar 1923.gadu Latvijas farmaceitu savienība izdeva farmaceitu

žurnālu, ko vēlāk turpināja LFB. Bez tam LFB rīkoja zinātniskus

referātus, farmaceitu zināšanu papildināšanas kursus, starptautiskas
farmaceitu konferences un sūtīja pārstāvjus uz konferencēm ārzemēs.

1939. gadā LFB kopā ar 15 citām profesionālām biedrībām iekļāva
Latvijas profesiju kamerā.27

Noslēgums

Kādas valsts farmācijas kvalitāti nosaka farmaceitiskā izglī-

tība, personāls un tā administrācija, farmācijas likums, aptiekas

rokasgrāmatas, aptieku tīkls un to darbība, ķīmiski farmaceitiskā

rūpniecība, bet arī tautas prasības un tās darba tikums un uzņēmība.

Latvijas farmācijai bija sava augstākās izglītības iestāde, un Latvija

bija viena no pirmajām valstīm, kas atzina, ka farmaceitu izglītībai

nepieciešama četrgadīga, resp. piecgadīga mācību programma. Lat-

vijas neatkarības laikā farmaceiti bija labi sagatavoti profesionālajam
darbam un maiņām farmācijā, ko eventuāli radītu zinātnes atklājumi

un technologijas progress nākotnē. Latvijas farmācijai bija pašai

savs aptiekas manuāls un sava farmakopeja, labi noorganizēts aptieku
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tīkls un ar idejām un izdomu bagāta, konkurēt spējīga ķīmiski far-

maceitiskā rūpniecība.

Valsts īsajā neatkarības laikā farmācija izveidojās par nepie-

ciešamu un respektētu profesiju, kas apgādāja iedzīvotājus ar labas

kvalitātes ārstniecības, higiēniskiem un diētiskiem līdzekļiem un go-

dam veica funkcijas, ko valsts tai bija uzticējusi. Tikai latviešu

nenogurstošais, rosmes pilnais radīšanas darbs un entuziasms, kas

bija raksturīgs visām profesijām neatkarīgās Latvijas sākumā, varēja

paveikt tik lielu darbu Latvijas farmācijas izveidošanā.
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LATVIEŠU ĀRSTU UN ZOBĀRSTU APVIENĪBA

Jānis Āboliņš

Otrā pasaules kara laikā Latvija zaudēja trīs ceturtdaļas no sava ārstu

un zobārstu skaita. Zaudēja kā praktizējošos ārstus un zobārstus, tā ari medi-

cīnas fakultātes profesorus, docentus un citus darbiniekus. Tās bija ārkārtīgi

smagas vētras, kas aiznesa Latvijas ārstus un zobārstus gan nāvē, gan plašajā

pasaulē. Vācu tautības kollēgas repatriējās uz Vāciju, ebrējus iznīcināja nacio-

nālsociālisti, un latviešus mala kā viens, tā otrs okupācijas režīms. Daudzi aiz-

bēga no dzimtenes, daļu nogalinājaokupācijas vara, citus aizsūtīja uz Sibiriju.
Vācu un ebrēju ārstu bija relātīvi daudz. Piemēram, 1937.gadābija viens

ebrēju tautības ārsts uz 128 ebrējiem, viens vācu ārsts uz 279 vāciešiem, viens

latviešu ārsts uz 1145 latviešiem un viens krievu ārsts uz 2102 krieviem. Šī

proporcija ārkārtīgi mainījās okupācijas laikos. Latviešu ārstus nogalināja,

izsūtīja uz Sibiriju, viņi krita karalaukā, bet lielais vairums 1944-45. gadā bēga

no krievu otrreizējās okupācijas nāves bailēs, atceroties 14. jūnijā komūnistu

izdarītās deportācijas.

Vai tad tiešām ārstiem un zobārstiem bija visvairāk jābaidās? Vai viņi
bija smagāk noziegušies pret Staļina baušļiem? Tā nedomāju, bet viņu darbs un

darbība deva viņiem labākas iespējas aizbraukt. Visvairāk brauca uz Vāciju.

Vācu iestādes to arī neliedza un dažkārt pat veicināja. Nedaudzi izbēga arī uz

Skandināviju, sevišķi uz Zviedriju. Bet nevienam no šiem bēgļiem nebija nekādu

ilūziju. Vācija bija karu zaudējusi, zeme izpostīta un draudēja bads — tāds pats

kā pēc Pirmā pasaules kara. Zviedrijā bija ārstu pārpilnībaun valdīja liels bez-

darbs — uz darbu savā arodā tur nebija ko cerēt.

Šodien jāatzīst, ka viss nokārtojās labāk nekā cerēts. Badu Vācijā novērsa

IRO un UNRRA; no turienes radās iespēja izceļot uz ASV, Kanādu, Austrāliju,

Venecuēlu uc. Saimnieciskās rosmes uzplaukums Zviedrijā uc. pamazām deva

arī darbu ārstiem, un pretēji bezdarbam radās darbaroku trūkums.

Kā tad nu bija ar šo bēgļu ārstu un zobārstu sabiedrisko rosību? Vis-

pirms zināmu rosmi sāka rādīt kollēgas Zviedrijā. Jau drīz pēc ierašanās šai

zemē zviedru medicīnas pārvalde aicināja igauņu, latviešu un lietuviešu ārstu

un zobārstu pārstāvjus pie sevis. leradāmies tad vienreiz nedēlā, bet mūsu

darbs un sanāksmju nozīme bija minimāla. Atceros ļoti labi mūsu «saimnieku"

Levkvistu un igauņu pārstāvjus Rīvu, Grantu uc. Pasēdējām, parunājām savu

stundiņu un šķīrāmies. Algotu darbu zviedru iestādēs nebija iespējams dabūt.

Vienam otram gan piešķīra tiesības ārstēt savus tautiešus. Zviedrijā ārstu ne-

trūka (karam sākoties, apmēram 600 zviedru ārstu bija bez algota darba), bez

tam mēs nepratām arī zviedru valodu. Tā pamazām mēs kļuvām par,t.s., archī-

vāriem, resp. techniskiem palīgiem visvairāk zviedru zinātniekiem universitāšu

pilsētās. Darbu piešķīra uz divi līdz trim mēnešiem ar 40—50 dolāruatalgojumu
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mēnesi. Polītiski darboties bija noliegts, bet sabiedriskie darbi kūsāja. Visur

dibinājās biedrības, grupas un kopas. Žēl, bet ļoti bieži šī organizēšanās notika

ar dalīšanos. Divas un vairākas biedrības bija ne tikai Stokholmā, bet arī ma-

zākās pilsētās.

Jau 1945. gada rudenī Latviešu palīdzības komitejā bija radusies doma

veidot kādu ārstu un zobārstu biedrību savā paspārnē. Atceros oktobra un no-

vembra dienas, kad mēs ar kollēgu Majoru devāmies no Upsalas uz Stokholmu

dibināt ārstu organizāciju. Nezinu, kāpēc zobārstus tad mēģināja atstāt malā un

runāja tikai par zobārstu pārstāvi. Mūsu pūles tomēr pirmajā sapulcē nevaina-

gojās ar panākumiem. Mēs vienkārši nevarējām ievēlēt biedrības priekšnieku.
Kandidātu šim postenim netrūka — taisni otrādi

— bija par daudz.' Vajadzēja

sanākt vēlreiz pēc kādas nedēļas. Tad arī ievēlējām kollēgu Ogriņu, kollēgas

Baidiņa kandidātu. Valdē iekļuva pieci ārsti un viens zobārstu „pārstāvis". Bied-

rība bija radusies, bet tās darbība sākās tikai pēc desmit gadiem — 1955. gadā.

Atstāsim tomēr pagaidām pie malas šo Zviedrijas ārstu un zobārstu organizā-

ciju, kas šodien ir tikai, t.s., kopa Latviešu ārstu un zobārstu apvienībā.

Kā jau minēts, uz Vāciju aizbrauca vairums latviešu ārstu un zobārstu.

Bet karš vēl turpinājās visu 1944. gadu,un juku un neziņas netrūka arī 1945. gadā.

Bez tam ārsti un zobārsti bija izkaisīti pa visu Vāciju, un kāda daļa palika pat
austrumu pusē. Tiem nācās braukt „mājās". Šī braukšana bija jādara grūtu sirdi.

Ir ziņas, ka daži kollēgas braukšanas vietā izvēlējušies pašnāvību. Kollēgas,kas

bija nokļuvuši Rietumvācijā, reizēm tur nonākdami pēdējā brīdī, dzīvoja vis-

vairāk, t.s., DP nometnēs. Šais nometnēs rosījās sabiedrisks darbs. Tā Augs-

burgas nometnē 1946.gadā nodibinājās pirmā latviešu ārstu organizācija Vācijā

ar doc. K. Apini kā priekšnieku un G Drilli kā sekretāru. Vēl vairāk ārstu bija

vienkopus Eslingenas nometnē — „mazajā Latvijā". Tur arī radās nodoms aicināt

visus Vācijas latviešu ārstus un zobārstus uz lielāku kopēju sanāksmi — pirmo

latviešu ārstu kongresu trimdā. Šis nodoms, kaut arī ar lielām grūtībām, izde-

vās, un 1947. g. 6—7. decembrī salasījās apmēram divi simti ārstu un zobārstu,

kas nodibināja Latviešu ārstu apvienību trimdā (LAAT). Kongresu ievadīja svēt-

brīdis, tad ievēlēja kongresa prezidiju: doc. K. Apini, profesorus: Buduli, Dār-

ziņu, Prīmani,Šulcu, Vētru un no zobārstiem doc. A.Raimondi. Nolasīja vairākus

referātus un ievēlēja LAAT valdi: priekšnieku K. Apini, sekretāru P. Purviņu,
kasieri F.Lēmani un statūtu komisijā T.Vītolu un A.Dargevicu. Kongress izde-

vās visai labi. Daudzi sastapās pēc ilgiem kara un trimdas gadiem,un sanāksme

noslēdzās vakarā ne mazāk draudzīgi.

Tā tomēr nebija tikai patīkama satikšanās. Bija kļuvis skaidrs, ka no-

metnes mūžīgi nepastāvēs, un cerēt uz kādiem citiem lielākiem notikumiem

varēja tikai vislielākie optimisti. Bija jādomāpar darbaiespējām svešumā. Kā

to iesākt? Daudziem nebija diploma, un, kam tāds bija, tas bija latviešu valodā

un bez norādījuma, ko mācījusi šī jaunā Latvijas universitāte, kādas prasības

vispār bijušas, lai varētu Latvijā strādāt kā ārsts. Bija jāizgatavo īpaša aplie-

cība par studijām un izturētiem pārbaudījumiem. Šādas apliecības ar īpašnieka
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ģīmetni izgatavoja visiem mūsu trimdas ārstiem un zobārstiem. Tās uzticēja

parakstīt abiem LU medicīnas fakultātes bijušiem dekāniem: H Budulim un

J. Prīmanim. Cik man zināms, tad izdotas 572 apliecības ārstiem, 125 zob-

ārstiem un 94 farmaceitiem. Liels un svētīgs darbs. LAAT biedru skaits pirmā

kongresa laikā bija 438.

Nākošais (otrais) kongress atkal notika Eslingenā 1949. g. 11—12. jūnijā.
Galvenā diskusiju tema bija „

Trimdas dzīves ietekme uz bēgļu veselību". Nola-

sīja arī vairākus citus referātus (par chirurgijas jautājumiem referēja doc.

Alksnis un Vītols). Kongresā bija ieradies arī pārstāvis no Zviedrijas (J. Ābo-

liņš). Viņš iepazīstināja dalībniekus ar apstākļiem Zviedrijā, kas sevišķi inte-

resēja tos, kuri taisījās izceļot uz Zviedriju. Kongresa dalībniekubija ap 120,

bet biedru skaits organizācijā ap 700 (500 ārstu un 200 zobārstu). Valdē palika

visi agrākie, bet tā kā bija paredzama K. Apiņa drīza izceļošana uz Savienotajām

valstīm, tad uzdeva doc. G.Federam pārņemt organizācijas dokumentus un even-

tuāli darbības vadību. Arī viņš izceļoja un dokumentus nodeva tālāk Sarkanā

krusta pārstāvim Minchenē. Tur dokumentus sadedzināja Sarkanā krusta pār-

stāvja tīri slimīgā garastāvokļa dēļ. Ar to izbeidzās LAAT pirmais posms, par

kuru mēs varam kaut ko uzzināt tikai no tā laika dalībnieku atmiņām. P.Purviņš

un J.Prīmanis ir atstājuši arī rakstveida atmiņas (sk. LAZA APKĀRTRAKSTA

100. nr.). Oficiālu dokumentu mums nav.

Otrs posms sākās ASV, un par to mums atkal jāpateicas bijušā priekš-

nieka doc. K-Apiņa lielajai enerģijai. Viņš jau 1951. gada novembrī bija apzinājis

645 latviešu ārstus un zobārstus, un jau 1952. gadajanvārī bija ievēlēta jaunā

valde — priekšsēdis K. Apinis, locekļi: J. Prīmanis, P. Purviņš, T. Staprāns un

P.Ābele; tuvākie kandidāti: N.Vētra, G.Feders, H.Buduls, V.Balodis, T.Vītols.

Organizācija nu jau plānota globālā apmērā. Biedru nauda ir 6 dolāri ASV, 6

vācu markas Vācijā, 6 kronas Zviedrijā utt. Biedrības nosaukums:
„

Latviešu

ārstu apvienība trimdā" (LAAT),angliski: „LatvianMedical Association m Exile".

Jau no 1950. gada LAAT izdod APKĀRTRAKSTU, kas sākumā kalpo kā

sazināšanās līdzeklis izklīdušajiem latviešu ārstiem un zobārstiem. Tas ļoti

iecienīts un 1950. gadā iznāk ik mēnesi, bet tikai hektografēts un divu lappušu

apjomā. Tā tas turpinās līdz pat 8. numuram, tad iegādā rotātoru, ko izmanto

līdz pat 52. numuram. Sākot ar 1953. gadu (53. numuru), APKĀRTRAKSTS iznāk

iespiestā veidā. 1950. gadā iznākuši 12 numuri, bet kopsummā tikai 24 lappuses,

kamēr 1955. gada astoņos numuros ir 149 lappuses. Ar 1957. gadu APKĀRT-

RAKSTS iznāk četrreiz gadā, un lappušu skaits svārstās no 75 līdz 140 gadā.

Šim izdevumam ir visai liela nozīme LAAT organizēšanā, un biedri to visur

gaida. Tur ir ziņas par mūsu stāvokli, tas palīdz atrast darbavietas, un ar tā

starpniecību organizē palīdzību grūtībās nonākušiem kollēgām. Interesanti at-

zīmēt, ka ASV ārsta licenci latviešu ārsti sāk iegūt jau, sākot ar 1952. gadu.

Kaut pirmā valde ievēlēta 1952. gadā, revīzijas komisiju (E. Dārziņu,

A. Alksni un F. Andreiku) ievēlēja tikai 1953. gada aprīlī. Valdi pārvēlēja 1954.

gada janvārī,un tajā bija X.Apinis, J.Prīmanis, H.Buduls, P.Ābele un A.Alksnis
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(kandidātos P. Purviņš). Pirmo reizi parādās ari zobārstu pārstāve A. Štauere-

Bonē. Godabiedri, īstenībā jau no Vācijas laikiem, ir J. Alksnis un H. Buduls.

Pārstāvji citās zemēs: Anglijā N. Cauna, Austrālijā V. Makase, Vācijā H. Buduls,

Venecuēlā J. Grebešs un Zviedrijā K. Dolietis.

1954.g.aprīlī nodibinās palīdzības fonds, kas sniedz samērā lielu atbalstu

grūtībās nonākušiem kollēgām un viņu bērniem (piemēram,atbalstīti kollēgas P.

bērni, kuriem abi vecāki bija izsūtīti uz Sibiriju). Jāpiemin, ka ilgāku laiku

pastāvēja arī, t.s.,personiskie fondi: prof. Alkšņa, prof. Budula,prof.Prfmaņa un

doc. T. Vītola. Šos personiskos fondus 1972. gadāapvienoja ar palīdzības fondu,

un tāds tas darbojasvēl šodien.

Biedrības darbībabija sevišķi rosīga piecdesmitajos gados, kā vērojams

pēc APKĀRTRAKSTA. To lasot, manāma K. Apiņa enerģiskā rīcība, rakstu ir

daudz, un tie tiešām ir labi. Pieminēšu šeit tikai dažus no aktīvākiem un labā-

kiem rakstītājiem. Par dzīvi savā emigrācijas zemē interesanti raksta, piemē-

ram, L.Neimanis, F.Grants, K.Mētrauc. Ar kādiem rakstiem piedalījies arī šo

rindu autors. Par medicīnas problēmām raksta E. Dārziņš, A. Alksnis, R. Pava-

sars, J. Pone, J. Kegi un daudz citu. Vel tagad, pārlasot šos rakstus, ir prieks

par to vitālitātiun saturīgumu.

Kollēgas sāk rīkot savās dzīvesvietās lokālas kopu sanāksmes. Šeit īpaši

jāatzīmē Zviedrijas kopa, kas, sākot ar 1955. gadu, gandrīz rēgulāri ik gadus

sapulcējas gan Stokholmā, gan provincē: Ševdē, Karlstadē, Vesterosā, Falken-

bergā uc. Sanāksmes, sevišķi provincē, ir arvien labi apmeklētas. Tā uztur

sirsnīgas latviskas attieksmes kopas biedru starpā.

īpaši pieminams 1956. gada decembris, kad organizācija pieņem savu

tagadējo nosaukumu:
n

Latviešu ārstu un zobārstu apvienība" (LAZA), angliski:

„
Latvian Medical and Dental Association". Tā to arī oficiāli reģistrē Minesotas

stātā 1956. g. 18. oktobrī. Kopu skaits ir pieaudzis, un bez jau agrāk minētiem

pārstāvjiem tādus izrauga vēl Abesīnijā (J. Pavāru), Argentīnā (A. Osīti), Aus-

trijā (K.Butuli), Beļģijā (P.Rubeni), Brazīlijā (F.Grantu), Čilē (R.Liepiņu), Fran-

cijā (J.Reinhardu), Holandē (O.Makstenieku), Norvēģijā (J.Alunānu) un Pakistānā

(A. Egertu). Pēc prof. Budula nāves (1954. g.) Vācijā pārstāvis ir P. Lapsa un

Venecuēlā E. Ķešāne.
Sešdesmito gadu sākums ir klusāks. Vai tam ir kāds sakars ar mūsu

darbīgā priekšnieka K. Apiņa slimību, grūti teikt. Tā vai citādi, bet jau 91. AP-

KĀRTRAKSTA numurā (pēdējais numurs 1966. gadā) Apinis oficiāli ziņo, ka viņa
fiziskie spēki samazinās, un lūdz padomāt par nākošo priekšnieku un vispār par

LAZA nākotni. Apinis nomirst 1967. g. 3. jūlijā, un brīdi liekas, ka viss apstā-

sies. Bet tā nenotika.Starplaikā APKĀRTRAKSTUizdeva Zviedrijas kopa (piecus

numurus), un jaunas priekšnieka un sekretāra vēlēšanas notika 1968. g. 2. jūnijā.

Piedalīšanās vēlēšanās bija visai dzīva. Par priekšnieku ievēlēja doc. A.Alksni

(tā turpinājās tiešs sakars ar LU) un par sekretāri R. Grīsli. Tā bija pirmā un

pagaidām vienīgā reize, kad zobārste iekļūst valdē. Zviedrijas kopas statūti gan
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jau kopš 1966.gada paredz valdē arvien trīs ārstus un trīs zobārstus. Man

liekas, ka tā ir pareizi, jo vismaz Zviedrijā zobārsti skaita ziņā ir vairākumā.

Kādā stāvoklī tad LAZA ir šodien (1973-74. g.)? Tā darbojas, un pēc
1968. gada notikuši divi latviešu ārstu un zobārstu kongresi: trešais Losandže-

losā 1970. gadā un ceturtais Ķelnē 1973. gadā. Kongresus rīko lokālās kopas —

Losandželosā Dienvidkalifornijas kopa ar priekšnieku J.Cilni un Ķelnē Eiropas

lielākās kopas (Zviedrijā) kollēgas ar priekšnieku E. Ogriņu. Abi šie kongresi

kā no zinātniskā, tā arī organizātoriskā viedokļa jāuzskata par sekmīgiem. Bet

atzīmēsim, ka šādus kongresus varēja rīkot tikai ar LAZA centrālās valdes

(priekšnieks A. Alksnis) materiālo un morālo atbalstu. Losandželosā piedalījās

41 kollēga, Ķelnē — 125. Abi kongresi notika dziesmu svētku laikā, radot kol-

lēgām iespēju piedalīties kā kongresā, tā dziesmu svētkos.

Ari APKĀRTRAKSTSturpina iznākt rēgulāri oktobrī un aprīli 32 lappušu

apmērā. Materiālā ziņā organizācija un tās kopas var samērā brīvi rīkoties.

Centrālajā valdē tagad (1973—1975.g.) darbojas: priekšnieks A. Alksnis, priekš-

nieka vietnieks R. Pavasars, kasieris A. Dargevics, biedrzinis F. Valdmanis,

sekretārs J. Cilnis. Revidenti: A. Birzgalis, A. Muižnieks, T. Staprāns. Biedru

skaits tuvu 600.

Nav šaubu, ka LAZA ir viena no lielākām un stabilākam latviešuaroda

organizācijām trimdā. Pie tam, pētījot mūsu biedru sarakstu, redzam daudz

jaunu apdāvinātu seju, kas šīs latviešu trimdas organizācijas darbu varēs sek-

mīgi turpināt.

LATVIEŠU ĀRSTI UN ZOBĀRSTI DAŽĀDĀS MĪTNES ZEMĒS

Apzināto ārstu un zobārstu kopskaits 1174,LAZA biedru kopskaits 1974.gada

1. janvārī 564
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MEDICĪNISKĀ PERSONĀLA ĪSBIOGRAFIJAS

Edgars Dunsdorfs

Ar Latvijas kultūras fonda un Latvijas universitātes medicīnas fakultā-

tes atbalstu 1928.gadāiznācalzidoraßrensonagrāmataDlE ARZTE KURLANDS.

Tajā lasām (x lpp.): „Savos pētījumos par personālu tieši attieksmē uz jaunāko
laiku atdūros pret neparedzētu šķērsli, jo vairākos gadījumos tieši jaunākie
ārsti neatsaucās uz maniem atkārtotiem lūgumiem un aicinājumiem. Tādēļ bija

ļoti grūti iegūt attiecīgos, bieži trūcīgos, datus." Tagad, gandrīz pusgadsimteni

vēlāk, pavisam citos apstākļos šo īsbiografiju sakopotājam ir jāsaka gluži tas

pats.

Ziņas šoreiz vāca ar sevišķu iespiestu kartīti Latviešu ārstu un zobārstu

apvienība un sakopotājs pats ar avīzēs vairākkārt iespiestiem aicinājumiem.

Paldies tiem, kas uz šiem aicinājumiem atsaucās. Pateicība pienākas arī tiem

daudzajiem, kas ir izpratuši, kāda liela nozīme vēlākā pētniecībā būs šim ie-

spiestajam materiālam, un kas sakopotājam piesūtīja medicīniskā personāla

sarakstus ar adresēm. Pārsla Blāķe izskatīja publikāciju DIRECTORY OF

DENTAL EDUCATION 1972-73 (The Office of Educational Resources Studies,

American Association of Dental Studies). AleksandrsDzirne aizdeva nokopēšanai

LATVIJAS ĢENERĀLAPGABALA MEDICĪNISKĀ PERSONĀLASARAKSTU 1943.

gadam (Rīgā 1943). Dagmāra Lejniece izskatīja Kalifornijas medicīnas techno-

logu (laborantu) oficiālo sarakstu, sakopotājs pats izdevumu MEDICAL DIRECT-

ORY OF AUSTRALIA 1970 (Sydney 1970). Šādi oficiāli saraksti ir visos ASV

stātos, Kanādā un Eiropas valstīs, bet, diemžēl, neizdevās sarunāt talciniekus,

kas tos izskatītu. Totiesu viņiem zināmā medicīniskā personāla sarakstus laipni

piesūtīja J. Āboliņš, I.Bērzkalns, A. Gulbis, V. Gusts, J. Lepste, L. Lukss, O. Mini-

ats, E.Ogriņš, J.Priedkalns, A.Sietiņsons, A.Stepe, V.Skroms, V.Tomanis, A.Za-

rinš. Bez tam izmantota LAAJ zinātnes nozares universitātes beigušo kartotēka,

gar kuru strādā J.Lazdiņš un P.Dubavs. Ar L. Rumaka gādību izdevās dabūt

izlabotu LAZA biedru sarakstu par ASV un Kanādu. Izskatīta arī grāmata AKA-

DĒMISKĀ BIEDRĪBA ATAUGA 1909—1959 ([Vesterosā] 1961), jo šīs organizā-

cijas biedru starpā ir lielāks skaits ārstu.

Sniegtajās īsbiografijās personu vārdi un vietvārdi rakstīti fēnētiski,

vajadzības gadījumā minot originālrakstibu iekavās, un universitāšu nosaukumi

latviskoti. Sieviešu uzvārdi rakstīti saskaņā ar latviešu valodas pareizrakstības

prasībām (iekavās parasti dots dzimtais uzvārds). Personām ar vairākiem

priekšvārdiem pēc latviskās paražas minēts tikai pirmais. Ziņas par personām

apzīmētas ar šādiem burtiem: a) kad un kur dzimis, b) laulātā drauga vārds un

arods, c) bērni (cipars aiz ģimenes locekļa vārda apzīmē viņa vecumu 1973.

gadā), d) studijas, grāds c) vai strādāpraksē un kur, f) citas ziņas (publikācijas,

apbalvojumi), g) adrese.
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Tā kā redakcijai nebija pieejamas visas īsbiografijās minēto personu

publikācijas, atzīmēts tikai, ka ir publikācijas, vai arf to skaits. Laipns lūgums
visiem autoriem piesūtīt savas publikācijas vai to atsevišķus novilkumus biblio-

tēkai, kuras mērķis ir savākt visu, ko publicē latvieši brīvajā pasaulē vai kas

par viņiem ir publicēts. Bibliotēkas adrese: Latvian Librarv, 3 Dickens Street,

Ehvood, Vic. 3184, Australia.

SAĪSINĀJUMI

A.= augstskola; AAOS = American Academv of Orthopaedic Surgeons; ACS

= American College of Surgeons; admin.= administrācija, administratīvs; adr. =

adrese; agr.= agronome agronoms; ak. = akadēmija; akc. = akciju; APA = Americ-

anPharmaceuticalAssociation; apbalv. = apbalvojumi, apbalvots; apr.= apriņķis;
apv-ba =apvienfba; ārk.=ārkārtas; ASCP = American Societv of ClinicalPathol-

ogists; b. = beidzis, beigusi; b-ba = biedrība; bibl.= bibliogrāfija; BU = Baltijas

universitāte; centr. = centrālā,centrālais; chirurg. = chirurgijā; d. = dēls,dēli;

DABA = Diplomāte American Board of Anaesthesiologists; DABAS = Diplomāte

American Board of Abdominal Surgerv; DABIM = Diplomāte American Board of

Internai Medicine; DABNS ■ Diplomāte American Board of Neurologic Surgerv;

DABPN = Diplomāte American Board of Psychiatry and Neurology; DABR =

Diplomāte of American Board of Radiology; DE = Diplomāte of Endodontics;

dep-ts = departaments; dir.=direktors, direktrise; DNBME =Diplomāte National

Board of Medical Examiners; doc. = docents; D-pils = Daugavpils; dz. = dzimis,

dzimusi; elektr.=elektrotechnikas; FAAFP = FellowAmerican Academyof Family

Phyßicians; FAAGD = Fellow American Academy of General Dentistry; FAAMD

= Fellow American Association on Mental Deficiency; FACA = Fellow American

Collegeof Anaesthesiologists; arf: FellowAmerican College of Angiology; FACP

= Fellow American College of Physicians; FACS = Fellow American College of

Surgeons; FACOG = Fellow American College of Obstetrics and Gynaecology;

fak. = fakultāte; farm.= farmācijas; FCCP ■ Fellovv American College of Chest

Physicians; FICA = Fellow International College of Angiology; FICS = Fellovv

International College of Surgeons; filol.= filoloģija; filoz. = filozofija; FRACS =

Fellovv Royal Australian College of Surgeons; FRCP(C) = Fellovv Royal College

of Physicians (Canada); FRCS(C) = Fellovv Royal College of Surgeons (Canada);

FRSH = FellovvßoyalSociety of Health; g. = gads, gadi; galv.=galvenā, galvenais;

gimn.= ģimnāzija; humān.=humānitārs; 1 = institūts; instr.= instruktore, instruk-

tors; inž. ■ inženieris; IRO = InternationalRefugeeOrganization (Starptautiskā

bēgļu aprūpes organizācija); izgl. = izglītības; karal.= karaliskā,karaliskais; kol.

= kolledža; kom. = komisija; labor.= laborātorija; latv. = latviešu; lauks.=lauk-

saimniecības; lauks-ks = lauksaimnieks; LAZA = Latviešu ārstu un zobārstu ap-

vienība; LDS = Licentiate m Dental Surgery; LDS, RCS of E = Licenced Dental

Surgeon of Royal College of Surgeons of England; LNAK = Latviešu nacionālā

apvienfba Kanādā; loc. =loceklis; LRCP= LicentiateRoyal College of Physicians;

LRCS =LicentiateRoyal College of Surgeons; LSCS = Latviešu studentu centrālā
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savienība; LSK = Latvijas sarkanais krusts; LU = Latvijas universitāte; m. =

meita, meitas; māc. = mācītais; mag. = maģistre, maģistrs; MANZCP = Member

of Australian and New Zealand College of Psychiatrists; mech. = mechanikas;

mcd.=medicīnas; mērn.= mērniecības; mežk.= mežkopības; min-ja = ministrija;
MRCPath.= MemberRoyal College of Pathologists (England); MRCS = Member

Royal College of Surgeons; MRCVS = MemberRoyalCollege of Veterinary Surge-

ons; nac. = nacionāls; NATO = North Atlantic Treaty Organization; nod.=nodala;

noz.= nozare; org-ja = organizācija; pag.=pagasts; papild. =papildinājies, papil-

dinājusies; pārbaud. = pārbaudījumi; pens. = pensionējies.pensionējusies; pētn.=

pētniece, pētniecības, pētnieks; plkv. -ltn. = pulkvežleitnants; pr-dis =priekšsēdis;

prec. = precējies, precējusies; priv.-doc. = privātdocents; pr-ks = priekšnieks;

prof. = profesors; profesion. = profesionāls; publ. = publikācijas; raj. = rajons;

RCGP = Royal College of General Practitioners; RCS = Royal College of Surge-

ons; RCSE =Royal Collegeof Surgeons of England; revīz. = revīzijas; rūpn. =rūp-

niecības; sab-ba= sabiedrība; sabiedr.= sabiedrisks; sav-ba = savienība; SGP =

Society of General Practitioners; slimn.= slimnīca, slimnīcas; spec. = specia-

lizējies, speciāliste, speciālists; stud. = studējis, studējusi, studente, students;

tauts-ba = tautsaimniecība; tauts-ce = tautsaimniece; tauts-ks = tautsaimnieks;

TB = tuberkulēzes; techn. = technisks; technol. ■ technologs, technologe, techno-

logijas; tirdzn. = tirdzniecības; TLM = tautas labklājības ministrija; U = univer-,

sitāte; UNRRA = UnitedNations Relief& RehabilitationAgency; uzņ.= uzņēmums;
vai. = valoda; vec. = vecākā.vecākais; vesel. = veselības; vet.-ārsts = veterinār-

ārsts; vet.-higiēna = veterinārhigiēna; vet.-klīnika=veterinārklīnika; vet.-med.

= veterinārmedicīna; vietn. = vietniece, vietnieks; visp. = vispārējs; zin. = zināt-

nisks; ZLCP = Zviedrijas latviešu centrālāpadome; žēlsird.=žēlsirdīgā.

Ar A, romiešu ciparu un lappusi norādīts uz ARCHĪVAsējumu, kur par

attiecīgo personu sniegtas kādas ziņas.

ĀBELE, Anda — sk.: LUTERE.

ĀBELE (MELBĀRDE), Ārija — d) Venecuēlas U (zobārste).

ĀBELE, Inta —d) mcd. technol. g) 710 Sunset Parkway, Novato, CA 94947,

USA.

ĀBELE (GUTMANE), Melita - a) 10.11.1920 Popē d) Malmes U 1953

(zobārste) g) Styrmansgatan 18, S - 114 54 Stockholm, Sweden.

ĀBELE, Pēteris - a) 13.1.1893 d) Tērbatas U 1918 (ārsts); LU 1930

Dr.med. c) priv.-doc. LU; tagad pens. f) 14 publ.; Latviešu ārstu apvienības

trimdā valdes loc. no 1952; sk.: AVIII, 208. un 266.1pp. g) 4 LafkoDr., Pough-

keepsie, NY 12603,USA.

ĀBELĪTE, Māra — d) Viskonsinas U 1964 B.Sc. (māsu zinībās).

ĀBERE (CEICHNERE), Inese — a) 11. 1. 1930 Rīgā b) Aldonis Ābers,

mech. inž. (Vašingtonas U) c) Ēriks 8, Alberts 6 d) Vašingtonas U farm. fak. B.S.

farmācijā 1955 c) farmaceite slimn. g) 4013 Eastern Ave N, Seattle, WA 98103,

USA.
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ĀBOLA, Johanna — sk.: ČAKANOVSKA,

ĀBOLIŅA (ŠVANKA), Anna- a) 1892 d) LU 1924 ārste (acu slimībās)

c) praksē nestrādā g) CA, USA.

ĀBOLIŅA (OZOLA), Elza - a) 1.5.1911 Rfgā b) Jānis Āboliņš,doc.,Dr.
mcd.67 c) Juris 31 d) LU 1939 ārste zobu slimībās c) skolu zobārste Stokholmā

g) Inteckningsvāgen 46, S - 126 43 Hāgersten, Sweden.

ĀBOLIŅA, Inta - a) 24. 8.1939 d) Upsalas U mcd. lic. g) Jāralsvāgen 46

-C, S - 582 89 Linkbping, Sweden.

ĀBOLIŅA, Vija -sk.: HAFERMANE.

ĀBOLIŅŠ, Jānis - a) 12.5.1906Kraukļos d) LU 1930 ārsts; 1938 Dr.

mcd.; Upsalas U 1950 mcd. lic. c) no 1938 LU priv.-doc. un doc.; Zviedrijā
virsārsta vietn. dzemdību klīnikā f) 112 publ.; sk.: AVII, 99. lpp., X, 98. lpp.

g) Allmānna88, Box 5606, S - 114 86 Stockholm, Sweden.

ĀBOLTIŅA, Daile — sk.: PIKERINGA.

ĀBOLTIŅA, Irma -sk.: BIRĢERE.

ĀBOLTIŅA, Maija — d) Sidnejas U 1958 (fizioterapiste).
ABULA, Dzidra - d) Perdjū (Purdue) U (ASV) 1959 B.S. farmācijā.

ABULA, Velta -sk.: LAZDA.

ADAMOVIČA, Mirdza -d) Indiānas U (ASV) 1958 B.S. māsu zinībās.

ADAMOVIČS, Andris — d) Vašingtonas U Sietlā 1962 B.S. mikrobioloģijā

1965M.S. farmakoloģijā.
ĀDAMSONE (ZOMERA), Antonija — a) 1886 d) Maskavas U 1914 (ārste)

g) 70 Springhill Ave, Staten Island, NY 10301, USA.

ĀDAMSONE (ZNOTIŅA), Gaida -a) 24. 6.1923 d) Ņujorkas U 1957 (ārste).

ĀDAMSONE, Glorija — a) 29.10.1928 Liepājā d) Dornera kol. Milvēkī

1953 B.A. ķīmijā; Marķētas U 1957 D.D.S. (zobārste) g) 3707 Fond dv Lac Ave,

Milwaukee', WI 53216, USA.

ĀDAMSONE, Laima — a) 30.10.1926 d) Getingenas U 1952 Dr.med.;

prakses tiesības Ohaiē 1954.

ĀDAMSONS, Armands -a) 4. 7.1939 Rīgā d) Marķētas U Milvākī 1964

D.D.S. (zobārsts) g) 332 N Third St., Sillwater, MN 55082, USA.

ĀDAMSONS, Edvīns — a) 13.4.1912 Rīgā b) Valija Ādamsone, dz.Viro

c) Armands, Aldis, Juris un Marika d) LU 1941 veterinārārsts c) strādājisRīgas

pilsētas vesel. valdē; no 1944 Vācijā vet.-ārsts Šneidemindē; no 1949 ASV —raj.

vet.-ārsts, vēlāk gaļas apskatē g) 5050 S East End Ave, Chicago, IL 60615,U5A.

ĀDAMSONS, Jānis — a) 30. 7.1929 d) stud. BU; Getingenas U1954(ārsts)

c) praktizē ASV f) sk.: A VIII, 266. lpp.

ĀDAMSONS, Kārlis — a) 30.10.1930Rīgā d) b. Georga Augusta U Vācijā

1952 (ārsts); ASV 1956 Ph.D. farmakoloģijā c) Kolumbijas U ASV ārk. prof. no

1961; Puertoriko viesprof. 1963, pēc tam zin. darbā Ņujorkā f) sk.: AVII, 99.

lpp. g) 70 Springhill Ave, Staten Island, NY 10301, USA.

ĀDAMSONS, Rolands — d) ārsts g) 280 Douglas Rd, Emerson Hills,

Staten Island, NY 10304, USA.
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AFANASJEVS-ZILE, Boriss — d) Erlangenas U Vācijā 1949 Dr.med.

dent.; MinesStas U ASV 1954 B.S. un D.D.S. (zobārsts).

AGARA, Vija — d) Vašingtonas stāta U 1958 B.S. farmācijā.
AIRE (VEINBERGA), Elza — a) 6. 3.1899Dobelē d) LU 1926 ārste g) 6

Verden St.,o'Connor, ACT 2601, Australia.

AIRE, Lija -sk.: POGAI NE.

AISTERE, Vija — d) Bruklinas kol. Ņujorkā 1959 (?) B.S. bioloģijā; Al-

bānijas mcd. kol. Ņujorkā 1961 (?) M.D.

AIZKRAUKLE, Vanda - sk.: OZOLA.

AIZSTRAUTA, Agnija — a) 6.1.1929 Rīgā d) Hanoveras veterinārā ak.

Vācijā (vēterinārārste); Sidnejas U Austrālijā 1956 B.V.Sc. c) mācībspēks Sid-

nejas U f) publ.; sk.: AVII, 100. lpp. g) 97 Attunga Rd, Yowie Bay, NSW222B,

Australia.

AIZUPĪTE (SPRĪVULE), Alfse
- a) 13.12.1905 Varšavā b) Pauls Aiz-

upltis, ierēdnis, agr. c) 2d. 33 g. un 31 g., m. 34 g. d) LU 1932 ārste bērnu

slimībās; darba tiesības Ņujorkas stātā c) vec. psfchiatre, tagad pens. g) 24

FountainSt., West Newton, MA 02165, USA.

AKERMANE, Ērika — sk.: ZELTIŅA.

AKERMANE, Verēna -sk.: DZENE.

ALBERTA (DZENE), Lūcija — a) 10.4.1919 Naukšēnos b) Bruno Alberts,

inž. c) Ruta 19, Vita 17 d) LU 1944 veterinārārste; papild. Gfzenes U Vācijā

1944 c) Kanādā darbiniece dzīvnieku lipīgo slimību pētn. I, pēc tam slimn. labor.

f) 4 zin. publ. (kopdarbi) periodikā g) 199 MountbattenAve, Ottawa, Ont. KIH 5V6,

Canada.

ALBERTA, Valija -sk.: OZOLIŅA.

ALBERTIŅA (EZERGAILE), Daina —d) Mičiganas U Annarborā 1960 (?)

B.S. mcd. technologijā.

ALBERTS, Roberts — d) Kalifornijas U Berklejā 1964 M.tautas veselībā.

ALDERMANE, Aleksandra - d) Minesētas U 1968 B.S. un M.D.

ALGINA (ALGIN), Anna - d) ārste (?) g) 1045 Park Ave, New York, NY

10028, USA.

ALKS, Vitauts - d) Bafalo U (ASV) 1961 B.S. farmācijā, 1964 M.S. mcd.

ķīmijā c) pētn. asistents f) sk.: A VIII, 266. lpp.

ALKSNE (KALNIŅA), Anna- a) 17.9.1888 Liepupē - b)AugustsAlksnis,

tālbraucējs kapteinis d)'LU 1926 ārste, 1932 spec. bērnu slimībās c) Zviedrijā

archīva darbā un biologe slimn. g) Tuna g. 37 B 11, S - 753 37 Uppsala, Sweden.

ALKSNE, I
.
- d) Anatomijas I Sietlā, ASV (ārste) f) publ.; sk.: AVII,

100. lpp.

ALKSNINA, Ērika -a) 3. 8.1937 Vārpā,Sanpaulē,Brazīlijā d) b. Sanpaulo

U žēlsird. māsu'fak. (ap 1960).

ALKSNIS, Ādolfs — a) 9. 7.1903 Rozēnos b) Alma Alksne.dz. Ozola, vet.-

ārste c) sk.: Alma Alksne (368. lappusē) d) LU 1930 veterinārārsts; Vīnes

vet.-med. A. 1938 Dr.med.vet.; prakses tiesības ASV Vašingtonas stātā c) LU

10028, USA,
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asistents 1932—1938, doc. 1938, ārk. prof. 1944; Vācijā prof. UNRRA UMinchenē

1946—1947; ASV no 1949; kopš 1952 strādā savā veterinārā klīnikā f) Morberga

fonda stipendiāts; publ.; sk.: A VII, 100. lpp. g) adr. sk.: Alma Alksne (368. lpp.).

ALKSNIS, Arveds — a) 21.5.1910 Liepājā b) Rita Alksne, dz. Bērziņa

c) Jānis 33, Elizabete 28, Liliana 22 d) LU 1933 ārsts, 1938 Dr.med. c) LU

priv.-doc. 1940, doc. 1941; 1944—1945 Latv. leģiona slimn. vec. chirurgs, 1945—

1950 Latv. slimn. Lībekā chirurgs; ar 1954 privātpraksē chirurgijā un uroloģijā

Kalifornijā f) 10 zin. publ. latv..franču un vācu vai.; Latv. ārstu apv-bas trimdā

valdes loc. 1954, LAZA kasieris 1956—1957, pr-ks ar 1968; apbalv.: Nopelnu

krusts un DV zīme zeltā; sk.: A VIII, 266. lpp. g) 150PebbleBeachDr..Crescent

City, CA 95531, USA.

ALKSNIS, Haralds - a) 1913 d) LU 1942 ārsts g) 22 Saddleback Rd,

Rolling Hill, CA 90274, USA.

ALLEMANTA (ALLEMANT,dz. BALODE), Anita — a) 1943 Rīgā d) stud.

Vašingtonas stāta U; Juniona (Union) U Albānijā,Ņujorkā 1970 (ārste) c) specia-

lizējas Ziemeļrietumu U g) 244 E Pearson St., Apt. 1115.Chicago,IL 60611,U5A.

ALTRAKA (FRANKENŠTEINA), Zigrīda-a) 1913 d) b. LU 1937; Toronto

U Kanādā D.D.S. (zobārste) g) 745 Coxwell Ave,Toronto 6,Ont.,Canada.

ALUTE, Ingrīda- sk.: RAITA.

ALUŽĀNE, Baiba — sk.: BETCHERE.

ALUŽĀNE, Maira — a) 15. 2.1945 Dedenhauzenā, Vācijā d) b. Minsteres

U farm. fak. 1970, prakses tiesības 1972 c) farmaceiteaptiekā g) 44 MUnster-

W., Mehringvveg 54, West Germany.

AMOLIŅŠ, V. -d) ārsts (?) g) 287 Portland St. ,Dartmouth,N.S., Canada.

AMTMANIS, Jānis — d) Minchenes U Vācijā 1946 (ārsts).

ANCONE, Maija - sk.: KAŅĶE.

ANDERSONE, Alma — d) Mičiganas U 1962 B.S. zobu higiēnā.

ANDERSONE, Austra
— d) D.D.S.(zobārste) g) 2250 Fairpoint St.Pasa-

dena, CA 91107, USA.

ANDERSONE, Guna — d) Ilinojas stāta U 1964 D.D.S.

ANDERSONE (TREIMANE), Merija — a) 22.11.1915Krievijā d) LU 1939

ārste zobu slimībās c) ASV kopš 1952.

ANDERSONE, Velta — d) b. Zviedrijas karalisko farmācijas l.

ANDERSONS, Māris-d) ārsts g) Suite 217,240 Wellesley St. E, Toronto

282,Ont., Canada.

ANDREJEVA, Vaira - d) Vašingtonas stāta U Sietlā 1970 B.S. farmācijā.

ANDRENOVIČS, Budris — d) Vircburgas U Vācijā 1950 (ārsts) g) In-

dustry, IL 61440, USA.

ANEROTA (ANNEROTH,dz. OZOLIŅA), Ingrīda -a) 2. 4. 1932 Daugav-

pilī b) Jerans Anerots (GOran Anneroth), zobārsts, doc. c) Pēteris 14, Mikaels

12 d) Stokholmas U odont. lic. c) privātpraksē g) LorensviksvāgenlO, S-183 63

Tāby, Sweden.

ANKURE, Uga - d) Toronto U 1967 B.A. māsu zinībās.
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ANSBERGS, Nikolajs — a) 9.10.1916 Rževā, Krievijā d) LU 1943 ārsts

zobu slimībās c) Anglijā kopš 1950 g) 59, Beach Hall Rd, Highams Park, London

E 4, England.

ANSONE, Līda — d) Kvīnslendas U Austrālijā 1960 B.D.S.

ANSONE, Māra — d) Kolumbijas U Ņujorkā B.S. farmācijā.
ANSONE, Mirdza -sk.: SKOMBA.

ANSPALA (ANSPAL.dz. KRŪZE), Gunta - a) 26.3.1944 Rīgā b) Taivo

Anspals (Anspal), B.Pharm.(1964), M.8., B.S. (1973) c) Dana 2 d) Sidnejas U 1965

B.Pharm. c) strādā savā aptiekā g) 8 Haig St., Maroubra, NSW 2035, Australia.

APINE (ĶIPĒNA), Anna —a) 31.10.1903 Līvu pag. b) Jānis Apinis, far-

maceits c) Jānis 32, Rasma 28 d) LU 1937 mag. pharm. c) laboranteViskon-

sinas U slimn. chirurg. nod. g) 1705 Baird St., Madison, WI 53713, USA.

APINE, Rasma —a) 1. 9.1943 Rīgā d) Viskonsinas U 1966 B.S. farmā-

cijā; darba tiesības 1967 c) asistente Mičiganas U farm. fak. Annarborā g) 1705

Baird St., Madison, WI 53713, USA.

APINIS, Jānis —a) 8.8.1905 Tirzā b) Anna Apine, farmaceite c) sk.:

Anna Apine d) LU 1935 mag. pharm.; Viskonsinas U 1954 B.S. farmācijā c) far-

maceits slimnīcā g) sk.: Anna Apine.

APSE, Jānis - d) Gvelfas U 1966 D.V.M. (veterinārārsts) g)4 Beach St.,

Brampton, Ont., Canada.

APSE, Pēteris — d) Toronto U 1966 D.D.S.

APSE, Ruta —d) zobārste g) sk.: Jānis Apse.

APSE, Silvija -sk.: JANUŠONE.

ĀRGALIS, P. - d) Johannesa Gutenberga U Vācijā 1971 (ārsts).

ĀRĪTE, Līga - d) D.D.S. Toronto U g) 741 Dovercourt Ave, Toronto,

Ont., Canada.

ARONA, Irma -sk.: LUDZENIECE.

ĀRONIETE, Guna -d) Getingenas U Vācijā un Ziemeļrietumu U Čikāgā

1961 (zobārste) c) mācībspēks Ziemeļrietumu U Čikāgā f) sk.: A VII, 101. lpp.

g) Suite 1501, 25 E Washington St., Chicago, IL 60602, USA.

ASARA (KARKLIŅA), Anna - a) 30.6.1898 Plāterē b) Jānis Asars 78,

inž.,LU mech. fak. prof. c) Aina (mirusi), Ruta Meijere, dz. Asara, Juris, inž.

d) LU 1926 ārste; spec. iekšķīgās slimībās 1931, bērnu slimībās 1932 c) Rīgā

slimokašu ārste uc.; Vācijā nometņu ārste Vircburgā; ASV kopš 1950 strādā

slimn. labor. g) 2575 Svcamore St.* Columbus, IN 47201, USA.

ATTEKA, Ramone — d) b. Toronto U (fizioterapijā).

AUDERE, Hermīne -sk. . ZVIRBULE.

AUDRIŅŠ, Kārlis — d) Sidnejas U Austrālijā 1961 (zobārsts).

AUGSTKALNA, Ilze - d) Adelaides U Austrālijā 1967 M.8..8.5.

AUGULIS, Visvaldis - a) 16.10.1920 Rīgā b) Nona Augule, sekretāre

d) stud. LU un BU; Sidnejas U 1956 M.8..8.5. c) privātpraksē f) RCGP.SGP

g) 126 Cahors Rd, Padstow, NSW22II, Australia.
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AULECIEMS, Egils — a) 4. 11. 1925 Valmierā b) prec. c) divi bērni

d) Montanas stāta kol. 1954 B.S. bakterioloģijā c) bakteriologs Minesotas vesel.

dep-tā g) 3218 Canterburv Dr., Minneapolis, MN, USA.

AUĻICIEMA (STĪPNIECE), Maija — d) Adelaides U 1961 B.D.S.

AUMALE, Anta — Nebraskas U (ASV) 1959 (?) B. farmācijā.
AUSENBACHA (RORBACHA),Anita — a) 19. 9.1919 Rīgā b) Jānis Ausen-

bachs, būvinž. c) Māra 16 d) LU 1943 ārste c) slimn. chronisko slimību nod.

speciāliste reumatologijā un darbanespējas noteicēja f) publ.reumatologijā uc.

g) 8748 ColumbiaRd, Olmsted Fails, OH 44138, USA.

AUSTERE, Ināra — d) Tempļa U Filadelfijā 1961 B.S. mcd. technol.

AUSTRIŅŠ, Miķelis — a) 8. 3. 1945 Bevecko, Čechoslovakijā b) Lilita

Austrina, dz. Namatēva, b. Rietummičiganās U ar mākslinieces grādu (8.F.A.)

c) Lija 2, Māra 1 d) Rietummičiganas U 1966 B.S. bioloģijā, 1970 D.D.S.; b. ASV

armijas ārstu skolu (loti sekmīgi) 1970 c) 1970—1972 armijas ārsts zobu slimī-

bās Vācijā; kopš 1973 privātpraksē Kalamazū f) publ. kopā ar D. Aminofu (Ami-

noff); godabiedrs stud. org-jā; Mičiganas U balva periodontikā g) 437 Stone St.,

Kalamazoo, MI 49007, USA.

AUSTRUMA (ZARIŅA), Flora — a) 14. 5. 1904 Rīgā d) LU 1935 ārste

zobu slimībās g) 33 Kenvon St., Eagle Farm, Qld. 4007, Australia.

AUŠKĀPA, Aina —a) 2. 9.1921 Raiskumā d) b. Ludviga Maksimiliana U

Minchenē 1945 (zobārste un bioķīmiķe); Hārvarda U (ASV) 1955 D.M.D. c) asis-

tente Jēlas U 1945—1950, instr. 1950—1952; pētn. bioķīmijā Hārvarda U 1952—

1953, instr. 1955—1958, privātpraksē no 1958 f) publ.; skat.: A VII, 101. lpp.

g) 104 Perkins St., JamaicaPlain, MA 02130, USA.

AUŠKĀPS, Romāns — a) 20. 7.1919 Tverā, Krievijā b) Velta Auškāpa,

dz. Strēlniece (mirusi); Nora Auškāpa, dz. Līkā c) Anita 28, lidmašīnu pavadone.

Andrejs 22 stud., Mārtiņš 21 d) LU 1943 ārsts c) līdz 1972 privātpraksē, kopš

1973 mcd. konsultants slimokases birojā g) 39 Mossdale Rd, Boston, MA 02130,

USA.

AUZĀNE (ROLLE), Velta — a) 23. 3.1927 d) Čikāgā B.S. māsu zinībās.

AUZIŅA, Baiba -a) 19.10.1943Rīgā d) Florīdas U 1971 M.D. c) anes-

tēziologe slimn. g) 1700 SW 16th Ct, L-25, Gainesville, FL 32601,USA.

AUZIŅŠ, Jānis —d) D.D.S. c) endokrinologijas doc. Ziemelkarolīnas U,

ASV g) USA.

AVENA, Ilze -sk.: BEKENI.

AVENIŅA, Paija-sk.: KIRĶE.
AVOTA (GRAUDIŅA), Elfrīda -a) 2.12. 1911 Ādažos d) LU 1939 veteri-

nārārste; Ludviga Maksimiliana U Minchenē 1949 Dr.med.vet. c) 1949 asis-

tente pie anatomijas katedras Minchenes U, vēlāk Ilinojas U; strādā praksē savā

mazo mājdzīvnieku klīnikā f) sk.: A VII, 120. lpp., A VIII, 267.1pp. g) 948 Laurel

Ave, Bowling Green, KY 42101, USA.

AVOTIŅA, Mirjama - d) Minesotas U 1956 B.S. māsu zinībās.
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AVOTIŅŠ, Rūdolfs -a) 29.12.1887 Inčukalnā b) prec. c) dēls un meita

d) LU 1926 ārsts c) līdz 1940 chirurgs Rīgas karaslimnīcā (pulkv.-leitn.), tagad
ārsta praksē g) Faulkton, SD 57438, USA.

AVOTS-AVOTIŅŠ,Kārlis -d) ārsts g) 3504 Pecan Dr. ,Temple,TX76501,
USA.

BABICEVA, Anna - sk.: KRASTI ŅA.
BAČIĀNE, Anna

— sk.: BAGINSKA.

BAGINSKA-BAČIANE, Anna — d) Lojolas (Lovola) U (ASV) 1960 B.S.

māsu zinībās.

BAGUN-BĒRZIŅA, Milda - sk.. KĀRKLI ŅA.
BAIDIŅŠ, Zigurds — a) 12.9.1929 Rīgā d) Minsteres U 1960 Dr.med.,

ārsta tiesības Vācijā 1962, Zviedrijā 1970 —

spec. iekšķīgās slimībās; strādā

slimn. f) sk.: AVIII, 267.1pp. g) Fredsgatan 6 B IV, S-172 33 Sundbvberg, Sweden.

BAIKŠE, Anda — d) Merilendas U (ASV) 1955 B.S. farmācijā.

BAIŽE, Irēne -sk.: TREIJA.

BAKŪZE, Dace -sk.: ZEMMERE.

BALODE (HERCMANE), Alvīne -a) 12. 10.1903 Skrundā b) Kārlis Ba-

lodis, tauts-ks (miris 1969) c) Maija 32, Anda 29 d) LU 1932 ārste; darbatie-

sības Zviedrijā 1951 c) virsārste — klīnikas vad., spec. plaušu slimībās f) ap-

balv.: Aizsargu nopelnukrusts g) Centrallasarettet.Lungkliniken, S-96119 Boden,

Sweden.

BALODE, Anita — a) 17. 5. 1942 Bauskā b) Bredfordas U 1966 Ph.C,

M.P.S. c) farmaceite slimn. g) 12 Spennithorne Dr., Leeds LSI6 6HS, England.

BALODE, Anita - sk.: ALLEMANTA.

BALODE, Austra — a) 21.9.1905 Rīgā b) Emīls Balodis 70, mag. oec,

grāmatvedis d) LU 1931 ārste zobuslimībās c) raj. zobārste, 1971 pens. g) Var-

bergsvāgen 421, Box 15, S - 510 10 Horred, Sweden.

BALODE, Edīte - a) 25.5.1940 Bauskā d) Bredfordas U 1965 Ph.C,

M.P.S. c) farmaceite Sentdžēmsa (St. James) U slimn. g) 12 SpennithorneDr.,

Leeds LSI6 6HS, England.

BALODE, Elza -d) Hamburgas U Vācijā 1949 Dr.med.dent.

BALODE,Ilga — a) 1918 d) LU 1943 ārste b) Vladimirs Balodis 57,ārsts

c) Anita Allemanta, dz. Balode 28, ārste; Kārlis 25, stud. g) Route 3, Box 388 A,

Sedro Woolley, WA 98284, USA.

BALODE, Ligita — d) mcd. technol. g) 5332 Rosalind Ave, El Carrito,

CA 94530, USA.

BALODE, Paulīne — a) 9. 12. 1896 Cēsu apr. d) LU 1932 ārste zobu

slimībās g) 3136 WeberSt., Omaha, NB 68112, USA.

BALODE-JĒKABSONE, Rasma — d) Torontē U 1962 B.Sc. farmācijā.

BALODE, Veronika — sk.: JŪGA.

BALODE (ŠILIŅA), Zenta - a) 28. 4. 1922 Lielvircavā b) Valdemārs

Balodis, tauts-ks d) Rietumaustrālijas U Pērtā 1957 B.D.Sc. c) privātpraksē

g) 23 UngarooRd, Baiga, W. A. 6061, Australia.
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BALODIS, Agnis —a) 19. 9.1932 Rīgā b) leva Balode,B.A. spāņu valodā

c) Maija 9, Indra 7, Daina 5 d) Lundas U odont. lic. c) Stokholmas provinces

poliklīnikas vad. Handenā g) Dalarbvāgen 24 nb, S - 136 44 Handen, Sweden.

BALODIS, Gunārs — d) Čikāgas nac. kol. (ārsts chiropraktiķis).
BALODIS, Roberts —d) ārsts (chiropraktiķis) g) 1048 1/2 Kingston Rd,

Suite 2-3, Toronto 13, Canada.

BALODIS, Vladimirs — a) 19. 3.1916 Krievijā b) Ilga Balode,psīchiatre

c) sk.: Ilga Balode d) LU 1943 ārsts c) Vašingtonas stāta slimn. nod. mcd. dir.

(psfchiatrijā) g) adr. sk.: Ilga Balode.

BALTĀRE, Inta -sk.: RONE.

BALTIŅA, Ņina-sk.: GALGANOVIČA.

BALTKĀJA, Regīna —d) mcd. technol. g) 287 Amalfi Dr., Santa Monica,

CA 90402, USA.

BALTRADIS, Bruno (Broņislavs) —a) 28.3.1901 Rīgā b) Gretele Balt-

rade c) Ingrīda 19, Pēteris 14 d) LU 1937 ārsts — iekšķīgo slimību spec. un

psīchiatrs c) virsārsts slimn. g) State Hospital, Ogdenburg, NY 13669, USA.

BANDERE, Biruta -sk.: DEKONINKA.

BANDERE, Lonija — d) zobārste g) 1698 Banburv,Birmingham,MI 48008,

USA.

BANDREVIČS, Vidvuds - d) Toledo U 1963 8.5.; Ohaio stāta U 1966 M.D.

g) 21405 CalinaDr., Topanga, CA 90290, USA.

BANKINA (ZĪTARE), Ida — a) 26.10.1909 Višņivoločokā, Krievijā d) LU

1937 ārste.

BARANOVSKA, Johanna — d) b. Minchenes U Vācijā (zobārste); Lojolas

U Čikāgā 1957 D.D.S. c) mācībspēks turpat f) sk.: A VII, 103. lpp. g) 2SE

VVashingtonSt., Chicago, IL 60602, USA.

BARBINA, Paula — d) Ohaio U 1961 (zobu higiēniķe).

BĀRDIŅŠ, Pēteris -a) 1902 d) LU 1931 ārsts g)' RR 2,80x332,Stroud,

Ont., Canada.

BARDVIKA (BAARDVIK,dz. PADĒLA), Astrfde -a) 7.12.1935 d) zob-

ārste g) Follafors, Norway.

BARISA, Marta —a) 1902 d) LU 1929 ārste g) 8811 Euclid Ave.Cleve-

land, OH 44106, USA.

BARKĀNE, Edīte — d) Birmingemas U (Anglijā) 1958 (zobārste).

BARKUS, Valentīna —d) Tībingenas U Vācijā 1946 (ārste) g) 80 Links

Ave, Concord, NSW 2137, Australia.

BARVIKA (BLŪMA),Biruta —a) 28. 8.1926 Latvijā b) Laimonis Barviks,

būvinž. c) Viktors 10 d) BU 1949 zobārste; Beilora (Bavlor) zobārstn. kol. ASV

1956 D.D.S. c) privātpraksē g) 5410 VVilshire Blvd, Los Angeles,CA 90036,U5A.

BARZDAVISA
, Maija -sk.: BLŪMERE.

BATARAGA, Olga - sk.: FINARTIJA.

BAUERS, Jānis — d) Kanzassitijas kol. 1958 B.S. (ārsts).

BAULA, Irēne -sk.: KREČKO.
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BAUMANE, Lilija — d) Mičiganas stāta U māsu skolā Lānsingā 1972

B.S. c) māsa slimnīcā g) Detroit, USA

BAUMANIS, Jānis —d) Sidnejas U 1966 8.5..M.D. g) Australia.

BAUMANIS, Jānis — a) 18.10.1911 Vecmuižā, Bauskas apr. b) Lidija

Baumane.dz.Knocha c) Jānis, Aija 33, juriste (sk.: A XI, 255. lpp.) d) LU 1943

veterinārārsts c) Vācijā vet.-ārsts Drēzdenes apkārtnē; no 1948 Austrālijā,

kopš 1955 vet.-ārsts g) 5 Charteris Dr., East Ivanhoe, Vic. 3079, Australia.

BAUMHAMMERE (DZINTARA), Inese - a) 26.1.1937 Rīgā b) Andrejs

Baumhammers, ārsts c) Daina 10.Richards 8 d) stud. Ohaio stāta U Kolumbusā

1956—1958; Pitsburgas U zobārstn. fak. 1962 D.D.S. c) no 1972 doc. Pitsburgas

U med.fak. (orālmedicinā) g) School of Dental Medicine,Universitv of Pittsburgh,

PA, USA.

BAUMHAMMERS, Andrejs — a) 12. 10. 1935 Rfgā b) Inese Baumham-

mere, dz. Dzintara, doc. c) sk.: Inese Baumhammere d) Pitsburgas kol. 1959

8.5., Pitsburgas U 1959 D.D.S.; spec. smaganu slimībās 1966 c) prof.un smaganu

slimību nod.vad.Pitsburgas U, arī privātpraksē g) adr. sk.: Inese Baumhammere.

BAUSKA, Klāra — sk.: HODELA.

BEBRE, Natālija -sk.: NERETNIECE.

BEIKMANE (ŠULCA), leva -d) Sidnejas U 1962 B.D.S.

BEINAROVICA, Māra - d) Toronto U 1972 B.S. farmācijā.

BEINAROVICA, Stefānija - d) Toronto U 1960 B.S. farmācijā.

BEITIŅA, Inese -d) Toronto U 1962 M.D.

BEKENI (BEKENY, dz. AVENA), Ilze — d) Rietumu rezerves U Klīvlendā

1963 8.5., 1965 D.D.S. c) zobārste g) 19701 Detroit Rd, Cleveland, OH 44116,

USA.

BEĶERE (TREIMANE), Irēne -a) 20.3.1921 Rīgā b) Ilmārs Beķeris 48,

1957 fil.kand., 1962 jur. kand. (sk.: AXI, 250. lpp.) c) dēls 16. g. d) stud. LU; b.

Stokholmas zobārstn. A. 1948 c) privātpraksē g) Stortorget 16,S-111 29 Stock-

holm, Sweden.

BELDAVS, Jāzeps — a) 20.1.1914 Lielaucē b) Alise Beldava c) Roberts

10 d) LU 1940 ārsts; Mekgila U MontrealāD.A. (Diploma m Anaesthesia); spec.

anestēzijā 1955 c) anestēzijas nod. dir. slimn. f) FRCP(C); publ. mcd. žurnālos

g) P.O. Box 1318, Windsor, Ont., Canada.

BENDIŅŠ, Kārlis -d) Minchenes U 1955 (ārsts) f) sk.: A VIII, 267. lpp.

BENKA (MIEZĪTE), Ilze -d) Cincinati U 1964 B.S. mcd. technologijā.

BENKS, Eduards - a) 22. 9. 1902 Rīgā b) Edīte Benka (mirusi 1971)

c) Ivars 41,M.5. (elektr. inž.) d) LU 1928 ārsts c) ārsts vēža diagnostikas klī-

nikā un chemoterapijā slimn. Filadelfijā g) 1426 Brierwood Rd, Havertown, PA

19083, USA.

BERGA, Anita -d) Toronto U 1960 (zobārste).

BERGA, Māra - a) 6.11.1942 Rīgā d) Bristoles U Anglijā 1968 B.D.S.

c) privātpraksē g) 122A,The Avenue, Kennington, Oxford, England.

BERGMANE, Laima — d) Minesotas U 1961 B.S. fizikālā terapijā.
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BERGMANIS, Juris — a) 11. 6. 1929 Rīgā d) Ziemeļkarolīnas U (ASV)
1956 (ārsts) g) The Medical Group, 1133 Punchbowl, Honolulu,HI 96813,USA.

BERGS, Uldis - d) ārsts.

BERGS, Verners — a) 17.3.1906 Jaungulbenē b) Hildegarde Berga, dz.

Krūkle c) Ingrīda31, Lilita 31, Silvija 25 d) LU 1933 ārsts (spec. ausu, deguna

un kakla slimībās) c) vec. psfchiatrs defektīvo bērnu skolā g) Wassaic State

School, Wassaic, NY 12592, USA.

BERGS, Viktors - a) 20.12.1923 Kuldīgā d) Vircburgas U cand. mcd.

1950; Bostonas U 1954 M.A. mcd. mikrobioloģijā; Pensilvānijas U 1958 Ph.D.

mcd. technologijā c) doc. Ratgersa U Ņudžersi jā 1958—1962; kopš 1963 virusu

pētn. Stenfordas pētn. I Kalifornijā; mācībspēks Maiami U mcd. fak. un dir. vietn.

Maiami bērnu slimn. pētn. I f) publ.; sk.: A VII, 104. lpp., VIII, 267. lpp.

BERĶE (KALNIŅA), Mirjama — a) 21. 4.1930 Sanpaulē,Brazīlijā b) Jānis

Berķis.inž. c) Elizabete 14 d) b. Sanpaulo U māsu zinībās; papild. c) galv.

māsa slimn. f) publ. g) C.P. 188,09.000Santo Andrē", Sāo Paulo, Brasil.

BERNŠTEINS, Eižens -d) ārsts ASV c) prof. Ņujorkas U f) sk.: A VIII,

267. lpp.

BERTHOLDS, Marsels —a) 10.7.1922 Rīgā b) Marsela Bertholda, žurnā-

liste c) Ēriks 19, Akselis 17, Irēne 15 d) Karaļauču un Berlīnes U 1949 cand.

mcd.; Buenosairesas U 1955 (ārsts) c) 1963—1965 prof. terapeutikā Ziemeļaus-

trumu U Argentīnā; no 1966 krāsvielu firmu mcd. nod. pārstāvis Dienvidamerikā

f) ap 25 publ.; sk.: AVII, 105. lpp. g) Lopez y Planēs 843, Acassuso, Buenos

Airēs, Argentina.

BĒRZIŅA, Anna - sk.: LAUKA.

BĒRZIŅA (PURMALE), Austra -a) 25.10.1914 Rīgā b) Alfrēds Bērziņš,

atomenerģijas techniķis c) Margareta 23, zobārste d) LU 1941 ārste zobu sli-

mībās, prakses tiesības Austrālijā 1962 (D.S.) c) privātpraksē g) 8 RobbSt.,

Revesby, NSW 2212, Australia.

BĒRZIŅA, Biminita -sk.: GRUNDMANE.

BĒRZIŅA, Biruta -d) Ilinojas U (ASV) 1960 D.D.S.

BĒRZIŅA, Erna — a) 1914 d) LU 1940 ārste bērnu slimībās g) 3395

Scranton Rd, Cleveland, OH 44109, USA.

BĒRZIŅA, leva — d) B.S. māsu zinībās.

BĒRZIŅA, Ināra - sk.: SAUTERA.

BĒRZIŅA, Ligita - d) Minesētas U (ASV) 1953 8.A., 8.5.(med.),1955 M.D.

BĒRZIŅA, Lija-sk.: KLAUMANE.

BĒRZIŅA (PUTNIŅA), Lūcija — d) Ņujorkas U 1958 D.D.S.

BĒRZIŅA, Margareta - a) 17. 2.1950 Sidnejā d) Sidnejas U 1973 B.D.S.

BĒRZIŅA-EMERSONE, Valda
— d) Merilendas U 1957 B.S. māsu zinībās.

BĒRZIŅA, Velga - sk.: MAIRITA.

BĒRZIŅA, Velta - d) Mineapolisas U (ASV) B.A. mcd. technol.

BĒRZIŅA, Vilma-sk.: ZUŠMANE.

BĒRZIŅŠ, Arnolds - d) Getingenas U 1955 (ārsts) f) sk.: A VIII, 267. lpp.
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BĒRZIŅŠ, Rainis -d) Minsteres U Vācijā 1949 Dr.med. g) 4520 Glen-

wood Ave, Minneapolis, MN 55422, USA.

BĒRZIŅŠ, Tālivaldis -a) 3. 4.1924 Rīgā b) Maija Bērziņa c) Daina 12,
Tālivaldis 9 d) VanderbiltaU Nešvilā (Nashville), ASV 1957 M.D.; prakses tie-

sības 1970 c) privātpraksē un slimn. (visp. un asinsvadu chirurg.) f) FACS,

FICS; publ. g) 5020 New Haven Dr., Columbus, OH 43220, USA.

BĒRZIŅŠ, Tālivaldis — d) Kolumbusas U (ASV) 1972 M.D.

BĒRZIŅŠ,Valdis —d) Rietumu rezerves U KLīvlendā 1968 D.D.S. c) zob-

ārsts g) 6688 Ridge Rd, Cleveland, OH 44129, USA.

BĒRZUPS, Zigurds — a) 26.10.1929 Rundālē b) Ināra Bērzupe, b. Ko-

lumbijas U (bioķīmiķe) c) Sandra 7, Ēriks 6 d) Bruklinas kol. ASV 1956 8.A.;

Cīriches U 1961 Dr.med. c) ārsts (anestēziologs) slimn. f) FACA, DABA, FICS

g) 80 Maple Park Heights, Rochester, NY 14625, USA.

BETCHERE (BOTTCHER, dz. ALUŽĀNE), Baiba -a) 20.7.1947 Zoltavā,

Vācijā b) Kristiāns Betchers (Christian Bbttcher), ārsts d) stud. Minsteres,

Vircburgas un Achenas U Vācijā, b. 1972 (ārste) c) asistente Minsteres U klīnikā

g) 44 MUnster-W., Mehringvveg 54, West Germanv.

BEZEKA, Valentīne — a) 30.1.1921 d) ārste g) Pensionsstvrelsen Sjuk-

hem, S - 573 00 Tranās, Sweden.

BIEZĀ (VĀRANA), Valija — a) 27. 5.1906 d) LU 1931 ārste zobu slimībās

g) Luthagsesplan 17 A, S - 725 25 Uppsala, Sweden.

BIKŠA, Jānis — d) Hamburgas U 1950 (ārsts) f) sk.: A VIII, 267. lpp.

g) 319 Locust St., Elgin, IL 60120, USA.

BILZENA (VANDERE), Valija — d) Minesotas U (ASV) 1953 M.D.

BIRGERE (ĀBOLTIŅA), Irma — b) Kārlis Birgers, ārsts d) terapiste

g) 99 North State St., Concord, NH 03301, USA.

BIRC-ERS, Kārlis — a) 19. 5. 1899 Rīgā b) Irma Birgere, dz. Āboltiņa

d) LU 1936 ārsts c) vec. ārsts (psīchiatrs) slimn. g) adr. sk.: Irma Birgere.

BIRKHĀNE, Silvija -sk.: FREIVERTE.

BIRKMANE, Velta - sk.: LIEPIŅA.

BIRNBAUMA, Aina — d) Taftsa U zobārstn. kol. (ASV) 1952 (zobārste).

BIRZGALIS, Alfrēds -a) 1908 Rīgā d) LU 1932 ārsts (spec. chirurg. un

uroloģijā); ASV prakses tiesības Mičiganas stātā c) ārsts Latvijas armijā;kopš

1950 ārsts slimn.; ar 1961 slimn. mcd. pārzinis f) bijis LAZA rev. kom. loc.

g) lonia State Hospital, lonia, MI 48846, USA.

BIRZGALIS, Ēriks -d) Mičiganas U 1964 (?) M.D.

BIRZGALIS, Valfrīds - a) 1906 d) LU 1935 ārsts g) State Hospital,

Kings Park, LongIsland, NY 11754, USA.

BIRZIŅA, Marta -sk.: OZOLIŅA.

BIRZNIECE, Aija — d) Sidnejas U Austrālijā 1963 B.D.S.

BIRZNIECE, Elza -sk.: ULPE.
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BIRZNIECE (ZAKARA), Mirdza -a) 6. 5.1912 Mētrienā b) Kārlis Birz-

nieks, māc. (sk.: A IX, 82. lpp.) c) Jānis Cimdiņš 31, Ansis Cimdiņš 30 d) LU

1936 ārste zobu slimībās c) strādā tirdzn. uzņ. kantori g) 7958 Ferndale St.,

Philadelphia, PA 19111, USA.

BIRZNIECE, Rita — d) Sidnejas U Austrālijā 1958 B.D.S.

BIRZNIEKS, Haralds -a) 26.1.1923 Rīgā d) Frankfurtes U Vācijā 1952

(ārsts) g) 1603 Fairlane Ave NE, Grand Rapids, MI 49505, USA.

BIRZULE, Ilze
— d) Ohaio stāta U 1962 B.S. mcd. technologijā.

BISNIECE, Aija — d) Sidnejas U Austrālijā 1963 B.D.S. c) zobārste

g) 835 Pennant Hills Rd, Carlingford, NSW 2118, Australia.

BISNIECE, Rita — d) Sidnejas U Austrālijā 1958 B.D.S. c) zobārste

g) adr. sk.: Aija Bisniece.

BIŠMANIS, Jēkabs — a) 28. 12. 1911 Svitenē b) Olga Bišmane c) dēls

33 g., meitas 27 g. un 25 g. d) LU 1935 ārsts c) 1935—1944 vesel. dep-ta labor.

un LU seruma I Pastēra nod. vad.; 1948—1951 mācībspēks Otavas U Kanādā;

kopš 1952 Britu Kolumbijas U Vankuverā, ārk. prof. no 1963 f) publ.; sk.: A VII,

107. lpp. g) 4306 W Bth Ave, Vancouver 8, B.C.
,

Canada.

BIŠOFA, Astrīde — a) 20.10.1938 d) ārste.

BIŠOFA, Inese -a) 22.10.1942 d) VanderbiltaU Nešvilā, ASV 1965 B.S.

māsu zinībās c) žēlsird. māsa.

BIŠOFS, Jānis —a) 17.6.1900 Stalbē b) Zinaīda Bišofa c) Astrīde 35,

ārste; Inese 31, žēlsird. māsa d) LU 1926 ārsts, .1937 Dr. mcd. (neurologs un

psīchiatrs); stud. teoloģiju Erlangenas U Vācijā c) ASV no 1950 f) ap 44 publ.;
vairāki Latvijas un ārzemju apbalv.; sk.: AVII, 107. lpp. g) 1805 Oakland Dr.,

Kalamazoo, MI 49008, USA.

BITE, Baiba — sk.: KRĒGA.

BITE, Elmārs — a) 22. 3.1918 d) b. Minchenes U mcd. fak.; ārsta tiesī-

bas Ohaio 1954 c) no 1962 ārsts Havajā g) Straub Clinic,BBB S King St.,Honolulu,

HI 96813, USA.

BITĪTE, Astrīde — d) Marķētas U Milvākī 1957 (?) B.S. māsu zinībās.

BLĀĶE, Māra — a) 3.11.1941 Sēļos d) Dienviddakotas U 1964 B.A. zoo-

loģijā; Tempļa U Filadelfijā 1965 M.A. mcd. c) ārste slimnīcā g) 843 - 18thSt.,

Santa Monica, CA 90403, USA.

BLĀĶE (DRULLE), Pārsla — a) 20. 3. 1940 b) Ansis Blāķis, zobārsts

c) Andris 5, Atis 2, Ādams 1 d) Ilinojas U 1963 B.S. māsu zinībās g) adr.sk.:

Ansis Blāķis.

BLĀĶIS, Ansis - a) 6. 5. 1937 Sēļos b) Pārsla Blāķe, dz. Drulle, B.S.

māsu zinībās c) sk.: Pārsla Blāķe d) stud. Dienviddakotas U; Marķētas U 1963

D.D.S. c) privātpraksē g) 2901 Wilshire Blvd, Santa Monica, CA 90403, USA.

BLASKOVA, Lija -sk.: POGAI NE.

BLICAVS, Gilars -d) Adelaides U Austrālijā 1969 M.8..8.5. c) ārsts

slimn. g) 68 Fisher St., Fullarton, S. A. 5063, Australia.
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BLOKMANIS, Andris - a) 4.10.1940Rīgā b) Judīte Blokmane, dz. Ak-

lenda (Ackland) c) Mārtiņš 2 d) Melburnas U mcd. fak. 1965 8.M., 8.5.; prakses
tiesības Kanādā 1973 c) Kanādas valdības stipendiāts Stenfordas U Kalifornijā
1974; spec. ausu chirurgijā.

BLOSFELDE,Ruta —d) Kolumbijas U Ņujorkā 1960 (?) B.S. māsu zinībās.

BLŪMA, Biruta
- sk.: BARVIKA.

BLUMBERGS, Edvīns -a) 5. 11. 1924 Ventspilī d) Stokholmas U 1953

(ārsts) g) Radarvāgen 15, S - 183 61 Taby, Sweden.

BLUMBERGS, Edvīns -d) Kornela U 1964 B.A. ķīmijā, 1968 M.D.

BLUMBERGS, Pēteris —d) Adelaides U Austrālijā 1968 M.8..8.5. g) 11

Barnard St., North Adelaide,S. A. 5006, Australia.

BLŪMENTĀLE (VIDIŅA), Ausma — d) Minesātas U (ASV) 1959 M.D.

c) ārste Mineapolisas karaslimnīcā f) publ.; sk.: A VII, 108. lpp.

BLŪMENTĀLE (BOLŠAITE), Ileana -a) 4.10.1933 d) Karakasas centr.

U Venecuēlā 1958 (zobārste).

BLŪMENTĀLE, Ilona -d) Toronto U 1959 D.D.S.

BLŪMENTĀLE, Māra -sk.: KROISANTE.

BLŪMENTĀLS, Viljams —a) 9. 8.1917 Maskavā b) Rita Blūmentāle, dz.

Pavasara, mākslas vēsturniece (M.S., Ph.D.cand.) c) Māra 34, žēlsird. māsa;

Viljams 2 d) stud. LU; Minsteres U Vācijā 1949 (ārsts); Pensilvānijas U 1954—

1955 spec. iekšķīgās slimībās c) 1957—1959 ASV armijas ārsts, dienestu beidzis

majora pakāpē; strādā privātpraksē g) 9305 Louisville St. NE, Louisville, OH

44641, USA.

BLŪMERE (BLOOMER,dz. BARZDAVISA), Maija - a) 2.1.1946 Lands-

hutē, Vācijā b) Džons Blūmers (John GordonBloomer), ārsts c) meita 7g. ,dēls

Ig. d) Kvīnslendas U Austrālijā M.8., B.S. c) strādā praksē g) CinderellaDr.,

Springvvood, Qld., Australia.

BOGDANOVIČS, Aurelijs — a) 13. 9.1921 Rīgā d) Grācas U Austrijā 1950

(ārsts); prakses tiesības Ohaio un Ņujorkā 1955 g) 8001 Ridge Blvd, Brooklyn,

NY, USA.

BOJAKOVSKA (BOJAKOVVSKI, dz. BŪMANE), Rasma — a) 1911 d) LU

1935 ārste zobu slimībās g) 5008 Commar, Detroit, MI 48212, USA.

BOKUMA (KRŪZE), Jolanta — a) 3. 9. 1938 Saldū b) Viktors Bokums

d) Alabamas U (ASV) 1969 D.M.D.; Kalifornijas U Sanfrancisko M.S. c) zob-

ārste privātpraksē un Oregonas U zobārstn. fakultātes klīnikā (clinical associate)

g) 1335 SW 66 St., Apt. 201, Portland, OR 97225, USA.

BOLŠAITE (GRĪNBERGA), Elza - a) 20.12.1905 Straupē d) LU 1932

ārste zobu slimībās c) kopš 1947 Venecuēlā.

BOLŠAITE, Ileana -sk.: BLŪMENTĀLE.

BOLŠTEINA, leva — d) Viskonsinas U 1967 B.S. māsu zinībās.

BONĒ, Amālija -sk.: ŠTAUERE.
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BORELLI, Jautrīte — a) 8.10.1922 Rīgā d) Briseles U (Universite" Libre

dc Bruxelles) 1962 (ārste); prakses tiesības ASV; spec. psfchiatrijā 1968 c) mā-

cībspēks psīchiatrijā Kolorādo U g) 640 Cherrv St., Denver, CO 80220, USA.

BORMANIS, Jānis — d) Otavas U Kanādā 1969 M.D.

BORMANIS, Pēteris -d) M.D. g) 947 W Bth St., Los Angeles, CA90017,

USA.

BORŠTEINE, Vija — Džonsa Hopkinsa U (ASV) 1954 B.S. māsu zinībās.

BOSS, Harijs —d)Diseldorfas mcd. ak. Vācijā (ārsts) g) 3323 Morrison

Ave, Cincinnati, OH 45220,USA.

BOTOMLEJA (BOTTOMLEY,dz. STAKLE), Silvija — a) 9.3.1934 Rīgas

Jūrmalā b) Richards Botomlejs (Bottomlev), M.D. c) Astrīde 9, Jānis 7 d) Ok-

lahomas stāta U 1954 8.5., M.D. 1958 c) ārste un hematoloģijas labor.vad. slim-

nīcā; ārk. prof. Oklahomas U mcd. fak. f) publ. par pētījumiem hematoloģijā

g) Veterāns' Hospital, Oklahoma City, OK 73111,USA.

BOTS, Vladimirs -d) B.A. Ņujorkas U; 1959 D.D.S.

BRACHMANE, Elza - d) Hammana mcd. kol. Filadelfijā 1960 (?) B.S.

mcd. technologijā.
BRAKŠA (OZOLA), Skaidrīte —a) 1915 Rūjienā b) Valdis Brakšs, ārsts

(chirurgs) d) LU 1938 ārste zobu slimībās g) 905 N Maple Ave, Watertown, SD

57201, USA.

BRAKŠS, Valdis — a) 1910 d) LU 1933 ārsts (chirurgs) g) adr.sk.:

Skaidrīte Brakša.

BRUNDINA (BRUNDIN.dz. ŠILIŅA), Viktorija - a) 30. 7. 1941 d) zob-

ārste g) Rosenlundsvāgen 35, S - 184 00 Akerberg, Sweden.

BRANTE (LIEPA), Valija — a) 3. 9.1914 Rīgā b) Pēteris Brants 72, ju-

rists c) Harijs 23 d) LU 1944 ārste zobu slimībās c) zobārste Vācijā 1944—

1950; kopš ierašanās ASV 1950 praksē nestrādā g) 1800 N Charles St., Saginaw,
MI 48602, USA.

BRASTIŅA (FRĪDENBERGA), Dagmāra — d) Pitsburgas U (ASV) 1959

D.D.S.; b. arī humān. zinību studijas.

BRAŠMANE, Marta -sk.: PURVIŅA.

BRAUNA, Florentīne — sk.: LĀCE.

BREDIĶE, Kristīna —d) Melburnas U Austrālijā 1961 M.8.,8.5. g) 108

George St., East Melbourne,Vic. 3002, Australia.

BRĒDRICHA (CERBUKA), Maija —a) 18.3.1933 Daugavpilī d) Sidnejas

U Austrālijā 1958 B.D.S. (zobārste) c) privātpraksē g) 178 Springvale Rd,

Nunawading,Vic. 3131, Australia.

BREIKŠA, Rasma — sk.: JANOVSKA.

BREIKŠA (VORPA), Zelma —a) 27. 8.1900 d) LU 1933 ārste g) Egils-

gatan 17 A, S - 753 35 Uppsala, Sweden.

BREIKŠS, Andrejs —a) 12.2.1930 d) ārsts g) Rubingatan 44, S-421 61

Vāstra Frolunda, Sweden.

BRĒMANIS, Andrejs — d) Sentluisas (St. Louis) U ASV 1954 (?) B.S. farm.



277

BRICS, Kārlis — d) Luvēnas U Beļģijā 1956 Dr.med.

BRIČKA, Imants - a) 24. 5. 1922 Rīgā d) Diseldorfas mcd. ak. Vācijā
1949 (ārsts); ASV prakses tiesības Ilinojas unVašingtonas stātā 1957.

BRIEDĒ (NICMANE), Anna - a) 1.12.1910 Duntē b) Osvalds Briedis,
tauts-ks c) Silvija 33 d) LU 1934 ārste zobu slimībās; Stokholmā spec. bērnu

zobārstniecībā c) īstmana (Eastman) I bērnu zobārste g) ROdhake vāgen 31,
S - 125 31 Alvsjb, Sweden.

BRIEDĒ, Antoniņa — d) LU 1935 ārste (Antonija Leimane?); prakses
tiesības Ņusautvelsā g) 9 MeredithSt., Bankstown, NSW 2200, Australia.

BRIEDĒ, Baiba - d) Toronto U 1966 B.S. māsu zinībās.

BRIEDĒ, Biruta —a) 1. 3.1923 Jelgavā d) Oregonas U (ASV) 1955 (zob-

ārste) .

BRIEDĒ, Dzidra — d) Hamburgas U Vācijā 1949 Dr.med.dent.

BRIEDĒ (LUDZENIECE), leva —a) 1938 Latvijā d) Alverno kol. Milvēki

1962 B.S. mcd. technologijā.

BRIEDĒ, Nora -sk.: ROZENAUERA.

BRIEDIS, Arturs — a) 19.2.1905 Rīgā d) LU 1933 ārsts g) 45 Bedford

Ave, Subiaco, W. A. 6008, Australia.

BRIEDIS, Čarls (Charles BREEDIS) —a) 7.8.1911 Pensilvānijā, ASV d) b.

Ņujorkas U 1938; M.D. 1942 c) patoloģijas prof. Pensilvānijas U f) publ.; sk.:

AVII, 109. lpp.

BRIEDIS, Jānis - d) Sidnejas U Austrālijā 1965 (?) M.8..8.5.

BRĪVULE, Inese - sk.: DAĻIŅA.

BRfVULIS, Juris —a) 4. 4.1945 Rostokā, Vācijā b) Sandra Brīvule, sek-

retāre d) Melburnas U Austrālijā 1969 B.D.Sc. c) divi gadus zobārsts Austrā-

lijas armijā, tagad privātpraksē g) 7 Senga St., Noble Park, Vic. 3174, Australia.

BROMBERGA, Ilga -sk.: GEBERTE.

BROŽE, Velta - sk.: AKMENTIŅA (saraksta beigās).

BRUCERE, Margarita -sk.: BRUNIŅA.

BRUĢĒTĀJA, Eleonora — sk.: LINDIŅA.

BRUNIŅA (BRUCERE), Margarita —a) 28.11.1913 Istrā b) Voldemārs

Bruniņš, tauts-ks c) Jānis Zuments 29, Inese Bruniņa 23 d) LU 1940 ārste;

prakses tiesības ASV 1964; spec. rehabilitējošā mcd. 1965—1968 c) nod. vad.

slimnīcā g) VA Hospital, Battle Creek, MI 49016, USA.

BRUNOVSKIS, I. — d) ārsts (?) g) 122 Plaza Ave, Waterburg, CT 06710,

USA.

BUBENKO (LĪBIETE), Lidija — a) 26. 7. 1913 d) LU 1939 ārste zobu

slimībās g) Tunavāgen4, S - 180 21 Osterskar, Sweden.

BUDULE (RIEKSTIŅA), Lidija — a) 25. 5.1920 Charkovā, Krievijā b) Leo-

nīds Buduls, elektronikas inž. c) meitas 27 g. un 22 g., dēls 18 g. d) LU 1944

ārste c) praksē nestrādā g) 20 Rovvland St., Revesbv, NSW 2212, Australia.

BUĢ4S, Egils —a) 20. 5.1943 b) Karīna Buge c) dēls un meita d) Mel-

burnas U 1966 B.D.S. c) zobārsts g) 7 Senga St.,NoblePark,Vic.3l74, Australia.
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BUTVIDE (EIKENA), Liāna—d) Sidnejas U Austrālijā 1958 M.D.S. c) zob-

ārste g) 13 Cambridge Ave, Bankstown, NSW 2200, Australia.

BUTVIDS, Antons —a) 1910 d) LU 1935 ārsts g) 310 South T-ce,Banks-

town, NSW 2200, Australia.

BULS, Jānis —a) 7.5.1945 Čechoslovakijā b) precējies c) viens bērns

d) Melburnas U Austrālijā 1968 8.M., 8.5., 1973 (chirurgs) c) ārsts Sv. Vinsenta

slimnīcā Melburnā g) Australia.

BŪMANE, Rasma -sk.: BOJAKOVSKA.

BŪMANE (ROZE), Valija — a) 5. 4. 1915 Latvijā b) Ādolfs Būmanis,

tauts-ks un jurists (sk.: A XI, 252. lpp.) d) LU 1939 ārste zobu slimībās; Ziemeļ-
rietumu U Čikāgā 1957 D.D.S. c) kopš 1957 zobārstn.klīnikas vad. slimn.Vašing-

tonas stātā g) 13038 - 9th Ave NW, Seattle, WA 98177, USA.

BUMBULE, leva -sk.: JAUNZEME.

BUNE, Lilija — d) Baltijas U 1949 zobārste.

BURKEVICA, Skaidrīte — d) Kolumbijas U Ņujorkā B.S. zobu higiēnā,

M.S.paidagogijā, 1956 D.D.S.

BUŠA (MOTMILLERE), Dzintra — a) 9.1.1937 Rīgā b) Pauls Bušs.inž.

c) meita sg. d) Sidnejas U Austrālijā 1959 B.D.S. c) zobārste privātpraksē

g) 76 Yarrara Rd, Pennant Hills, NSW 2120, Australia.

BUŠA (NĪMANDE), Elvīra — a) 8.10.1904 Alsviķi b) Augusts Bušs, mežk.

inž. c) Velta 35 d) LU 1933 ārste c) pens. no 1972 g)ls Lafko Dr., Pough-

keepsie, NY 12603, USA.

BUŠA, Maiga — d) Mičiganas U (ASV) 1959 B.S. māsu zinībās.

BUŠMANE, Lilija -sk.: KOKLE.

BUTLERE, Helēne — a) dzimusi Brazīlijā d) Parānas U Kuritībā, Bra-

zīlijā 1954 (ārste) c) praktizē Kuritībā, Brazīlijā.

BUTULS, Kristaps —a) 31. 12. 1896 b) Johanna Butule. dz. Kreidele

(Kreidel), pianiste, bijusi Vīnes konservatorijas asistente d) stud. Maskavas U

1915—1917; LU 1923 ārsts; papild. Hamburgas U klīnikās 1924 un Vīnes klīnikās;

Dr.med. c) asistents pie LU rentgenologijas katedras 1928—1936; rentgena I

vad., ārsts Rīgas karaslimnīcā,uzticības ārsts slimokasē 1936—1940; rentgeno-

logs Vīnes slimokasē 1941—1969, pēc tam pens. g) GUnthergasse I-sa, A-1090

Wien, Austria.

CABULE, Inta—d) zobārste g) 11 Scott St., Dulwich, S. A. 5065, Australia.

CAKULE (TŪTERE), Laila - a) 9.3.1935 Rīgā b) Pāvils Cakuls, ārsts

c) Pēteris 11, Katrīne 9, Toms 7 d) Toronto U 1959 D.M. c) ārste slimnīcā

g) 40 Price Ave, Hamilton 43, Ont., Canada.

CAKULS, Pāvils - a) 10.5.1930 Rēzeknē b) Laila Cakule, dz. Tūtere,

ārste c) sk.: Laila Cakule d) Līdsas U Anglijā 1956 M.8.,Ch.8.; MontrealasU

Kanādā 1958 (ārsts) c) strādā psīchiatriskā slimn. g) adr. sk.: Laila Cakule.

CAUNA (PRIEDE), Dzidra -a) 10.11.1917 Naukšēnos b) Nikolajs Cau-

na, ārsts, prof. d) LU 1943 ārste c) pētn. darbāPitsburgas U acu un ausu slim-
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nīcā Pensilvānijā f) 4 publ.; sk.: A VII, 110. lpp. g) 129 Hawthorne Crt, Pitts-

burgh, PA 15201, USA.

CAUNA, Nikolajs -a) 4. 4.1914 Rfgā b) Dzidra Cauna,dz. Priede, ārste

d) LU 1942 ārsts; Daremas (Durham) U Anglijā 1954 M.5c.,1961 D.Sc. c) n01961

anatomijas prof. Pitsburgas U Pensilvānijā, ASV f) 67 publ., vairākas pētn. sti-

pendijas, „
Zelta ābola" balva 1964 un 1967; sk.: AVII, 110. lpp. g) adr. sk.:

Dzidra Cauna.

CĀZERA, Jana — d) Rietummičiganas U 1964 B.A. bioloģijā un ķīmijā,
Veinas stāta U Detroitā 1968 M.D. g) Henry Ford Hospital, 2799 W Grand Blvd'
Detroit, MI 48202, USA.

CĀZERA (ORMANE), Zenta -a) 1910 d) LU 1936 ārste zobu slimībās

g) 1309 Southern Ave, Kalamazoo, MI 49001, USA.

CĀZERA, Zigrīda — sk.: DUŅĒNA.
CEICHNERE, Inese - sk.: ĀBERE.

CELMIŅA, Ina
— a) dzimusi Brazīlijā d) Sanpaulo U Ararakvarā (zob-

ārste) .

CELMIŅA (TAUMANE),Olga -a) 29. 7.1919 Pugačovā, Krievijā b) Ģirts
Celmiņš c) meita 23 g.,dēls 19 g. d) LU ārste zobu slimībās c) privātpraksē

g) 6, Easby Rd, Bradford, England.

CENNE, Ivars - d) Mekgila U Kanādā 1958 D.D.S.

CEPLITE, Berta -sk.: GRĪNA.

CERBUKA, Maija -sk.: BRĒDRICHA.

CERBULE (DOMBROVSKA), Anna - a) 29.10.1925 Veclaicenē b) Dr.

Jānis Cerbulis, agr. unbioķīmiķis c) Ilze 19, Dace 16, Kārlis 14 d) stud. vet.-

med. Minchenē; Heidelbergas U 1948 cand. mcd.; b. Pensilvānijas U 1953 fizikālā

terapijā c) bijusi fizikālās terapijas nod. vad. slimnīcās; patlabanprivātpraksē

un konsultējošā terapiste slimokopēju apv-bā g) RD 2, Boyertown,PAI9SI2.USA.

CERIŅA, Dzidra-sk.: IELĪTE.

CIEMIŅŠ, Vilnis —a) 5. 5.1935 Rīgā b) Katrīna Ciemiņa, žēlsird. māsa

c) Jānis 10, Elizabete 7, Tomāss 5 d) b.Oberlina kol. 1956,Rietumu rezerves U

mcd. fak. 1960 c) neurologs f) publ. g) 21475 Lorain Rd, Fairview Park, OH

44126, USA.

CILNIS, Juris —a) 14.6.1935 Rfgā b) Daira Cilne, mūziķe c) Jānis 6,

Katrīna 5, Mārtiņš 3 d) Oregonas U (ASV) 8.5.,1960M.D. c) privātpraksē un

palīgprof. Dienvidkalifornijas U mcd. fak., iekšķīgo slimību nod. vad. slimnīcā

f) FACP, DABIM; LAZA sekretārs g) 19222 Beckford Place, Northridge, CA

91324, USA.

CIMBULE, Hilda -sk.: EIKENA.

CĪRULE, Aija -sk.: LIEPIŅA.
CĪRULE, Benita-sk.: ŠVEICE.

CĪRULE, Velta — a) 1905 d) LU 1933 veterinārārste g) 1614 Jackson

St., Denver, CO 80206, USA.
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CĪRULIS, Voldemārs - a) 5.5.1901 Saukā b) prec. d) LU 1927 ārsts

c) Latvijā raj. ārsts, Vācijā lauku un nometnes ārsts; Austrālijā no 1949, praksē

nestrādā g) 63 McNamara St., West Preston.Vic. 3072, Australia.

COLE, Ingrīda —d) zobārste g) USA.

CUKURA, Velta — d) Minchenes U Vācijā 1957 mag. pharm.
ČAIBE (VARBUTA), Alīda - a) 1907 d) LU 1935 ārste zobu slimībās

g) Western State Hospital, Hopkinsville, KY 42240, USA.

ČAKANOVSKA (ĀBOLA), Johanna — a) 1905 b) Ernests Čakanovskis,

inž. (sk.: A VII, 111. lpp.) d) LU 1931 ārste; prakses tiesības Viktorijā, Austrā-

lijā 1964 c) ārste slimn. līdz 1973, tagad pens. f) publ. g) 16 Livingstone St.,

Ivanhoe,Vic. 3079, Australia.

ČERNAVSKA-VIDUCE, Ņina- d) Minsteres U Vācijā 1949 Dr.med.dent.;

Toronto U Kanādā 1954 M.Sc.Dent. c) zobārste un mācībspēks Toronto univer-

sitātē f) sk.: A VIII, 268. lpp. g) 1849 Yonge St., Suite 605,Toronto 7,Ont..Canada.

ČERNAVSKA, Velta - sk.: OŠA.

ČIKSTE-ŠIKSTENS, Leons —a) 10.11.1910Rīgā d) LU 1938 ārsts.

ČOLDERE, Ruta -sk.: ŠILCE.

ČOPA, Anda — d) Konektikutas U 1957 B.S. māsu zinībās.

ČUIBE, Juris —a) 26. 4.1951 Upsalā, Zviedrijā d) Karolīnu I Stokholmā

odont.kand. g) Vaksalagatan 39, S - 753 31 Uppsala, Sweden.

ČUNČIŅA, Milda — d) Akvinas kol. Grandrepidsā 1958 B.S. mcd. technol.

ČUNČULE, Regīna — d) Dienvidilinojas U 1962 B.S. māsu zinībās.

ČUPRIKA, Mirdza-sk.: KRILOVA.

ČURISKA-KRŪMIŅA, Austra - a) 3.10.1917 Raunā d) LU 1943 ārste

zobu slimībās.

ČURISKIS, Ādolfs — a) 3.4.1906 Pēterpilī, Krievijā b) Milija Čuriska

c) dēli 36 g. un 26 g. d) LU 1934 ārsts c) privātpraksē g)1712 E - 49thSt.,

Sioux Fails, SD 57105, USA.

DĀBOLA (PUTNIŅA), Smaida- a) 11. 7.1927 Rīgā b) Valentīns Dābols

d) stud. zobārstn.BU; mcd. technol. licence ASV c) bijusi hematoloģijas nod. vad.

Bostonāun ķīmijas nod. vad. slimn. Kalifornijā g) 16276 Soriano Dr., Hacienda

Heights, CA 91745, USA. (Mirusi 19. 3.1974.)

DĀBOLIŅŠ, Roberts —d) Minchenes U 1957 (ārsts) f) sk.: A VIII, 268.

lpp.

DAĢE (KROKA), Arīna -a) 19. 3.1920 Liepājā b) Ēriks Dagis 63, mech.

inž. (LU 1942) d) stud. zobārstn. LU un Vīnē; Minchenē 1946 (zobārste) c) 1948

zobārste IRO dienestā, 1950—1957 bērnu zobārste īstmena I Stokholmā, pēc tam

raj. zobārste, no 1963 skolu zobārste g) Distriktstandpolikliniken, Sundbyvagen

88-98, S - 163 58 Sp&nga, Sweden.

DAIGA (SKRASTIŅA), Irma - a) 10. 10. 1901 Bauņos b) Kārlis Daiga

(miris izsūtījumā) c) Uldis 38, Astrīda 36, Ilze 32 d) LU 1928 ārste c) Latvijā

līdz 1944 raj. ārste; ASV no 1951; ārste slimn. 1954—1969; tagadpens. g) 821

S King St., Palmvra, PA 17078, USA.
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DAKŠA, Pēteris - a) 22. 2. 1911 Kārzdabā b) Silvija Dakša, zobārste

d) b. Malmes zobārstu A. 1958 c) rajona zobārsts g) Julebācksgrānd 5.5-216 20

Malmo, Sweden.

DAKŠA, Silvija - a) 12.4.1922 Rīgā b) Pēteris Dakša, zobārsts d) b.

Malmes zobārstu A. c) skolu zobārste g) adr. sk.: Pēteris Dakša.

DAKTERS, Juris -a) 16.4.1935Rīgā b) Loreta Daktere c) Rasels 11,

Ričards 9, Gregs 7 d) Adalbertakol. Klīvlendā 1959 8.A.; Rietumu rezerves U

1962 M.D. c) ārsts slimn., spec.neurochirurgijā; tagad privātpraksē; vec. mā-

cībspēks Rietumu rezerves U f) DNBME, DABNS g) 1503 Lincoln Blvd, Lorain,
OH 44055, USA.

DAĻIŅA (BRĪVULE), Inese — a) 26. 5.1948 Ālborgā, Dānijā b) Ivars Da-

liņš, architekts (sk.:A XIII, 191. lpp.) dj Melburnas U Austrālijā B.S. optomet-

rijā 1970,prakses tiesības 1969,lic. 1970 c) privātpraksē un asistente Melbur-

nas U optometrijas nod. g) 8 Burke Rd Nth,East Ivanhoe, Vic. 3079, Australia.

DAMBEKALNA, Irma -sk.: VITOLIŅA.

DAMBERGS, Ilmārs — d) Oregonas stāta kol. ASV 1957 B.S. un B.A. far-

mācijā.

DAMBERGS, Jēkabs —a) 1908 b) precējies d) LU 1939 veterinārārsts

c) Veterinārklīnikas īpašnieks Hartfordā, Konektikutā, ASV g) USA.

DANCE, Agrita —sk.: FRĒZERE.

DANCĪTE, Laimdota— a) 17.10.1949 Mēnchengladbachā,Vācijā d) Min-

steres U 1974 (ārste) g) 44 MUnster-W, Ludgeristr. 10, West Germanv.

DANČAUSKA (VALTERE), Marija - a) 26.6.1905 Līgatnē d) LU 1933

ārste zobu slimībās c) instr. BU 1947 g) 20 Austrai T-ce, Malvern, S. A. 5061,

Australia.

DANDIŠS, Staņislavs — d) Bonnas U Vācijā 1956 Dr.med.

DANOVSKA, Omula - sk.: SAUNDERA.

DARGEVICS, Augusts — a) 23. 5.1896 Ukru pag. b) Ērika Dargevica,

dz.Prindule, aktrise c) Biruta 54, Ēriks 48 d) stud. Tērbatā; LU 1923 ārsts;

spec. chirurgijā c) pens. f)publ.; Latvijas un ārzemju apbalv.; LAZA kasieris

g) 747 Birch St., Denver, CO 80220, USA.

DĀRZIŅŠ, Andris —a) 14.3.1936 Rīgā b) Dace Dārziņa, dz. Ātrena, B.A.

(Hons.), Dip.Ed. .skolotāja c) Pēteris 12, Dāvids 9, Andra 8 d) AdelaidesU Aus-

trālijā 1961 M.8..8.5. c) privātpraksē un klīniskais asistents Adelaides bērnu

slimn. g) 27 Aroha T-ce, Black Forest, S. A. 5035, Australia.

DAUGAVIETIS, Andris — d) Mičiganas U Annarborā 1969 (ārsts).

DAUGAVIETIS, Hugo —a) 26. 6.1921 Rīgā b) Rita Daugaviete, dz. Bār-

diņa, B.A. c) Edgars 11, Silvija 7 d) LU ārsts c) ārsts slimn. f) FRCP(C),

FACP; sk.: A VIII, 280. lpp. g) St. Catharines, Ont., Canada.

DAUGE, Vija-sk.: DZENE.

DAUGULIS, Augusts —a) 22. 4.1905 Mazsalacas pag. b) Lūcija Daugule,

dz.Mārtinsone c) audžubērni:Vilnis un Edīte d) LU 1940 veterinārārsts c) Lat-
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vijā strādājis Rīgas pilsētas lopkautuvē un akc. sab-bā „Bēkona eksports "Vācijā
Lībekas lopkautuvē; ASV no 1950, kopš 1951 vet.-ārsts gaļas apskatē; pens. 1970

g) 9009 Silver Star Ave, Vancouver, WA 98664, USA.

DAUSA, Aldona — d) Toronto U 1955 B.S. farmācijā.

DĀVE, Lidija — a) 1894 d) Maskavas U 1918 (ārste) g) 11117 Clifton

Blvd, Cleveland, OH 44102, USA.

DEDUMETS, Pauls - d) Toronto U 1969 8.5.,M.D.
DEKERTS (DECKERT), Engelhards — a) 28. 6. 1908 Iršos b) Tamāra

Dekerte.dz. Luika (Luick) c) meitas 29 g. un 25 g. d) LU 1936 ārsts; ASV iz-

turēti mcd. pārbaudījumi 1965 c) Vācijas dzelzceļu ārstn. dir. g) 28 Bremen,

Winterstr. 54 (Hollenallee 57), West Germanv.

DEKONINKA (DE CONINCK.dz. BANDERE), Biruta -a) 7.10.1942 Rīgā

b) Timotijs Dekoninks (A. Timothv Dc Coninck), zobārsts c) Deriks 5, Nikole 3

d) stud. Veinas stāta U 1960—1963; Detroitas U zobārstn. fak. 1967 D.D.S. c)pri-

vātpraksē grupā g) 309 S Williamsburg,Birmingham, MI 48010, USA.

DEKSNE, Lāsma — d) Nebraskas U (ASV) 1964 (?) B.S. māsu zinībās.

DEKSNE, Lauma — d) b. Nebraskas U (ASV) 1963 māsu zinībās.

DEKSNE, Rita
— d) Konektikutas U (ASV) 1959 B.S. farmācijā.

DĒLIŅA (ŠICE), Nīna —a) 20.1.1919Rīgā b) Emīls Dēliņš, žurnālists

(sk.: A VIII, 216. lpp., X, 100. lpp.) c) Maruta, Jānis un Daris d) stud.LUunVī-

nes U; b. Tībingenas U 1947 (zobārste) c) praksē nestrādā g) Box 23,P.0.Kew,

Vic. 3101, Australia.

DELVERĒ, Ārija -d) Heidelbergas U Vācijā 1960 (?) Dr.med.dent.

DĒMANTE, Anita — d) Indiānas U (ASV) 1960 B.S. māsu zinībās.

DENCA, Ilga - d) Toronto U 1967 (?) D.D.S.

DERMANE, Ināra -sk.: VECHVILAINENA.

DIKSONS, Ādolfs - d) ārsts g) 427 Willowdale Ave, Willowdale, Ont.,

Canada.

DIMANTA, Silvija -sk.: TEILORA.

DIMANTS, Andrejs — a) 1940 b) Ruta Dimanta, dz. Pelda c) Ilona 7,

Andis 3 d) Dikinsona (Fairleigh Dickinson) U 1962 8.A.; Aiovas stāta U 1964

M.S. fizioloģijā, 1965 M.D. c) ārsts f) publ.; sk.: A VIII, 269. lpp.

DIMANTS, Jānis — a) 27.1.1937 Rīgā b) Božena Dimanta, dz. Gilovska

c) Anna 7, Halina 5, Janina 3 d) Aiovas stāta U 1962 M.D., prakses tiesības 1971

c) ārsts slimn..tagad privātpraksē f) LAZA kopas Minesētā un Dakotā pr-dis

g) 2330 Innsbruck Parkway, Columbia Heights, MN 55421, USA.

DINBERGA (KRŪMIŅA), Ilga — d) Minchenes U Vācijā 1954 Dr.med.;

Hārvarda U 1961 M.S. tautas veselībā f) publ.; sk.: A VIII, 272. lpp. g) 34 Sunny-

side Ave, Reading, MA 01867, USA.

DINVIETE, Helēna — d) D.D.S. (zobārste) g) 3309 Cay Dr.,Sherman

Oaks, CA 91405, USA.

DINVIETE, Sarmīte — d) Stokholmas zobārstn. A. 1963 (zobārste).

DINVIETIS, Karols -d) D.D.S. (zobārsts) g) CA, USA.
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DOLIETIS, Kārlis — a) 8. 8. 1900 Saukā d) LU 1930 ārsts (smadzeņu

chirurgs); 1933 Dr.med. c) asistents LU; no 1944 Zviedrijā, asistents slimn.

f) publ. g) Vāstra Torggatan5, S - 652 25 Karlstad, Sweden.

DOMBROVSKA, Anna -sk.: CERBULE.

DOMBROVSKA, Dzintra — d) Minesotas U 1963 B.S. mcd. technologijā.

DOMBROVSKA, Laimdota- a) 1917 Trikātā d) LU 1944 ārste c) ārste

g) V. A. Hospital, Huntington, WV 25701, USA.

DRAULE (EIKERTE), Vita - a) 10.3.1914 Rfgā b) Jānis Draulis, bijis

virsnieks Latvijā c) Astrīde 31, Vita 30, Kārlis 27 d) LU 1939 ārste; ārstes

tiesības ASV 1955 c) privātpraksē g) 138 Cummins Ave,Conneaut,OH 44030,

USA.

DRAVNIECE (GALĒJA), Aina —a) 14.4.1925Rīgā b) Fricis Dravnieks,

fiziķis d) Hamburgas U Vācijā 1950 Dr.med.; ASV ārstes tiesības 1956; spec.

patoloģijā Minesotā 1952—1956 c) patoloģe slimnīcā g) 1 Vincent Ave S, Minne-

apolis, MN 55405, USA.

DRAVNIECE (VEITBERGA), Ērika - a) 1912 d) LU 1938 ārste g) 211

Tampa,Park Forest, IL 60466,USA.

DRAVNIECE, Ilma — d) Vašingtonas U Sietlā 1957 B.S. farmācijā.

DREIBERGA, Diana — d) Otago U Jaunzēlandē 1970 B.D.S.

DREILONS, S. — d) ārsts Kanādā (Toronto?).

DREIMANE, Agrita -a) 15. 6.1926 Talsos d) Minsteres U Vācijā 1954

Dr.med. (spec. sieviešu slimībās) c) privātpraksē kopš 1959 g) 5463 Unkel-Rh,

Finkemveg 10, West Germanv.

DREIMANE, Ināra - d) Minsteres U Vācijā 1953 Dr.med.

DREIMANE, Māra-sk.: LAVA.

DRĒVIŅŠ, Herberts — d) zobārsts g) 305 Wunstorf-Hannover, Barnen-

str. 38, West Germanv.

DRILLE, Dzintra -sk.: KADE.

DRULLE, Pārsla -sk.: BLAKE.

DŪCE, Maija - d) Rietumu rezerves U (ASV) 1958 B.S. ķīmijā un mcd.

technologijā.

DULMANE, Ausma - sk.: MIROVICA.

DUMPE (TABAKA), Zelma - a) 1895 b) Tālivaldis Dumpis, vet.-ārsts

c) Jānis 40, prof., Dr. phil.Diseldorfas U Vācijā; Tālivaldis 36, mech. inž. d) LU

1921 ārste zobu slimībās g) 1095 Vale View Dr., Vista, CA 92083, USA.

DUMPIS, Tālivaldis — a) 13.8.1898 Pēterniekos b) Zelma Dumpe, dz.

Tabaka, zobārste c) sk.: ZelmaDumpe d) stud. LU mežkopību, vēlāk vet.-med.,

veterinārārsts 1937; izturēti pārbaudījumi ASV c) privātpraksē Vācijā un Zie-

meļdakotā, ASV; arī valdības dienestā; pens. 1968 g) adr.sk.: Zelma Dumpe.

DUNSE, Astrīde - sk.: FELANA.

DUŅĒNA-CĀZERA, Zigrīda -d) Minesotas U (ASV) 1954 B.S. farmācijā.

DZEDIŅA (SMITA), Mirdza -a) 20.5.1909 Valmierā b) Teodors Dze-

diņš.agr. un tauts-ks, Zviedrijā bioķīmiķis c) Andris 34, Jānis 30 d) LU 1934
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ārste zobu slimībās c) skolu zobārstepilsētas mcd. pārvaldē g) Baatsgatan4,

S - 417 20 GOteborg, Sweden.

DZELZGALVE, Ruta — d) Pitsburgs U (ASV) 1964 D.D.S.

DZENE, Lūcija - sk.: ALBERTA.

DZENE (AKERMANE), Verēna -a) 4.10.1916Cēsīs d) LU 1940 ārste:

darba tiesības Ohaio 1954 g) 4733 Burnham Lane, Davton,OH 45429,USA.

DZENE (DAUGE), Vija -d) BU Vācijā 1949 (zobārste).

DZENĪTE, Biruta — a) 24.7.1925 Gaigalavā d) stud. BU; Hamburgas U

1953 (zobārste); Beilora (Bavlor) U Teksasā 1956 D.D.S.; prakses tiesības Ok-

lahomā 1955 f) sk.: A VIII, 269. lpp.

DZENĪTIS, Andrievs — d) Batlera (Butler) U (ASV) 1956 B.S. zooloģijā,

Indiānas U 1960 M.D. c) ārsts f) publ.; sk.: A VIII, 269. lpp.

DZIĻUMA, Maija -sk.: FRICSONE.

DZINĒJA, Anna -sk.: SVEDBORGA.

DZINTARA, Brigita — sk.: ROZA.

DZINTARA, Elza — d) Franklina I (ASV) 1952 (mcd. technologe).

DZINTARA (PĒTERSONE), Herta —a) 3. 9.1909 Rīgā b) prec. c) Inese

Baumhammere,dz. Dzintara 36, ārste d) LU 1933 ārste zobu slimībās; Mārbur-

gas U Vācijā 1948 Dr.med.dent.; Pitsburgas U (ASV) 1956 D.D.S. c) privāt-

praksē g) 353 Hawarden Rd, Springfield, PA 19064, USA.

DZINTARA, leva -a) 1941 Rīgā d) Sidnejas U 1965 M.8.,8.5. c) ārste

slimn. 1965—1966, pētniecības darbā 1967.

DZINTARA, Inese - sk.: BAUMHAMMERE.

DZINTARS, Pauls —a) 29.5.1921 Madonā b) Ariadne Dzintara, dz. Or-

leana c) Valdis 27, ārsts; Gunārs 20, Egons 17, Viktors 15 d) stud. LU; Minste-

res U Vācijā 1949 Dr.med. c) privātpraksē g) Medical Arts A550c.,717 St.

Francis St., Rapid City, SD 57701, USA.

DZINTARS, Valdis -a) 28. 7.1946 d) Tempļa U Filadelfijā 1972 M.D.

DZIRKALE (TREIMANE), Marta - a) 25. 8. 1904 Pabažos b) Arturs

Dzirkalis c) Andrejs 33, Māra Derema (Durham).dz. Dzirkale 32 d) LU 1933 ār-

ste, spec. iekšķīgās slimībās c) virsārste slimnīcā g) P. O. Box 603, Milledge-

ville, GA 31061, USA.

DZIRNE, Aleksandrs - a) 28. 5.1907 Cēsīs d) b. LU farm. nodaļu 1928

c) Latvijā farm. pārvaldes pēdējais priekšnieks (sk. 244. lpp.); no 1944 Vācijā,

no 1950 ASV f) Vācijā franču joslas pārstāvis Latv.centr.komitejā,apg.komite-

jas pr-dis; ASV Deitonas latv. cv. lut. draudzes pr-ks; sk. :A X, 109. lpp. g) 119

Northwood Ave, Davton, OH 45405, USA.

DŽAMARTINO (GIAMARTINO, dz. VANAGA), Inta - d) Linkolnas chiro-

praktikas I (ASV) 1958 D. of Chiropr.
EDLERA (EDLER.dz. OZOLIŅA), Dzintra — a) 9.2.1942 d) Minsteres

U Vācijā (zobārste) g) 463 Bochum-Weitmar, Hofleite 9,West Germany.

EDŽA (EDGE, dz. KALCENAVA), Lilita - d) Ohaio U (ASV) 1958 B.S.

mcd. technologijā, 1962 D. vet. mcd.
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EGERTE (ZVAIGZNE), Laima —a) 1910 b) Arturs Egerts,ārsts c) dēls

39 g. d) LU 1936 ārste zobu slimībās c) ASV konsultante (socioloģe) g) P. O.

Box 948, Cedar Grove, NJ 07009, USA.

EGERTS, Arturs —a) 29.12.1904 Liepājā b) Laima Egerte, dz.Zvaigzne,

zobārste un socioloģe c) sk.: Laima Egerte d) LU 1928 ārsts c) vec. ārsts

slimn. f) apbalv.: IV šķ. Viestura ordenis g) adr.sk.: Laima Egerte.

EGLĪTE, Aija -sk.: GULBĪTE.

EGLĪTE, Anna (Inese) - sk.: PITKENENA.

EGLĪTE-KINERE, Baiba - d) Kolorādo stāta U (ASV) 1971 B.S. veteri-

nārmedicīnā.

EGLĪTE, Dace — d) Nebraskas U Linkolnā 1966 B.S. farmācijā.

EGLĪTE, Ingrida -sk.: RŪTIŅA.
EGLĪTE (LIEPIŅA), Irma — a) 13.10.1907 d) LU 1931 ārste c) LU

asistente līdz 1944; Greifsvaldes U Vācijā 1944—1945 instr. anatomijā; Ohaio

stāta U (ASV) no 1952.d0c.1956,ārk. prof. 1962 f) publ.; sk.: A VII, 116. lpp.

EGLĪTE, Māra — d) Simonsa kol. Bostonā 1966 (?) B.S. (mcd. sekretāre).

EGLĪTE (TURKA), Marta -a) 1892 Kursīšos b) Pēteris Eglītis, zv.adv.,

Latvijas cv. lut.baznīcas virsvaldes goda prezidents (miris; sk.: A XI, 254.lpp.)

c) Silvija Kerno.dz. Eglīte d) Tērbatas U 1918 (ārste); spec. sieviešu slimībās

un dzemdniecībā c) ārste Latvijā, Vācijā un ASV, tagad pens. g) 203 E -82nd

St.,NewYork,NY 10028, USA.

EGLĪTE (PODNIECE), Ņina — d) LU ārste zobu slimībās; Pitsburgas U

ASV 1955 D.D.S.

EGLĪTIS, Jānis -a) 16.12.1902 Kārļu pag. d) b. LU 1931 (histologs),

1940 Dr.med. c) LU priv.-doc. 1942—1944; Greifsvaldes U klīnikā Vācijā mā-

cībspēks 1944-1945; BU ārk. prof. 1946-1949; Ohaio stāta U (ASV) instr. 1951,

ārk. prof. 1955,prof. no 1961 (histoloģijā, ausu, degunu un kakla slimībās) f) publ.

sk.: A VII, 116. lpp.
EGLĪTIS, Uldis — a) 30.11.1946 Veingartenā, Vācijā d) Melburnas U

Austrālijā 1971 8.M.,8.5.

EICENS, Arnolds-a) 1907 Priekuļu pag. b) Silvija Eicena c) Uldis, inž.;

Baiba Kricka.dz. Eicena, Dr. d) LU 1936'ārsts, 1942 spec. chirurģijā c) privāt-

praksē ASV f) DABAS; referējis starpt. chirurgu kongresos g) 406 S Sanduskv

Ave, Bucvrus, OH 44820, USA.

EICENS, Arturs -a) 1882 d) Tērbatas U 1918 (ārsts) g) 402 Bay Ridge

Parkway, Brooklyn, NY 11209, USA.

EIKENA (CIMBULE), Hilda -a) 1910 d) LU 1935 ārste c) praksē ne-

strādā g) 16 Cambridge Ave, Bankstown, NSW 2200, Australia.

EIKENA, Liāna - sk.: BUTVIDE.

EIKENS, Arnolds -a) 1911 d) LU 1935 ārsts; prakses tiesības Ņusaut-

velsā, Austrālijā 1957 g) adr.sk.: Hilda Eikena.
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EIKENS, Eduards - d) Sidnejas U Austrālijā 1964 M.8..8.5. g) 62

Beckenham St., Canly Vale, NSW 2166, Australia.

EIKERTE, Vita -sk.: DRAULE.

EKS, Alberts — d) Adelaides U Austrālijā 1961 (farmaceits).

ĒKE, Aija -sk.: VILSONA.

ĒĶE, Ruta -sk.: VELANA._
ELDREDA (ELDRED, dz. TĀLBERGA), Māra - a) 10. 5. 1945 Vācijā

b) Rasels Eldreds (Russell Eldred), skolotājs c) Anitrai d) Rietummičiganās

kol. B.S. mcd. technol. c) mcd. technoloģe slimn. f) ASCP g) 3628 Egner.Cidar

Springs, MI 49139, USA.

ELFERTE (ZEMGALE), Rasma —a) 12. 2.1922 Maskavā b) Edgars El-

ferts, techniķis c) Maija 18 d) LU 1942 farm. asistentes tiesības; Frīdricha

Aleksandra U Erlangenā, Vācijā 1949 cand.pharm.; Aidaho stāta kol. Pokatelē

(Pocatello), ASV 1952 B.S. bakterioloģijā, 1953 B.S. farmācijā; papild. Nebraskas

un Vašingtonas U; darba tiesības Vašingtonas stātā c) bakterioloģijas nod. vad.

klīniskā labor. f) publ. periodikā g) 314 NE - 90th St., Seattle, WA 98115, USA.

ELKS, Juris — d) Ferleja Dikinsona U (ASV) 1961 D.D.S.

ELKS-ELKSNĪTIS, V. - d) zobārsts g) 16 Cabrini Blvd, Apt. 132, New

York, NY 10033,USA.

ELKSNĪTE (NEVIADOMSKA), Doroteja - a) 12.4.1912Tukumā b) Vol-

demārs Elksnītis, vet.-ārsts c) Dace 31, B.A.valodās (Toronto U); Jānis 30,stud.;

Mārtiņš 27, stud.; Andrejs 24, ķīmijas inž. (Toronto U) d) LU 1938 veterinār-

ārste g) 234 Mortimer Ave, Toronto, Ont. M4J 2C5, Canada.

ELKSNĪTIS, Voldemārs — a) 21.12.1901 Rīgā b) Doroteja Elksnīte,dz.

Neviadomska, vet.-ārste c)sk.: Doroteja Elksnīte d) LU 1936 vet.-ārsts; diser-

tācija Ķeizara FrīdrichaVilhelma U tropu higiēnas I Berlīnē 1943 c) LUsubasis-

tents no 1931, vēlāk vec. asistents un lektors parazitoloģijā; Vācijā pētn. darbā

Rīmsas salā; Argentīnā 10 gadus galdnieks, vienu gadu bakterioloģijas labor.vad.;

Kanādā strādājis fotolabor.un viesnīcā f) 3 publ.vācu zin. periodikā; studiju laikā

LU divreiz pirmā godalga stud. sacensības darbos g) adr. sk.: Doroteja Elksnīte.

ELMUTA, Gunta — d) Simonsa kol. Bostonā 1963 (?) B.S. mcd. technol.

ELPE, Larisa -sk.: KRŪMIŅA.

EMERSONE, Valda - sk.: BĒRZIŅA.
ENDELMANIS, Arvīds — a) 10. 8.1920 b) Vita Endelmane,žēlsird. māsa

(arī mākslinieces diploms) c) Kārla 9, Dana 5 d) Hamburgas U Vācijā 1946

(ārsts); ārsta tiesības Austrālijā c) privātpraksē un slimn. (bez atalgojuma)

g) Box 104,Devenport, Tas. 7310, Australia.

ENGERTE, Vilma - sk.: SILARĀJA.

EPSTAINA (VĀVERE), Zigfrīda - d) Konektikutas U (ASV) 1954 B.S.

māsu zinībās.

ERDMANE, Maija — d) Mičiganas U Annarborā 1973 B.S. mcd. technol.

ĒRENBOTS, Juris - a) 19.11.1947 Vācijā d) Melburnas U Austrālijā

1972 8.M..8.5.
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ERGLE, Ilze — d) b. Stokholmas farmācijas I 1967.

ĒRGLE, Olga - sk.: GRAUBIŅA.
ERHARDS (ERHARDTS), Ādolfs - a) 3. 3.1941 d) Melburnas U Austrā-

lijā 1968 M.8..8.5. c) ārsts.

ERNSTSONE, Eiženija - b) Arnolds Ernstsons, māc. 64 (sk.: A IX, 84.

lpp. ,A X, 127. lpp.) d) ārste g) 289 Grevstone T-ce, Apt. 3, San Francisco, CA

94114, USA.

ERTELE (JANNERE), Inta - d) Mērijas Vašingtonas kol. Minesotā 1952

B.A. ķīmijā; Virdžinijas U Šarlotsvilā (Charlottesville) 1960 (?) M.D. g) 135

Indian Run Dr., Dublin, OH 43017,USA.

ERTUMS-EICHVALDS, Jānis - a) 25.3.1906 Vilcē d) LU 1934 ārsts;

spec. chirurģijā 1939 c) privātpraksē; tagad pens. f) publ. g) 21 Ford Rd,

Landing, NJ 07850, USA.

ESERTA, Gene
- d) Rietumontario U Kanādā 1953 B.A., 1954 M.A.psī-

chologijā; 1959 M.D.

ĒVALDSONS, Oto —a) 26. 5.1893 Nīgrandē b) Auguste Ēvaldsone (mi-

rusi 1958); Vera Ēvaldsone, dz. Blaumane (prec. 1966) c) Verners 51, Gunārs 46,

Ilmārs 44 d) stud. Tērbatas Uno 1914; LU 1923 ārsts; prakses tiesības ASV

1955 c) Latvijā pilsētas slimn. un rajona ārsts; ASV 14 gadus slimnīcās kā

plaušu slimību spec.; pens. 1967 f) apbalv. ar Veterānu admin.pārvaldes atzi-

nības rakstu g) 8021 Hartwell St.,Detroit, MI 48228, USA.

EVBANKA-VUŠKALNA, Ruta - d) Perdjū (Purdue) kol. Indiānā, ASV 1970

B.A. māsu zinībās.

EZE, Gunta - d) Ohaio U (ASV) 1968 B.S. farmācijā.

EZERA (GRAVA), Ināra -d) Toronto U 1963 M.D. dermatoloģijā f) 1969

FRCP(C).

EZERGAILE, Daina -sk.: ALBERTIŅA.

EZERIŅŠ, Andris — d) Rietumaustrālijas U 1971 B.D.S.

EZERNIECE, Zenta -sk.: PAUKŠĒNA.

EZIS, Ilmārs -d) Ohaio stāta U Kolumbusā 1973 D.D.S. c) zobārsts.

FALKENBURGA, Milda-sk.: TAURIŅA.

FALKS, Eduards -a) 5. 8.1905 Rīgā d) LU 1940 ārsts; Bāzeles U 1934

Dr.med. g) P. O. Box 1065, Agana, GU 96910, USA.

FEDERA, Marija -d) zobārste g) 12600 Parkwood Dr., Apt. 215, Burns-

ville.MN 55378,USA.

FEDERA (GAILĪTE), Skaidrīte -a) 1916 d) LU 1939 ārste g) Box 1128,

Wilmar, MN 56201, USA.

FEDERS, Gerhards — a) 5. 3. 1890 b) Marija Federa, dz. Stankeviča

c) Marija, zobārste d) Tērbatas U 1913 Dr. mcd.; LU 1926 Dr. mcd.; darba tie-

sības ASV 1955 c) LU priv.-doc. 1928 g) adr. sk.: Marija Federa.

FEDERS, Oļģerts - a) 1901 d) LU 1927 ārsts g) adr.sk.: Skaidrīte

Federa.
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FELANA (PHELAN,dz. DUNSE), Astrīde -a) 18.4.1943 Dolē b) Pēte-

ris Felans (Peter Duhig Phelan), ārsts bērnu slimībās c) Katrīne 3, Markus 1

d) Rietumaustrālijas U 1967 M.8., 8.5.; Londonas U 1970 diploms bērnu vesel.

kopšanā; turpina studijas mcd. psīchologijā c) ārste Viktorijas psīchiatrisko
slimnīcu pārvaldes dienestā f) Austrālijas ārstu apv-bas zelta medaļa par sek-

mīgākajām studijām U; apbalv. anatomijā, bioķīmijā, fizioloģijā, medicīnā, chi-

rurģijā un ginaikologijā, arī kā labākai pirmā kursa studentei g) c-o Mental

HealthAuthoritv, 300 Queen St., Melbourne3000, Australia.

FELDMANE, Meta -sk.: KRASTA.

FERNANDESA (FERNANDEZ,dz. PĀRUMA),Dzintra -d) Šefīldas U An-

glijā 1965 M.8.,Ch.8.

FILIPOVS, Sergejs —a) 20.1.1910 Valkā b) Daina Filipova, studējusi vet.-

med. c) meitas: 30 g.,23 g.un23 g. d) LU 1934 veterinārārsts c) 1950—1959

privātpraksē, no 1959 ASV lauks, dep-ta gaļas inspekcijas pārvaldes darbinieks

g) 2930 Shawnee Place.Mt. Vernon,WA 98273,USA.

FILIPSA (PHILLIPS), Zaiga - d) Vašingtonas U Sietlā 1959 (ārste).

FIMBERE, Ausma — d) b. Jēlas (Yale) U (ASV) 1961 māsu zinībās.

FINARTIJA (TAURIŅA, dz. BATARAGA), Olga - a) 27. 8.1912 Daugavpilī

b) Pēteris Finartijs, agr. c) dēls 38 g. d) LU 1939 ārste zobu slimībās c) 1939

—1944 strādāja privātpraksē un LSK vesel. kopšanas centrā; 1945—1948 zob-

ārste bēgļu nometnēs Vācijā; ASV strādā lauksaimniecībā sava vīra farmā

g) 4036 Murrav Lake Ave, R. 1, Lowell, MI 49331,USA.

FOGELE-ROZANKOVSKA,Helmi -a) 13. 3.1922 d) Heidelbergas U 1949

(zobārste) c) doc. Taftsa (Tufts) U zobārstn. fak. Bostonā g) 105 Sedgwick St.,
JamaicaPlain, MA 02130, USA.

FORESTERS, Jānis -d) Marķētas U MilvSkī 1968 D.D.S.

FRANKENŠTEINA, Zigrīda -sk.: ALTRAKA.

FREIBERGS, Arnis —a) 11. 9.1931 Rīgā b) prec. c) trīs bērni d) To-

ronto U 1961 Dr.med. (chirurgs) f) FRCS(C) 1967 g) 31 Errington Ave, Toronto

7, Ont., Canada.

FREIDENBERGS, Oļģerts -a) 17.11.1916 Vecogrē b) Marta Freiden-

berga, dz. Purviņa, tauts-ce c) Ingrīda 29, M.A. psīchologijā d) LU 1942 veteri-

nārārsts c) LU asistents līdz 1944, kad iesaukts leģionā; ASV vet.-ārsts, gaļas

apskates raj. pārzinis g) 888 Birchwood Lane,Schenectadv, NY 12309,USA.

FREIDENFELDE, Maija -sk.: SILA.

FREIDENFELDE (PLOŠA), Regīna — a) 11.12 1905 Cēsīs b) Laimonis

Freidenfelds, zobu techniķis c) meitas 43 g., 37 g., 33 g. un 33 g., dēli 38 g. un

28 g. (un 19 mazbērni) d) LU mag. phil. ,mag. philos. un 1943 ārste zobu slimībās;

Adelaides U 1956 B.D.S. c) privātpraksē g) 37 Hacknev Rd, Hacknev, S. A. 5069,

Australia.

FREIMANE, Dzidra - d) Sidnejas U 1960 (farmaceite).
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FREIMANE (ZELTIŅA), Ilga — b) Atis Freimanis,ārsts,prof. c) Maija

21, Rita 19, Pēteris 13 d) zobārste c) praksē nestrādā g) 3805 Brookside Rd,

Toledo,OH 43606, USA.

FREIMANE, Lilija - d) Ilinojas U 1958 Dr.med.vet.

FREIMANE-KADIĶE, Ruta- d) Ilinojas U 1965 (?) B.S. farmācijā.

FREIMANE, Sarmīte — a) 3. 9.1937 b) Helmuts Freimanis 38,techn. zī-

mētājs d) b. Zviedrijas karal. zobārstn. A. 1963 c) privātpraksē g) Sveavāgen

64, S - 191 44 Sollentuna, Sweden.

FREIMANE, Tija -d) Mičiganas U 1959 B.S. māsu zinībās; Depēla (Dc

Paul) U Čikāgā 1966 M.S.

FREIMANIS, Atis — a) 28.3.1925 Rīgā b) Ilga Freimane, dz. Zeltiņa,
zobārste c) sk.: Ilga Freimane d) stud. BU; Hamburgas U 1951 Dr. mcd.; prak-

ses tiesības Ohaio 1956,Vašingtonā 1959 c) Ohaio stāta U radioloģijas nod. To-

ledo 1958—1959 asistents, 1959—1961 d0c.,1961—1965ārk.prof., kopš 1965 prof.,

kopš 1970 arī katedras vad.; konsultants slimnīcās f) DABR 1958; biedrs 15

zin. un profesion. org-jās; 19 zin. publ.; referāti konferencēs; daudzkārtīgi ap-

balv.par zin. un paidagogiskodarbu, sevišķi par pētījumiem ultraskaņas lietošanā

mcd. diagnozē; sk.: A VII, 118. lpp. g) adr. sk.: Ilga Freimane.

FREIMANIS, Māris -d) Lojolas (Lovola) U (ASV) 1965 D.D.S.

FREIVERTE (BIRKHĀNE), Silvija — d) Melburnas U 1962 B.D.Sc; An-

glijā L.D.S.

FRĒZERE (FRASER, dz. DANCE), Agrita —d) Sidnejas U 1962 B.Pharm.

g) 19 Cornwall Ave, Turramurra, NSW 2074, Australia.

FRICSONE (DZIĻUMA), Maija — d) Mičiganas U Annarborā 1967 B.S.

mcd. technologijā.

FRĪDENBERGA, Dagmāra-sk.: BRASTIŅA.

FRĪDENFELDE (KLEINA), Līna — a) 24. 6. 1896 Jaunpilī (Kurzemē)

b) Eduards Frīdenfelds, farmaceits, Dr.med. d) Tērbatas U (Voroņežā) 1924

(ārste); LU 1927 ārste c) Latvijā raj. un slimn.ārste-, no 1944 bēgļu nometnēs

Vācijā; ASV ārste slimn. 1950—1961, pēc tam pens. g) 154 E - 91st St.,New

York, NY 16028, USA.

FRĪDENFELDS, Eduards — a) 1886 b) Līna Frīdenfelde, dz. Kleina 77,

ārste d) Tērbatas U 1918 provizors; Dr.med. c) Latvijā farmaceits savā ap-

tiekā Inčukalnā g) adr. sk.: Līna Frīdenfelde.

FRIDRICHSONE, Olga-sk.: VEINBERGA.

GABLIKA-OŠA, Ausma — d) Minesotas U 1958 M.D.

GABLIKS, Jānis - a) 1.11.1924 Nītaurē d) b. BU 1949; Ratgersa (Rut-

gers) U (ASV) 1957 M.5.,1963 Ph.D. c) pētnieks bioķīmijā Ratgersa U 1956—

1957,privātās firmās 1957—1960; asistents Ratgersa U 1960—1963; doc. mikro-

bioloģijā Masačūsetsas technol. Ino 1963 f) sk.: A VII, 118. lpp. g) 103 Čabot

St., Newton,MA 02158,USA.
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GAILĀNS, Ivars - a) 7.9.1943 Balvos d) Viskonsinas U Milvokī 1965

B.S. psīchologijā, Viskonsinas U Medisonā 1969 M.D. c) ārsts slimn. g) 2616

N Frederick St., Apt. 301,Mihvaukee, WI 53211,USA.

GAILIS, Kārlis —a) 1893 d) LU 1925 ārsts c) darbojies Saldū; vācu

okupācijas laikā apcietināts; izceļojis uz Jaunzēlandi.

GAILĪTE (VĒBERE), Agnese —a) 25. 2.1920 Laucienē b) Aleksandrs Gai-

lītis, dārzu architekts c) dēls 29 g., meita 27 g. d) LU 1943 ārste zobu slimībās;

Toronto U 1959 D.D.S. c) privātpraksē g) 79 Pegasus Trail, Scarboro, Ont.,

Canada.

GAILĪTE, Anita — sk.: GĀRŠA.

GAILĪTE, Elizabete — d) Ferī I Grandrepidsā(ASV) 1957 B.S. farmācijā.

GAILĪTE, Ruta — Djuvila (DTouville) kol. Bafalo 1961 B.S. mcd. technol.

g) 1842 Wagner Rd, Glenview,lL60025, USA.

GAILĪTE, Skaidrīte -sk.: FEDERA.

GAILĪTE (JĒGERE), Veronika —a) 29. 8.1905 Vecpiebalgā b) šķīrusies
1943 c) LU 1932 ārste; prakses tiesības Minesotā 1955 c) valsts slimnīcā mcd.

aprūpes vad. g) 541 Otis Ave, St. Paul, MI 55104,USA.

GAILĪTIS, Jānis —a) 7.9.1905 Naukšēnos b) Marija Gailfte.dz. Brinkmane

69 d) LU 1936 vet.-ārsts; stud. mcd. BU un Hamburgas U 1946—1949; Hano-

veras vet.-med.A. Vācijā 1949 Dr.med.vet.; darba tiesības Vašingtonas stātā

c) Latvijā raj. un lopkautuves vet.-ārsts un skolotājs lauks, skolā; Vācijā privāt-

praksē un sērgu apkarošanā; ASV privātpraksē f) pētījumi fizikālā allergijā,

tikai daļa no tiem publicēta g) 9702 Denmore Ave N, Seattle, WA 98103,USA.

GAILĪTIS, Jānis - a) 1915 d) LU 1939 ārsts f) publ.; sk.: AVII, 119.

lpp. g) 69 Catherine St., Newport, RI 02840, USA.

GAILĪTIS, Raimonds — d) b. Tībingenas U 1948; Pokipsi (Poughkeepsie)

U 1951 M.D. c) ārsts, mācībspēks Ilinojas Uno 1956 f) publ.; sk.: AVII, 119.

lpp. g) adr.sk.: Ruta Gailite.

GALBERGA-SEVELE, Ingrīda - d) Toronto U 1971 D.D.S.

GALĒJA, Aina -sk.: DRAVNIECE.

GALGANOVIČA (GALGANOV7ICZ,dz. BALTIŅA), Ņina -d) ārste.

GALIŅA, Nora —d) fiziologe c) strādā Hārvarda U mcd. fak. f) sk.: A

VII, 119. lpp.

GAŅĒRA (GAGNAIRE, dz. JAKOVICA), Ilze -a) 6.11.1942 Rīgā b) Renē

Gaņērs (Renē Gagnaire), ārsts c) Pēteris 7, Dāvids 3d) Lionas U Francijā 1968

(ārste) c) privātpraksē g) 6 Rue Germaine,69 Venissieux-Parilly, France.

GARANCIS, Ciprijans — a) 14. 5. 1921 Gaigalavā d) Heidelbergas U

Vācijā 1949 (ārsts); ASV darba tiesības Rodailendā1953, Ohaio 1954, Mičiganā

1955.

GARANCIS, Jānis -a) 14.5.1921 Gaigalavā d) b. Heidelbergas U 1949

(patologs) c) ārk. prof. Misisipi U 1957—1958, kopš 1958 Cincinati U, vēlāk

Marķētas U mācībspēks patoloģijā f) sk.: AVII, 119. lpp.
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GARŠA (GAILĪTE), Anita - a) 1902 b) Aleksandrs Gārša, jurists (sk.:
A XI, 255. lpp.) c) Aleksandrs Gārša, jun., jurists (sk.: A XI, 255. lpp.) d) LU

1930 ārste bērnu slimībās; prakses tiesības Austrālijā pēc 1960 c) skolu ārste

Viktorijā f) raksti LATVIJAS ĀRSTU ŽURNĀLĀ (Rīgā) g) 2-33 Cluden St., East

Brighton, Vic. 3181, Australia.

GĀRŠĶIS, Romuls — a) 5. 2.1916 Maršanskā, Krievijā b) Mirdza Gāršķe,
dz. Rone, skolotāja c) Laimonis 27, Ligita 26, Marika 24, Monika 24, Romuls 20

d) stud. LU vet.-med. fak. 1938—1941; Karaliskajā vet.-med. A. Stokholmā 1945

veterinārārsts (spec. mākslīgā apaugļošanā); Kalifornijas U Berklejā 1959 8.5.;

Kalifornijas U Dēvisā 1964 D.V.M. c) privātpraksē savā mazo mājdzīvnieku klī-

nikā f) apbalv. 1954 kā viens no 10 labākiem mākslīgās apaugļošanas speciālis-

tiem ASV g) 17932 Ventura Blvd, Encino, CA 91316, USA.

GĀTERS, Alfrēds — a) 24.4.1921 Kalncempjos d) Hamburgas U 1949 Dr.

phi1.,1962 Dr. mcd.; kopš 1970 speciālists iekšķīgās slimībās c) ārsts slimnīcā

Hamburgā iekšķīgo slimību nod. f) sk.: A VIII, 135. un 221. lpp. g) Hamburg,

Schadlerstr. 27, West Germanv.

GAVARA (KOZULE), Jūlija — d) Luvēnas U Beļģijā 1956 (farmaceite).

GEBERTE (GEBERT.dz. BROMBERGA), Ilga —a)1. i. 1921 d) zobārste

g) Folktandvārden, S - 443 00 Lerum, Sweden.

GERTNERE (VEIDE), Sarma — a) 18.2.1927 Rīgā b) Valdis Gertners,

grāmatvedis c) Andra 22, Inta 20 d) Kvīnslendas U 1961 B.D.Sc. c) privātpraksē

g) 173 Moray St.,New Farm,Qld. 4005,Australia.

GĪLE, Ināra — d) Viskonsinas U ASV 1960 B.S. mcd. technologijā.

GOBA, Eleonora —b) Herberts Goba, ārsts d) zobārste g) 413 Tegler

Bldg, 10189 - lOlst St., Edmonton,Alta, Canada.

GOBA, Herberts —a) 11. 6.1914 b) Eleonora Goba, zobārste d) Hanzas

U Hamburgā 1947 (ārsts) c) privātpraksē g) adr.sk.: Eleonora Goba.

GOLTA, Ausma -sk : GROSKAUFMANE.

GOPERE, Marija -sk.: RAŠMANE.

GRANTA, Anita - sk: LIEPIŅA.

GRANTA-VINTERE, Ārija - d) Indiānas U (ASV) 1969 B.S. (mcd. izziņu

bibliotēkāre).

GRANTĒ, Silvija — sk.: ZĪRAKA.

GRANTS, Fēlikss -a) 1914 d) LU 1943 ārsts c) mācībspēks Goijānijas

valsts U Brazīlijā g) Rua 9, Nr. 9-a Goiania, Goias, Brasil.

GRAPA, Mirdza -sk.: OZOLA.

GRAPMANE, Livija -sk.: STRAUTIŅA.

GRASE, Aleksandra -sk.: LEGZDIŅA,

GRASMANE, Elza — sk.: KONRADE.

GRAUBIŅA, Guna -sk.: SIMONA.

GRAUBIŅA (ĒRGLE), Olga - a) 1888 b) Jēkabs Graubiņš (1886-1961),

komponists c) Guna Simona,dz. Graubiņa 55, zobārste d) Tērbatas U 1917 (zob-

ārste) g) 4041 Aqua Vista St., Oakland, CA 94601, USA.
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GRAUDA, Irēne - sk.: PUĶĪTE.
GRAUDA-UPENIECE, Vera - d) Tempļa U Filadelfijā 1955 B.S. mcd.

technologijā.

GRAUDA, Zaiga —d) Sidnejas U Austrālijā 1961 (zobārste) g) 7 Tangar-

ine Rd, Villawood, NSW 2163, Australia.

GRAUDIŅA, Elfrīda - sk.: AVOTA.

GRAUDIŅA, Vīta —d) b. Hamburgas U 1955 (disertācija) c) ārste f) sk.:

A VIII, 270. lpp.
"

GRAUDIŅŠ, Gunārs —a) 9. 2.1927 Rīgā d) Aiovas stāta U 1956 M.D.

GRAUDIŅŠ, Juris — a) 13.4.1936 Rīgā b) Marlfza Graudiņa, dz. Hert-

mane (Marlies Hertmann) c) Izabella 6, Gunilla 3 d) stud. mcd. Bonnas, ĶTles

un Freiburgas U, b. 1962; Dr.med. 1963; spec. chirurga diploms 1970 c) virs-

ārsts mcd. ak. chirurg. klīnikā Lībekā f) 11 zin. raksti mcd. periodikā; vairāki

referāti zin. kongresos Vācijā, Portugālē un Čechoslovakijā g) 24 LUbeck, Chi-

rurgische Klinik der Medizinischen Akademie,West Germanv.

GRAVA, Andrejs —a) 2.12.1929 Rīgā d) Adelaides U Austrālijā 1956

B.D.S. c) privātpraksē g) England.

GRAVA, Edīte - d) Merilendas U (ASV) 1964 B.S. māsu zinībās.

GRAVA-PAEGLE, Eva - d) Nebraskas U (ASV) 1957 B.S. māsu zinībās.

GRAVA, Ināra - sk.: EZERA.

GRĀVELIS, Arturs - a) 13.5.1921 d) Tībingenas U 1954 (?) Dr.med.

dent. g) 7292 Baversbrunn, Forschbachstr. 9, West Germanv.

GRĀVĪTE, Ilga — sk.: RUBINA.

GREBEŽS, Jānis —d) ārsts g) 431 AdelaideSt., London 14, Canada.

GREGORS, Jānis — a) 16. 11. 1924 Vecpiebalgā b) Guna Gregore.dz.

Mežvēvere, mikrobioloģe Konektikutas vesel. dep-tā d) Konektikutas U: B.S.

c) fizioterapists veterānu slimn. g) State of Connecticut Veterāns Home and

Hospital, Rocky Hill, CT 06067, USA.

GRIKMANE, Astrīda -sk.: ŠILIŅA.
GRIĶE (MŪSIŅA), Zeltīte - a) 13.11.1926 Rīgā b) Zigmunds Griķis,

šoferis d) Notingemas U 1960 (farmaceite) c) strādā aptiekā g) 19, Kenrick Rd,

Mapperley, Nottingham,England.

GRĪNA (CEPLĪTE), Berta
- a) 29.6.1898 Īslīcē b) Voldemārs Grīns,

grāmatvedis, studējis tieslietas c) Andris 39, Māra 28, Jānis 27, Ansis 24 d) LU

1928 ārste zobu slimībās c) Latvijā slimokases raj. ārste un privātpraksē Rīgā;

Vācijā zobārste bēgļu nometnē; Zviedrijā zobārste poliklīnikā; pens. g) Borg-

māstaregatan 19 D, S - 731 00 KOping, Sweden.

GRĪNA, Dagnija — d) Indiānas U (ASV) 1962 B.S. mcd. technologijā.

GRĪNBERGA (ZILE), Anna (Elvīra) —a) 17. 5.1903 Vārmē b) Mārtiņš

Grīnbergs.ģimn. skolotājs c) Aina 41, Rasma 37, Mārtiņš 32 d) LU 1931 ārste

c) 18 gadus ārstes praksē ASV,kopš 1972 pens. g) 175 Hillcrest Ave,Pittsburg,

CA 94565, USA.

GRĪNBERGA, Elza -sk.: BOLŠAITE.



293

GRĪNBERGA, Elza -sk.: KALĒJA.

GRĪNBERGA, Emma — sk.: KOKLE.

GRĪNBERGA, Ida
-d) Minsteres U Vācijā 1950 (ārste).

GRĪNBERGA, Lūcija —b) prec. d) LU ārste zobu slimībās g) 47 Glen-

view Ave, Revesbv, NSW 2212, Australia.

GRĪNBERGA, Māra
— d) Toronto U 1963 B.S. farmācijā.

GRĪNBERGA, Mārīte — sk.: HAUSMANE.

GRĪNBERGA, Marta -d) patoloģe c) strādā Hārvarda U mcd. fak. ASV

f) publ.; sk.: A VII, 120. lpp.

GRĪNBERGA, Rasma -d) Kalifornijas U 1960 B.S. māsu zinībās.

GRĪNBERGS, J. —d) veterinārārsts g) 297 Princes Highway, Svlvania

Heights, NSW 2224, Australia.

GRĪNBERGS, Pēteris -a) 1.12.1948 Rīgā d) Sidnejas U Austrālijā 1968

M.8., B.S. g) 11 Selkirk Place, Camden, NSW 2570, Australia.

GRĪNBERGS, Teofils - a) 9.4.1926 Vārpā, Sanpaulē,Brazīlijā d) San-

paulo U Ribeirapretas zobārstn. fak. ap 1957 (zobārsts) c) praksē Sanpauls.

GRĪNFELDE (VĀRDONIETE), Austra -a) 19. 5.12 Rīgā b) Aleksandrs

Grīnfelds, mag. oec. (miris 1966) c) divas meitas un dēls d) LU 1937 ārste

c) ārste Viktorijas valsts vesel. dep-ta skolu nod. Melburnā, Austrālijā g) 46

Duke St., Sunshine,Vic. 3020, Australia.

GRĪNFELDE, Lolita — a) dzimusi Vācijā d) Monaša U Melburnā 1971

8.M..8.5.

GRĪNFELDE, Zelma-sk.: KALNIŅA.
GRĪNŠTEINA, Marta -sk.: VĪTOLA.

GRĪNUPE (ZIEDIŅA),Skaidrīte -a) 14. 2.1919 Pļaviņās b) Dima Grīnups

c) Egils 27, Eva 19 d) LU 1943 ārste zobu slimībās c) bērnu zobārste zobārstn.

centrā g) Villa Silaine, S - 693 00 Degerfors, Sweden.

GRĪNVALDE (OŠE), Anna -a) 22. 6.1897 Kandavā b) Kārlis Grīnvalds,

inž. d) LU 1931 ārste; Minesotas U 1957 M.D. c) slimn. ārste visp. un bērnu

slimībās 1957—1972 g) 1440 Commerce St., Apt. 304, St. Paul.MN 55113, USA.

GRĪNVALDE (GREENWALD,dz. LIEPIŅA), Dzintra -d) Itakas kol. ASV

1959 B.A. ķīmijā, Sirakūzu U 1963 D.M.

GRĪSLE, Rita — sk.: SĒJA.

GRĪVA, Silvija -sk.: LIZLOVA.

GRĪVIŅA, Elga —d) zobārste g) 121-B Castelnau, London S. W. 13,Eng-

land.

GROBIŅŠ, V. —d) ārsts TorontS,Kanādā g) Toronto, Canada.

GRODUMA (VEIDE), Emma — a) 17.10.1916 b) Vilhelms Grodums,vet.-

ārsts d) LU 1941 ārste zobu slimībās; Saskačevanas U Kanādā D.D.S.; 1957

Ph.D. neuroanatomijā c) ārk. prof. Saskačevanas U kopš 1957 f) ap 20 publ.; sk.:

A VII, 121. lpp. g) Dept. of Bacteriology, Medical College, University of Saskat-

chewan,Saskatoon, Canada.
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GRODUMS, Vilhelms —a) 1908 b) Emma Groduma, zobārste,profesore

d) LU 1942 veterinārārsts c) Latvijā raj. vet.-ārsts; no 1952 Kanādā Saskatunas

apgabala veterinārais pārzinis g) 1333 Elliot St., Saskatoon, Saskatchewan S7N

OV7, Canada.

GROSKAUFMANE (GOLTA), Ausma — d) Toronto U 1959 B.Pharm.

GROTA (GUSMANE),Inta—a) 23.10.1927Rīgā b) Andrejs Grots, advokāts

(sk.: AXI, 255.1pp.) c) Mārtiņš 13, Andris 8 d) Simonsa kol. Bostonā 1953 8.5.;
Bostonas U 1957 M.D.; spec. ādas un venēriskās slimībās 1962 c) doc. dermato-

loģijā Bostonas U mcd. fak. un stomatoloģijā turpat doktorandu fak. f) 10 publ.

g) Dept. of Dermatologv, Boston Universitv School of Medicine, 80 E Concord St.,

Boston, MA 02118, USA.

GROTĀNS, Jānis — d) Minesotas U (ASV) 1962 B.S. mežkopībā, 1966 B.S.

farmācijā.

GROTUSS, Pēteris - d) Ohaio stāta U 1965 8.5., 1970 M.D.

GRŪBE, Pauls — d) ārsts; patologa tiesības 1957 g) 3 Iroquois Trail,

Harrison, NY 10528, USA.

GRUNDMANE (BĒRZIŅA), Biminita-a) 2. 6.1928 Rīgā d) Mineapolisas

U 1954 (zobārste) g) 4501 - 34th Ave N, GoldenValley, MN 55422, USA.

GRUNTA (MAČEVSKA), Vera -a) 30.10.1912 Jelgavā b) A.Grunts, ad-

vokāts c) dēls 32 g. d) LU 1936 ārste zobu slimībās c) zobārste skolu klfnikā

g) 34, Ashburton Ave, Crovdon, Surrey, England.

GUDKOVS, Ariss - d) Adelaides U Austrālijā 1955 M.8.,8.5c.

GULBE, Alma -a) 1884 d) Tērbatas U 1918 (ārste) g) RR l,Box 620,

Forked River, NJ 08731, USA.

GULBE, Marta — d) Mičiganas U (ASV) 1960 B.S. farmācijā.

GULBIS, Aivars — d) Luvēnas U Beļģijā 1964 (?) Dr. mcd.

GULBIS, Egils —a) 22. 4.1941 Rīgā d) stud. Luvēnas U Beļģijā c) bio-

logs slimnīcā g) Belgium.

GULBĪTE (EGLĪTE), Aija -a) 5. 9.1922 Rīgā b) Jānis Gulbītis c) Ma-

ruta 27, Guntra 23 d) b. Malmes zobārstn. A. Zviedrijā c) raj.zobārste g) Prāst-

gārdsgatan 15 A, S - 752 30 Uppsala, Sweden.

GULĒNA, Zane — d) Toronto U 1964 D.D.S.

GULĒNS, Voldemārs —a) 1938 d) Toronto U 1963 (ārsts); diploms psī-

chiatrijā 1966 c) ārsts (psīchiatrs) f) LNAK padomes loc. (sk.: A XII, 84. lpp.)

g) 39 Chaplin Crescent,Toronto 7,Ont.,Canada.

GUSMANE, Inta -sk.: GROTA.

GUTMANE, Melita-sk.: ĀBELE.

ĢĒRMANE, Guna - a) 10. 8.1947 d) Karolīnu I Stokholmā 1973 mcd. lic.

g) FOrrādsgatan 12, S - 171 32 Solna, Sweden.

ĢĒRMANE (TURSA), Mirdza - a) 20.3.1921 Ļaudonā b) Uldis Ģērma-

nis, vēsturnieks (sk.: A VII, 122. lpp.) c) Jānis 30, Guna 26 d) Karolīnu I Stok-

holmā mcd. lic. (spec. acu slimībās) c) ārste šķielēšanas klīnikā Stokholmā

f) publ.; sk.: AVII, 122. lpp. g) Polhemsgatan 6, S - 171 58 Solna, Sweden.
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ĢIBULIS, Kārlis -a) 29. 9.1898 Gatartā d) LU 1928 ārsts c) praksē
nestrādā g) 2356 Greenfield Ave, Los Angeles, CA 90064, USA.

ĢIPTERE, Anna - sk.: RUDOVICA.

ĢIPTERE (MEIJA), Velta - a) 11. 12. 1919 Rīgā b) Pēteris Gipters,
strādā nervu slimn. d) stud. zobārstn. LU; Mārburgas U Vācijā 1949 Dr. mcd.

dent.; Toronto U 1960 D.D.S. c) privātpraksē un vesel. kopšanas centrā g) 583

Oxford St. E, London,Ont. N54 3H9, Canada.

HACHS, Jirgens (JUrgen HACH) -a) 7. 4.1914Rīgā b) Ērengarde Hacha

fon Blūma(Ehrengard Hach von Blum), Dr.med. c) dēli 31 g. un 28 g. .meita 25 g.

d) stud. LU; Karaļauču U Dr. mcd. c) praksē uz laukiem kopā ar sievu g) 3326

Baddeckensstadt, West Germanv.

HAFERMANE (ĀBOLIŅA), Vija -d) Vašingtonas U Sietlā 1959 B.S. māsu

zinībās.

HĀGENA (LAPIŅA) - d) Sidnejas U 1963 (farmaceite).

HALDENA, Lidija -sk.: NĪKURE.

HAMMERICHA (HAMMERICH), Karīna —d) chiropraktiķe g) 1900 Bay-
view Ave, Toronto,Ont., Canada.

HAUSMANE (GRĪNBERGA), Mārīte — d) Toronto U 1972 (zobārste).

HEIFERE (dc HEUFER, dz. JĒRUMA), leva - d) Meridas U Venecuēlā

1959 (zobārste).

HEINSONE (KĻAVIŅA), Mirdza -a) 2. 6.1912 Alūksnē b) Augusts Hein-

sons, laborants c) Maija 29, Jānis 23 (sk. beigās) d) LU 1940 vet.-ārste c) LU

asistente 1940—1944; ASV pētn. darbā 1956—1959,kopš 1960 strādā slimn.labor.

Klīvlendā f) publ. (kopd.) g) 4584 Admiral Dr., Cleveland, OH 44109, USA.

HENKHUSENA, Stefānija —a) 4.1.1918 d) zobārste g) Arilsgatan 1,

S - 502 50 Borās, Svveden.

HENKHUZENS, Viesturs — d) Karabobo U Venecuēlā 1964 M.D.

HERCMANE, Alvīne -sk.: BALODE.

HERMANSONS, Ilmārs —a) Talsos d) Bonnas U 1954 Dr.med. (iekšķ.

slimībās) c) privātpraksē g) 5 KOln 1, Theodor-Heuss-Ring26, West Germanv.

HERTELE (STRĒLNIECE), Aina —a) 10.5.1925 Liepājā b) Kurts Her-

telis (miris 1944) d) b. Džordžtaunas (Georgetown) U zobārstn. fak. 1961 c) pri-

vātpraksē f) vairāku profes. b-bu loc; sk. arī: A VIII, 270. lpp. g) 10905 Fort

VVashingtonRd, Oxon Hill, MD 20022, USA.

HODELA (HODEL, dz. BAUSKA), Klāra — d) ārste g) Egelbergstr. 1,

Bern, Switzerland.

HOLTA (HOLT.dz. ZVAIGZNE), Aina —a) 25. 5.1919 Latvijā b) Viljams

Holts (William GeorgeHolt),miris 1971 d) b. LU; darba tiesības arī Anglijā un

Oregonā, ASV; b. Oregonas U psīchiatrijas kursu 1971 c) psīchiatre slimnīcā

g) Dammasch Hospital, Wilsonville, OR 97070, USA.

lELĪTE (CERIŅA), Dzidra — a) 5.7.1925Rīgā b) Imants lelītis,elektroni-

kas inž. c) Ilga 21, Andris 15 d) Minsteres U 1951 (farmaceite) c) strādā Ķel-

nes aptiekā no 1952 g) 505 Porz-Westhoven, Wasserturmstr. 8,West Germany.
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IKŠE, Andrejs —d) Toronto U 1962 D.D.S. c) zobārsts g) 170 St.George

St., Toronto,Ont., Canada.

IKŠE, Jānis — a) 25.12.1901 Liepājā b) Irma Ikše, dz.Vaitniece65 d) LU

1934 ārsts zobu slimībās; Minsteres U Vācijā 1945 Dr.med.dent.(ļoti sekmīgi)

c) Latvijā armijas zobārsts (kapteinis); Zviedrijā bijis klīnikas vad.,tagadpri-

vātpraksē f) publ. par zobu bioloģisku ārstēšanu uc. g) Box 4850, S-440 06,

Grābo, Sweden.

ILJINA, Kira — d) Adelaides U Austrālijā M.8..M.5. (ārste).

ILSUMA, Guna — Sidnejas U Austrālijā B.D.S. (zobārste).

ILUKEVIČS, Aleksis —a) 1913 d) LU 1940 veterinārārsts; Dr. c) prof.
Sulijas valsts U Marakaivē f) sk.: A VII, 123. lpp. g) Venezuela.

INDANS, S. -d) ārsts g) 3639 N Springfield Ave, Chicago, IL 60618,U5A.

INVEISA-LAZDIŅA, Ilga-d) Viskonsinas U (ASV) 1955 B.S. med.technol.

IRANSO (IRANZO.dz. ROZE), Irēne -a) 2. 3.1937 Rfgā b) Hosē Iranso

(Jose R. Iranzo),architekts c) Eseralda 12, Rikardo 9, Elizabete 3 d) Venecuē-

las centr. U 1960 „Dra. en odontologia" (zobārste) c) privātpraksē g) Apartado

50264, Caracas, Venezuela.

rVANĀNA, Terēze- a) 7.1.1944 Preiļos d) Londonas U Anglijā 1968

M.8..8.5.; Jeruzalemes U 1970 M. tautas veselībā c) turpina studijas Jeruza-

lemes U sociālā mcd.; arī pētn. darbā f) LRCP, MRCS g) 201 Lavender Ave,

Coventrv CV6 IDT, England.

IVANĀNS, Pēteris — a) 8. 3.1940 Rīgā b) Birgite Ivanāna c) Henriete 5,

Nikolajs 3 d) Londonas U Anglijā 1963 M.8..8.5. c) privātpraksē f) LRCP,

MRCS g) 35 High Park Ave, Apt. 608,Toronto 165,Ont., Canada.

IVANOVS, P. —d) ārsts g) 559 College St., Toronto 7, Canada.

JAKARA (STRAUPE, dz. ROZENBERGA), Vera - a) 25.8.1915 Maskavā

b) Jānis Jakars, uzņ. vad. c) Alvis Straupe d) LU 1941 ārste zobu slimībās

c) privātpraksē g) 3,Groundwell Rd,Swindon,Wilts, England.

JĀKOBSONS, Eduards -a) 1910 d) LU 1939 veterinārārsts g) Carring-

ton.ND 58421,USA.

JĀKOBSONS, Ivars — d) Ziemeļdakotas stāta U 1970 B.S. farmācijā.

JĀKOBSONS, Konstantīns -a) 26.2.1908 Jēkabpilī" b) Melānija Jākob-

sone.dz. Andersone c) Gunārs 36, 8.A., M.A. vācu vai.; Andris 34, B.A. valodās,

B.S. matēmatikā d) LU 1931 ārsts; Hamburgas U Vācijā 1946 Dr.med., 1947 Dr.

mcd. habil. c) priv.-doc. BU 1946, no 1947 doc. Hamburgas U f) sk: A VII, 124.

lpp. g) 2110 S Durkee Rd, Grafton, OH 44044, USA.

JĀKOBSONS, Roberts — a) 16.1.1902 Kārļu pag. b) Erna Jakobsone,

modiste c) Biruta 36 (no pirmās laulības) d) LU 1939 mag. pharm.; ķīmiķa tie-

sības Mičiganas stātā, ASV c) aptiekas asistents no 1926; studiju laikā LU sub-

asistents; no 1934 strādā TLM drogu noliktavā, līdz 1944 ir Latvijas ārstn. augu

uzņēmuma vad.; no 1940 aptiekas īpašnieks Viesītē; Vācijā strādā labor. un

aptiekās, pētī Alpu ārstn. augus; ASV ķīmiķis līdz 1970, kad pens. f) raksti
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periodikā uc. par ārstn. augiem, grāmataSTRUTENES (1963); sk.: A VIII, 224.

lpp. g) 165 Berkelev Dr., Lansing, MI 48910, USA.

JAKOVICA, Elza —d) LU ārste zobu slimībās g) 3 Elliott Place, Hills-

dale, NSW 2420, Australia.

JAKOVICA, Ilze - sk.: GAŅĒRA.
JAKUBOVSKA, Eleonora- d) Mekgila U Kanādā 1966 B. māsu zinībās.

JANAVS, Visvaldis —a) 12.9.1921 Birzgalē b) Līvija Janava, dz. Nor-

gello c) Juris 17, Anita 15 d) stud. LU 1940—1943;Ķīles U 1949 Dr.med. c) pri-

vātpraksē g) 102 - Bth Ave E, Milbank, SD 57252* USA.

JANGA (YOUNG,dz. LIEPIŅA), Inese - d) Adelaides U Austrālijā 1965

B.D.S. c) zobārste g) c-o Westminster ColL.Allison Rd.Marion, S.A. 5043,

Australia.

JANITĒNA, Astrīde — d) Lorenšena (Laurention) U Sedberī, Kanādā 1973

B. māsu zinībās c) māsa bērnu slimnīcā Torontē.

JANKAVA-UPĪTE (dz. RUBENE?), Irma -a) 3.12.1907 Rīgā d) LU 1936

ārste.

JANMEIJA, Elza — d) Tībingenas U 1956 (?) farmaceite.

JANNERE, Inta -sk.: ERTELE.

JANOVSKA (BREIKŠA), Rasma — a) 1905 Rīgā b) Gunārs Janovskis,

rakstnieks (sk.: A VIII, 225. lpp.) d) LU 1931 ārste zobu slimībās c) privāt-

praksē un skolu zobārste g) Kaye Wood Farm.Colston Bassett, Notts, England.

JANSENA (JANSEN,dz. LIEPA), Biruta -a) 10.11.1925 Tirzā b) Fīlips

Jansens (Phillip Jansen), tauts-ks (8.A.) d) Kārļa Ruprechta U Heidelbergā,

Vācijā 1955 Dr.med. (ļoti sekmīgi) c) privātpraksē (chirurge) kopš 1962 f) rak-

sti vācu un angļu vai.; biedre profesion. org-jās g) 423 Cooper St., Camden, NJ

08102, USA.

JANSONE, Astrīde -sk.: RIBENIECE.

JANSONE, Dagmāra-sk.: KRŪMIŅA.
JANSONE, Eiženija -sk.: METRA.'

JANSONE, Inga -sk.: KEDA.

JANSONE, Maija -d) Ratgersa (Rutgers) U (ASV) 1966 (?) B.D.S.

JANSONE (PĒTERSONE?), Mirdza —a) 1914 d) LU 1939 ārste g) Box

22, Tranquility, NJ 07879, USA.

JANSONE (JANSSON.dz. SUKSE), Ruta -a) 11. 2.1936 Rīgā b) Anderss

Jansons (Anders Jansson), architekts c) Fredriks 13, Katarīna 9 d) Stokholmas

zobārstn.A. (zobārste) c) skolu zobārste Stokholmas zobārstn. klīnikā g) Id-

holmsvāgen 115, S - 127 47 Skārholmen, Sweden.

JANSONE, Zaiga-sk.: MORIERTI.

JANSONE, Zelma — d) mcd. technologe g) 9717 - 6th Ave, Inglewood,

CA 95501, USA.

JANSONS,Voldemārs —a) 29. 3.1912 Liepājā b) Milda Jansone.dz. Dol-

fija c) Pēteris un Uldis d) LU 1936 ārsts (iekšķīgās slimībās) c) Latvijā ārsts

slimn. un privātpraksē, 1942 Rāznas TB klīnikas vad.; Vācijā 1945—1948 IRO
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ārsts; ASV no 1948, ārsts slimn. un privātpraksē f) FCCP, FACA, FICA; biedrs

25 profesion. org-jās; 1934—1935 bijis Latvijas mcd. studentu apv-bas pr-ks;

biogrāfija: LEADERS IN AMERICAN SCIENCE (6. izd.) g) 6055 WoodbineSt.,

Ridgewood, NY 11227, USA.

JANUŠONE-APSE, Silvija -d) Toronto U 1964 D.D.S. c) zobārste g) 182

Yorkview Dr., Willowdale,Ont., Canada.

JAUDZEMS, Francis — d) Toledo U (ASV) 1962 B.S. farmācijā.

JAUNZEME (BUMBULE), leva - d) Toronto U 1958 B.Sc. farmācijā.

JAUNZEME, Irma —d) ārste g) 6295 Holidav Dr., Holidav Hill, Wescos-

ville, PA 18090, USA.

JAUNZEME (STELPE), Maiga - a) 20.11.1921 Ķemeros b) Vladimirs

Jaunzems, mērn. inž. c) meita 18 g. ,dēls 16 g. d) Stokholmas zobārstn. A.(zob-

ārste) c) skolu zobārste g) Bjursātragatan 95 I, S - 124 42 Bandhagen, Sweden.

JAUNZEME, Marija - sk.: KALPIŅA.
JAUNZEMS, Andris - d) Adelaides U Austrālijā 1965 8.5.,M.B.

JĒGERE, Veronika - sk.: GAILĪTE.

JĒKABSONE, Ilze — d) Nebraskas U 1964 mcd. mech.

JĒKABSONE, Olga -sk.: RIEKSTIŅA.
JĒKABSONE, Rasma - sk.: BALODE.

JEKALS, Voldemārs —d) Ohaio stāta U 1964 D.D.S. c) ārk. prof. Ilino-

jaS U' JEKŠEVICA, Rita -sk.: KALDE.

JENICHS, Herberts — d) Hanoveras veterinārajā A. Vācijā 1951 Dr.med.

vet —

JERUMA, leva - sk.: HEIFERE.

JĒRUMS, Georgs — a) 29.2.1940 Rīgā b) Fransisa (Frances) Jēruma,

privātsekretāre c) trīs bērni — 5 g.,3g.un 2g. d) Melburnas U Austrālijā

1962 M.8., 8.5., 1969 M.D. c) ārsts slimn. g) Dept. Medicine, Austin Hospital,

Heidelberg, Vic. 3084, Australia.

JĒRUMS, Juris — a) 1907 d) LU 1931 ārsts g) 104 Sandy Bay Rd, Hobart,

Tas. 7000, Australia.

JĒRUMS, Nikolajs —a) 20. 4.1904Rīgā b) atraitnis c) leva Heifere (dc

Heufer), dz. Jēruma, zobārste d) LU 1927 ārsts; Venecuēlas centr. U Dr. mcd.;

papild. Berlīnē, Hamburgā, Frankfurtē un Vīnē c) virsārsts psīchiatriskā slimn.

g) Avenida Principal dcl Bosque,Torre dcl Bosque, P.H.Caracas 105, Venezuela.

JINDRA (ULMANE), Māra — a) 2.10.1934 b) Vladimirs Jindra, čecho-

slovaks c) Miķelis 8 d) b. Pērtas zobārstn. I 1960 g) 18 Spadina Rd, Toronto,

Ont. MSR 257, Canada.

JIRGENA, Anna — d) Džordža Vašingtona U 1960 B.S. farmācijā.

JIRGENA, Mirdza — a) 1913 d) LU 1940 ārste g) 744 Nurtingen-Neckar,

Lichtensteimveg 2, West Germany.

JOHANSONE, Eleonora- d) Hamburgas U Vācijā 1949 Dr.med.dent.

JŪGA (BALODE), Veronika —a) 4. 3.1899 Mārcienā b) atraitne d) LU

1927 ārste zobu slimībās g) 23,Golders Green Cresc, London N. W. 11,England.
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JURAZA, Beatrise - d) ārste g) 2287 W 37th Ave, Vancouver 13, BC,
Canada.

JUREVICA, Anda — d) Kardifas U Lidsā, Anglijā 1969 B. farmācijā.

JURĢE, Lidija - sk.: MĪLENBACHA.

JURISONE-TRAPĀNE, Ruta - d) Portlendas U Oregonā (ASV) 1960 (?)
B.S. māsu zinībās.

JURJEVICS, Arnolds - a) 1906 d) LU 1931 ārsts g) VVassaic State

School,Wassaic, NY 12592, USA.

JURKA, Maiga - sk.: KALNA.

JURKĀNS, Antons —a) 26. 9.1905 Nautrēnos b) Emīlija Jurkāna d) LU

1931 ārsts; prakses tiesības Ohaio, Ņudžersijā un Rodailendā c) mcd. dir.palīgs

psīchiatriskā slimn. g) P.O. Box 156, GrevstonePark, NJ 07950, USA.

JŪRMALIETIS, Bruno -d) Toronto U 1958 D.D.S.

JUVARS, Kārlis — a) 2. 3.1904 Bērzmuižā b) Biruta Juvara.dz. Kēnigs-

valde d) LU 1930 ārsts; Austrālijā prakses tiesības Viktorijā c) Viktorijas

psīchiatrisko slimn. pārvaldes ārsts f) publ. mcd. žurnālos latv., vācu un angļu

vai. g) 6 Plimsoll Gr., Fairfield, Vic. 3078, Australia.

KADE (DRILLE), Dzintra — a) 6.1.1922 Rīgā d) Tībingenas U Vācijā

1949 (zobārste); Ņujorkas U 1963 D.D.S. g) 25 Pickwick Hill Dr., Huntington,

L.I.,NY 11746, USA.

KADEĢIS, Andris -d) Minchenes U Vācijā 1962 (ārsts) g) Squan Rd,

Clarksburg, NJ 08570, USA.

KADIĶE, Ruta -sk.: FREIMANE.

KADZĒJS, Oskars —d) Minchenes U Vācijā 1949Dr.med.vet. g) 4117

S Hogan St., Spokane, WA 99203, USA.

KAIRE, Georgs - a) 12. 8.1908 Tērbatā d) LU 1931 ārsts; Dr.med. pār-

baudījumi 1937 c) Vācijā no 1944,pēc tam Austrālijā g) 360 WilliamstownRd,

Yarraville, Vic. 3013, Australia.

KAIRE, Vera - sk.: VAIČULE.

KAĶIS, Aleksandrs - a) 1912 d) LU 1936 ārsts g) 1980 Village Crt,

Columbus, OH 43212,USA.

KALCENAVA, Lilita-sk.: EDŽA.

KALDE-JEKŠEVICA, Rita -b) prec. d) Sidnejas U 1960 B.D.S. g) 2

Cross St., Guildford, NSW2I6I, Australia.

KALĒJA (GRĪNBERGA), Elza -a) 3.12.1909 Līgatnē b) atraitne d) LU

1939 ārste zobu slimībās g) 39, Russell Gardens, LondonN. W. 11,England.

KALĒJA (VĪNKALNA), Gaida -a) 29.12.1914 Durbē b) Georgs Kalējs,

mežkopis d) Erlangenas U Vācijā (farmaceite); Ferrisa stāta kol. (ASV) 1958 (?)

B.S. farmācijā c) farmaceite Mičiganā g) 932 Prospect NE, Grand Rapids, MI

49503 USA
'

KALĒJA, Māra - d) Cincinati U (ASV) 1964 B.S. mcd. technologijā.
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KALĒJS, Pauls — d) Bonnas U Vācijā 1955 Dr.med.dent.; Minsteres U

1960 (ārsts).

KALIŅA, Lauma -sk.: OZOLIŅA.

KALIŅA, Sarma — d) Toronto V 1966 D.D.S.

KALNA-JURKA, Maiga - d) D.D.S. g) 795 Central Ave, Lakewood, NJ

08701,USA.

KALNARE, Biruta-sk.: TREIBERGA.

KALNIŅA, Aleksandra — sk.: KREIŠMANE.

KALNIŅA, Anda — d) Kalifornijas U Sanfrancisko 1958 B.S. farmācijā,

1959 D.Pharm.

KALNIŅA, Anna -sk.: ALKSNE.

KALNIŅA, Anna -d) M.D. g) 2076 Valderas St. ,1", Glendale.CA 91208,

USA.

KALNIŅA, Dagnija — sk.: PROKTORE.

KALNIŅA (KRONBERGA), Elza - a) 18.8.1915 Pēterpilī d) LU 1940

ārste g) Gulberna sjukhus, S - 371 00 Karlskrona, Sweden.

KALNIŅA, Felicita —a) 4. 4.1912 Rīgā d) LU 1943 mag. iur.;Hamburgas
U Vācijā 1963 Dr.med. c) strādā Oksencollas slimnīcas psfchiatriskajā nodaļā
g) Hamburg, Lattenkampstieg 2, West Germanv.

KALNIŅA, Ingrīda — d) mcd. technol. kol. (College of Medical Technologv)

1962 mcd. technoloģe.

KALNIŅA, Irēne -sk.: LAZDIŅA.

KALNIŅA, Minama - sk.: BERĶE.

KALNIŅA, Renāte — d) Monaša U Melburnā,Austrālijā 1971 B.M.Sc.

KALNIŅA, Vilma-sk.: PILMANE.

KALNIŅA (GRĪNFELDE), Zelma -a) 3. 9.1908 Rīgā b) Pēteris Kalniņš
d) LU 1932 ārste c) ārk. prof. Vēkforesta (Wake Forest) U (ASV) mcd. fak. f) 12

zin. publ. citoloģijas jautājumos; sk.: AVII, 128. lpp. g) 184 N Hawthorne Rd,

Winston-Salem, NC 27104, USA.

KALNIŅA, Zenta -a) 10. 5.1914 d) LU 1941 ārste zobu slimībās g) Te-

gelbruksvāgen 11, S - 311 00 Falkenberg, Sweden.

KALNIŅŠ, Aivars —a) 1934 d) Ziemeļdakotas U 1956 8.A.; Taftsa U

Bostonā 1959 (?) ārsts g) tēva adr. sk.: Arnolds Kalniņš.
KALNIŅŠ, Alberts — a) 19.1.1908Trikātā b) Austra Kalniņa c) Dzintra

23 d) stud. LU 1942-1944; Mārburgas U Vācijā 1949 Dr.med. c) ārsts Čikāgas
TB klīnikās un privātpraksē g) 2444 N Kedzie Blvd, Chicago,IL 60647,USA.

KALNIŅŠ, Aleksandrs -a) 18.1.1895 Mālpilī b) šķīries c) Solvita 45,

vācu un latīņu vai. mag.; Dagnija 40, psīchologijas mag. d) LU 1929 ārsts; prak-

ses tiesības ASV 1960 c) slimn. ārsts ātrās palīdzības nodaļā līdz 1969,kad

pensionējies g) 1052 Eastern Ave NE, Grand Rapids, MI 49503, USA.

KALNIŅŠ, Arnolds —a) 5.10.1904 Allažos b) prec. c) Aivars 39,ārsts;

meita 40 g., skolotāja d) LU 1932 ārsts c) Latvijā iekšķīgo slimību nod. vad.

LSK slimn. D-pilf; Vācijā chronisko slimību nod. vad. bēgļu slimn. Biberachā;
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ASV kopš 1951 privātpraksē f) sk.: A VII, 281. lpp. g) 797 - 34th Ave NE, St.

Petersburg, FL 33704, USA.

KALNIŅŠ, Gotholds -a) 15. 7.1914 Krimuldā b) Vera Kalniņa, dz. Tol-

kačova c) Ināra 30, Guntis 29, Ilmārs 25 d) LU 1940 ārsts c) privātpraksē

g) 145 E Southern Ave, Bucvrus, OH 44820, USA.

KALNIŅŠ, Inārs - a) 31.3.1944 Rfgā d) Sidnejas U 1967 M.8..8.5.

c) ārsts g) 53 Rochester St., Homebush, NSW 2140, Australia.

KALNIŅŠ, Jānis — d) Sidnejas U Austrālijā 1965 M.8..8.5. c) ārsts

slimn. kopš 1966 g) St. George Hospital, Kogarah, NSW 2217, Australia.

KALNIŅŠ, Juris - d) Mičiganas stāta U 1961 B.S.vet.-med., 1963 D.M.

vet.-medicīnā.

KALNIŅŠ, Valfrīds —a) 13. 6.1917 Mēra pag. b) Zenta Kalniņa, dz.Lase

c) Jānis un Māra d) LU 1943 veterinārārsts c) Latvijā Alūksnes raj. vet.-ārsts;

no 1944 Vācijā, Hesenē; kopš 1949 vet.-ārsts Zviedrijā g) Tegelbruksvāgen 11,
S

-
311 00 Falkenberg, Sweden.

KALNIŅŠ, Viktors — a) 22.4.1907 Sveaborgā,Somijā d) LU 1933 ārsts,

1935 ārsts zobu slimībās, 1942 Dr.med.; b. Zviedrijas zobārstn. I 1948; Rietu-

mu rezerves U Ohaiē 1961 D.D.S. c) LU priv.-doc. zobārstn.; 1954 mācībspēks

Kalifornijas U Sanfrancisko; 1956—1957 ārkārtas prof. mutes patoloģijā Imori

(Emory) U, 1959 Rietumu rezerves U, vēlāk Ķēza Vesleana (Case Weslean) U

f) sk.: A VII, 129. lpp. g) 27601 Tungsten Rd, Apt. 148,Cleveland, OH 44132,USA.

KALNIŅŠ, Vitauts — d) Mekmāstera U Hamiltonā, Kanādā 1961 8.5.;

Kvfnsa (Queens) U Kingstonā Ph.D. (bioloģijā); papild. Hārvarda U (ASV), spec.

vēža slimībās f) publ.; NATO zin. stipendija; sk.: A VII, 129. lpp.

KALPIŅA, leva — d) Čiles valsts U Santjago 1970 (mcd. technologe).

KALPIŅA (JAUNZEME), Marija-a) 20.8.1919Tērbatā,lgaunijā b) Alek-

sandrs Kalpiņš, būvinž. c) leva 25, Rute 22 d) LU 1943 ārste zobu slimībās;

Čiles U zobārstn. fak. 1955 C. A. (Cirujano Dentista) c) gatavojas ārstes pārbau-

dījumiem ASV g) 321 N Pear St., Olvmpia, WA 98501, USA.

KALVE, Elēna — d) ārste g) Catawba Hospital, Catawba,VA 24071, USA.

KALVE (arī: KALVE-KALVIJAKA), Velta-sk.: PUDANE.

KAĻUPNIEKS, Arnolds - a) 21.12.1934 Amerikānā, Sanpaulo, Brazīlijā

d) Riodežaneiro federālajā U (ārsts) -spec. bērnu slimībās g) Brasil.

KAMPARA, Luksma— sk.: OGUNAIKA.

KAMRADZIJA, Stella - d) Filadelfijas farm. kol. 1956 B.S. farmācijā,

1961 B.S.

KANCBERGA, Dace -sk.: ŠEFILDA.

KANCĪTE, Aija -d) Minesotas U 1960 B.S. mcd. technologijā.

KANCĪTE'(LIELKOKA), Anna -a) 8.1.1939 Bauskā b) Indulis Kancītis,

B.A.agronomijā c) Jāna 5, Indra 2 d) Augsburgas kol. Mineapolisā B.A. mcd.

technol. 1963,pēc tam B.S. c) mcd. technologe slimn. g) 6500 Excelsior Blvd,

Methodist Hospital, Minneapolis, MN, USA.

KANDEROVSKA, leva — d) Toronto U 1966 B.Sc. māsu zinībās.
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KAŅEPE, Māra — d) Otavas U Kanādā 1969 B.S. tautas veselībā.

KAŅĶE (ANCONE), Maija -a) 1.5.1945 Gdiņā, Polijā b) Dainis Kaņķis,
mech. inž. c) dēls 1 g. d) Stokholmas U 1971 (zobārste) c) zobārste poliklīnikā

g) Fornhojdsvagen 18,3 tr, S - 151 58 Sbdertālje, Sweden.

KARBENARO (CARBENARO,dz. OZOLA), Baiba -a) 18. 6.1935 d) Gēte-

borgas U Zviedrijā 1964 mcd. cand. c) ārste g) Via Fontāna 15, Milano, Italy.

KARDENASA (CARDENAS, dz. TRAUTMANE), Laima -a) 2. 5.1940 Jel-

gavā b) prec. d) Karakasas centr. U 1965 (?) ārste g) MedicaturaRural.Coro

Edo Falcon, Venezuela.

KARIKS, Jēkabs —a) 3.1.1921 Balvos b) Dzintra Karika c) Andris 24,

Maija 23, Edgars 18, Gundega 14 d) stud. LU 1940,Gīzenes U Vācijā 1944—1945;

Tībingenas U 1948 (ārsts), 1949 Dr.med.; diploms tropu mcd. un higiēnāSidne-

jas U Austrālijā 1957 c) Pakistānas armijas mcd. korpusā 1950—1952, Sarkanā

krusta asinspārliešanas nod. darbā Brisbenā, Austrālijā 1952—1953; tautas vesel.

dep-tā Jaungvinejā 1953—1973, pēc tam patologs psīchiatriskā centra laborato-

rijā f) MRCPath. 1967; 43 zin. publik. vācu un angļu vai.; sk.: AVII, 130. lpp.

g) Latham Laboratory, North Ryde Psychiatric Centrē, Cox's Rd, North Ryde,
NSW2II3

J
Australia.

KĀRKLE, Zigrīda — d) Minchenes U Vācijā 1952 Dr.med.

KĀRKLIŅA, Aina - sk.: TĀLBERGA.

KĀRKLIŅA, Anna - sk. : ASARA.

KĀRKLIŅA (KRŪMIŅA), Anna — a) 7. 3. 1904 Rīgā b) Jānis Kārkliņš

(dz. 1917, karā pazudis) c) Ansis 29 d) b. LSK žēlsird. māsu skolu 1925 c) pri-

vātpraksē un vesel. kopšanas centrā g) 4529 Spruce Street, Philadelphia, PA

19139, USA.

KĀRKLIŅA (LEIMANE), Herta —a) 29. 3.1921 Rīgā b) Ģederts Kārkliņš

c) Aina 23 (sk. beigās) d) stud. zobārstn. LU un Getingenas U 1945; Sidnejas U

1959 B.D.S. c) privātpraksē g) 6 Eric St., WahroongaEast, NSW 2076,Australia.

KĀRKLIŅA (BAGUN-BĒRZIŅA), Milda
- a) 21. 8.1892 Suntažos, uzaugusi

Līgatnē b) Aleksandrs Kārkliņš (deportēts 1941) c) Oļģerts 49, ģeoloģijas doktors

d) Pēterpils sieviešu mcd. I 1916 (zobārste) c) Latvijā zobārste valsts dienestā

Ludzā; tagad pens. f) Sv. Jura medaļa, Triju zvaigžņu ordenis, aizsargu org-jas

un LSK apbalv. g) 10702 Glenwild Rd, Silver Spring, MD 20901, USA.

KĀRKLIŅŠ, Jānis — d) Sidnejas U 1964 B.D.S.

KAROLS, Egils — d) Toronto U 1964 M.D.,diploms psīchiatrijā 1973;

Dienvidkalifornijas U Losandželosā 1973 Ph.D. c) ārsts Losandželosas slimn.

g) CA, USA.

KAROLS, Jānis —d) ārsts g) 455 Palmerston Blvd, Toronto 4,Ont. Canada.

KARULE, Rūta — d) Džordžtaunas U Vašingtonā 1966 B.S. māsu zinībās.

KAUFMANE, Alda -sk.: ĶIRULE.
KAUFMANE (OZOLA), Mirdza — a) Pēterpilī d) LU 1943 ārste zobu

slimībās; prakses tiesības Minesotā, ASV c) asistente Minesotas U g) 2720

Major Ave N, Golden Valley, MN 55422, USA.
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KAUKULE, Vilma-a) 5. 9.1896 d) LU 1933 ārste zobu slimībās g) HO-

-kegārdsgatan 11 B,S - 431 38 Mblndal, Sweden.

KAULEŅA, Biruta
— d) Erlangenas U Vācijā 1949 (farmaceite); Mine-

sotas U (ASV) 1959 B.S. farmācijā.

KAZAINE, Lidija -a) 1910 d) LU 1943 ārste g) 86 Manor Rd, Staten

Island, NY 10310, USA.

KAZEROVSKIS,Kārlis-a) 2.11.1910 Kūdumā d) LU 1937 mag. pharm.,
1943 Dr.pharm. c) farmaceits,prof. Ferrisa I farmācijas nod. ASV f) sk.: A VII,

131. lpp., X, 125. lpp. g) Route 1, Box 53, Big Rapids, MI 49307, USA.

KAZMERA, Elga -d) ārste g) Box 68, Lakeview, MI 48850, USA.

KAZMERS, Māris — d) Veinas stāta U Mičiganā 1972 (ārsts).

KAZRIČA, Janina - sk.: PINKANE.

KEDA (JANSONE), Inga -a) 30. 6.1926 Ludzā d) Adelaides U Austrālijā

1961 B.D.S. g) 123 Angas Rd, Westbourne Park, S. A. 5041, Australia.

KEGI (KEGGI), Jānis — a) 31.10.1906 Rīgā b) Ruta Kegi, dz. Bērziņa,
skolotāja c) Jānis 41,Ph.D., Kristaps 39,M.D., Andrejs 38,8.A., Ludvigs 37,

B.A. d) LU 1933 ārsts; Ņujorkas stāta U 1952 M.D. c) chirurgs privātpraksē

f) publ. periodikā g) 330 W - 72nd St., New York, NY 10023,USA.

KEGI (KEGGI), Kristaps -a) 1935 d) Jēlas (Yale) U (ASV) 1955 8.A.,

1959 M.D. c) ārsts,doc. ortopēdiskā chirurgijā Jēlas U slimn. Ņuhevenā f) sk.:

A VIII, 271. lpp.

KESE, Zenta-d) zobārste g) 2915 N - 30th St., Tacoma,WA 98407,U5A.

KIDA (KIDD.dz. URJĀNE), Astra — a) 6.2.1935 d) Luisvilas U (ASV)

1962 M.D.

ĶĪNA, Māra — d) Viskonsinas U 1963 B.S. farmācijā.

KINERE, Baiba -sk.: EGLĪTE.

KIORS, Antons —a) 15.6.1901 Burtniekos d) LU 1928 ārsts.

KIPERTE, Māra — d) mcd. technologe g) 2776 Worden St., Puente, CA

91744, USA.

KIRE, Aina - sk.: ROBEŽGRUNTNIECE.

KIRIČENKOVS, Juris — d) Luisvilas U (ASV) 1954 B.A. matēmatikā, Ken-

tuki U Leksingtonā 1969 M.D.

KIRĶE (AVENIŅA), Paija - d) Indiānas U (ASV) 1966 8.5., 1973 M.S.

māsu zinībās.

KIRŠENTĀLS, Haralds -a) 6. 6.1897 Saldū d) LU 1924 ārsts c) kopš

1951 Norvēģijā.
KIRŠTEINE, Irēne — d) ārste g) 2200 W Roosewelt Rd, Broadview, IL

60153,USA.

KIRŠTEINS, Andrejs —d) ārsts c) mācībspēks Ilinojas U (ASV) f) sk.:

AVIII, 271. lpp.

KISLE, Tālivaldis -a) 1915 d) LU 1940 ārsts g) 502 W Franklin St.,

Sesser, IL 62884, USA.

KITNERE, Hilda - d) Depēla (Dc Paul) U Čikāgā 1964 B.S. māsu zinībās.
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KLARKA (CLARK,dz. PLŪMĪTE), Gundega -a) 28.1.1943 Rīgā d) Še-

fildas U Anglijā 1967 (zobārste) c) 17 Louis BothaDr., Amanzimtoti, Natal, South

Africa.

KLĀSONE (RIJNIECE), Velta —a) 1915 b) Boriss Klāsons (1913-1956),

ārsts d) LU 1941 ārste c) pēc pēdējām ziņām, praksē Nasavā, ASV kopā ar viru

1956.

KLAUMANE (BĒRZIŅA), Lija - d) Ilinojas U (ASV) 1963 B.S. farmācijā.

KLAUSA (CLAUSS), V. -d) ārste (?) g) 1048 W Emaus Ave, Allentown,

PA 18101, USA.

KLAUSTIŅA, leva -sk.: RAITA.

KLEINA, *Lfna -sk.: FRĪDENFELDE.

KLEINBERGS, Edgars -a) 15.1.1903 Glūdā b) Ilga Kleinberga, dz.Vī-

tola, studējusi lauks. LU c) Andris 37, Jānis 35 d) LU 1926 agr.,1931 veterinār-

ārsts; b. sanitāro virsnieku skolu 1933, LU uztura inspekcijas kursus 1934; ASV

prakses tiesības Vašingtonas stātā 1953 c) Latvijas armijā vet.-ārsts (kaptei-
nis); Vācijā sanitārā dienestā 1941—1944,pēc tam gūstā; UNRRA un IRO dienestā

1945—1950; ASV lauks, dep-ta uzturvielu inspektors 1953—1972; tagad pensijā

g) 6343 Albany St., Huntington Park.CA 90255, USA.

KLEĶERE (KRAUZE), Marta —a) 24.11.1901 Džūkstē b) Jānis Kleķers,

vet.-ārsts(miris) c) dēli 36 g. un 32 g. d) LU 1931 ārste c) pens. g) 454 S -

22nd St.,Omaha, NB 68107,USA.

KLIEĢIS, Arvīds —d) ārsts g) 23 Kiel, Willestrasse 3,West Germanv.

KLIPSONS, Jānis —d) ārsts g) San Rafael, Mendoza, Rep. Argentīna.

KLIŠĀNE, Edīte —a) 1915 d) LU 1941 ārste g) Apartado 12491,Sabana

Grande 2, Venezuela.

KLUCE, Alma-sk.: VĀVERE.

KLUČENIECE, Valerija - sk.: SKAVRONSKA.

KLUNGSTE, Anna — d) Mičiganas U (ASV) 1955 B.S. mcd. technologijā.

KĻAVENIEKS, Tomass —a) 19. 3.1948 Vācijā d) Adelaides U Austrālijā

1971 B.M.S. c) strādā slimn. Kanberā, specializējas iekšķīgās slimībās g) Com-

munity Hospital, Canberra, ACT, Australia.

KĻAVIŅA, Māra -sk.: ROZENTĀLE.

KĻAVIŅA, Milda - sk. : RIMŠA.

KĻAVIŅA, Mirdza - sk.: HEINSONE.

KĻAVIŅA, Ruta - d) Veinas (Wayne) stāta U (ASV) 1960 D.D.M.,1964

B.S. arodu terapijā; b. Sema Hjūstona (Sam Houston) forta (Teksasā) armijas

mcd. kursus 1966 (?).

KĻAVIŅA, Valve -d) Tartū 1939 M.D. g) Rydalmere Hospital, Rydal-

mere, NSW 2116, Australia.

KĻAVIŅŠ, Arvīds -a) 1913 d) LU 1939 ārsts g) adr. sk.: Valve Kļaviņa.

KĻAVIŅŠ, Ēriks —d) M.D. g) 2145 Niles St., Bakersfield, CA 93305, USA.

KĻAVIŅŠ, Jānis -a) 6. 5.1921 Rugājos b) Ilga Kļaviņa, skulptore c) Ilze

22, Līze 21, Jānis 17,Fīlips 12 d) stud. LU mcd. un filozofiju; KristiānaAlbrechta
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U Ķīlē 1949 Dr.med., spec. patoloģijā; b. Ziemeļvācijas ērgeļspēles skolu un

mūzikas ak. Lībekā (diploms) c) Rietumu rezerves U asistents 1954—1960.d0c.

1960; Djūka U ārk. prof. 1960—1963,prof. 1963-1965; patoloģijas nod. vad. Bruk-

linas mcd. centrā 1965—1970; prof. Ņujorkas mcd. centra klīnikā un Ņujorkas
universitātēs kopš 1967; koncertdziedonis f) 103 zin. publ. (patstāvīgi pētījumi

un kopdarbi); biogrāfija piecās ASV biogr. publ.; sk. arī: A VII, 132. lpp. g) 5

BroadmoorRd, Scarsdale, NY 10583,USA.

KĻAVIŅŠ, Pauls —a) Brazīlijā d) Riodežaneiro federālajā U (ap 1938)

ārsts, spec. garīgās slimībās c) pensionējies.

KNĒGERE, Inta — d) Vitvorta kol. Spokenā (ASV) 1960 B.S. māsu zinībās.

KNĪSA, Vera-sk.: VAIČULE.

KNOCHS, Uldis — d) Maskingumakol. Ohaio 1952 B.S. ķīmijā, Rietumu

rezerves U 1956 M.D.

KNOSTENBERGS, Jēkabs -a) 30.8.1893 d) LU 1924 ārsts c) praksē

nestrādā; dzīvo Adelaidē, Austrālijā g) Australia.

KNUTSENA (KNUTSEN,dz. TEPFERE), Jana - a) 28. 9.1934 Rīgā b) As-

bjerns Knutsens (AsbjOrn Knutsen), zobārsts c) Patriks 9, Kamilla4 d) Ķīles U

(zobārste) c) zobārste valsts dienestā g) ,Solheim",o.Eikenja,Lierbyen, Norway.

KŅEZINSKIS,Jēkābs-a) 1907 d) LU 1934 ārsts g) 409 Cedar Point Rd,

Sandusky, OH 44870, USA.

KOCERE, Rita — d) Konektikutas U 1954 B.S. māsu zinībās.

KOCHA (MITULE), Dzidra -d) Ķīles U 1951 Dr.med.dent.

KOCIŅŠ, Eduards —a) 1910 d) LU 1936 ārsts zobu slimībās; prakses

tiesības Anglijā 1949 g) 123, Nightingale Lane, London S. W. 12, England.

KOKLE (GRĪNBERGA), Emma — a) 29. 9. 1903 Valmierā b) šķirtene

c) meita 34 g.,dēls 32 g. d) LU 1938 ārste zobu slimībās c) kopš 1950 nestrādā

praksē g) 1199 S Sheldon Rd, Apt. 84, Plymouth,MI 48170, USA.

KOKLE (BUŠMANE), Lilija —a) 20. 9.1904 Slokā b) atraitne c) meita

35 g. d) LU 1933 ārste zobu slimībās c) pens. g) 8 MillerSt.,Canberra City,

ACT 2601, Australia.

KOLEITS, Edmunds — a) 21. 7. 1939 Daugavpilī b) Anete Koleita.dz.

Obraiena (Annette Svlvia O'Brien) c) Justīns 3, Ādams 1 d) Rietumaustrālijas

U Pērtā 1972 M.8..8.5. c) ārsts slimn. g) 148 A The Strand, Bedford,W. A.

6052, Australia.

KONDRĀTE, Austra — d) LU ārste zobu slimībās; Taftsa zobārstn. I

Bostonā 1950 (zobārste) g) 1 Church St., Webster, MA 01570,USA.

KONRADE (GRASMANE), Elza —a) 1904 d) LU 1943 ārste zobu slimī-

bās c) dzīvo Austrālijā g) Australia.

KONRADE, Milda - sk.: ŠLESERE.

KONTONA(KONTON,prec. MĒTRA, dz. TUPĪCINA),Diana -a) 31.3.1918

Maskavā b) Georgs Kontons (Konton), agr., tagad pens. c) Aina Svonsona (Swan-

son), dz. Mētra 32; Ilze Vēkleja (Wakeley), dz. Mētra 29; Irēne Kontona (Konton)
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15 d) LU 1942 ārste c) ārste veterānu slimn.; spec. fizikālā un rehabilitācijas

mcd. g) 2312 S - 17th Ave, Broadview, IL 60153, USA.

KORE, Valentīns — d) Marķētas U Milvskf 1959 D.D.S.

KORNA, Gunta — d) Albertas U Edmontonā,Kanādā 1970 B.S. farmācijā.
KORO (KOROSEVSKIS), Pauls - d) Luvēnas U Beļģijā 1959 (?) Dr.med.

g) 120 NorthgatePlaza, Seattle, WA 98125, USA.

KOSULIS, Jānis — d) Toronto U 1958 B.Sc. farmācijā.

KOZULE, Jūlija -sk.: GAVARA.

KOZULIS, Pēteris — d) Luvēnas U 1957 (zobārsts).

KRASTA (FELDMANE), Meta -a) 26. 5.1912 Sniķerē b) Arvīds Krasts,
inž. c) Mudīte 31, Andrejs 29 d) LU 1939 ārste zobu slimībās c) zobārste poli-

klīnikā g) Panggatan 18, S - 723 38 Vāsterās, Sweden.

KRASTIŅA (BABIČEVA), Anna -a) 22.12.1905Odesā, Krievijā b) Jānis

Krastiņš, M.S., M.A., mākslas vēsturnieks un kritiķis, skolotājs un bibliotekārs

d) LU 1931 ārste c) Latvijā raj. ārste un slimn..Vācijā raj. ārste ASV zonā; ASV

strādāja slimn., tagad pensijā g) 3561 Dc Kalb Ave, Bronx, NY 10467, USA.

KRASIŅA, Berta —a) 26.10.1907 Zūrās d) LU 1933 ārste; darba tiesības

Kanādā c) ārste plaušu slimību klīnikā Toronto g) 575 Avenue Rd, Apt. 304,

Toronto, Ont. M4V 2K2, Canada.

KRAUJA, Inta — d) Merilendas U (ASV) 1963 M.S.māsu zinībās.

KRAUKLE, Māra — d) Viskonsinas U 1958 B.S. farmācijā.

KRAULIS, Ēriks — d) Toronto U 1973 (ārsts).

KRAULIS, Jānis — d) Toronto U 1973 (ārsts).

KRAUZE, Marta - sk.: KLEĶERE.

KRAVE, Gundega-d) Toronto U 1956 D.D.S.

KREČKO (BAULA), Irēne — d) Minchenes U 1950 Dr.med.dent.; Ņujor-

kas U 1956 (?) D.D.S. g) 131 Lefferts Rd, Garden City, NY 11530,USA.

KRĒGA (CRAIG.dz. BITE), Baiba— a) 14. 9.1945 Alborgā,Dānijā b) Pē-

teris Krēgs (Peter J. Craig), zobārsts (B.D.Sc.) c) Kents 1 d) Kvīnslendas U

1969 B.D.Sc. c) privātpraksē g) 109 Esplanāde, Mooloolaba,Qld. 4557,Australia.

KREGZDE, Jānis —d) M.D. g) 12341 Chianti Dr.,Los Alamitos, CA

90720, USA.

KREICBERGS, Andris — a) 9. 8.1941 Stokholmā d) Stokholmā 1970 mcd.

lic.; spec. psīchiatrijā, patoloģijā un iekšķīgās slimībās, vēlāk pievērsies orto-

pēdijai c) ārsts slimn. g) Roslagsgatan 24, S - 113 55 Stockholm, Sweden.

KREIŠMANE (KALNIŅA), Aleksandra - a) 28.8.1902 Rīgā d) LU 1936

ārste zobu slimībās g) 126 Beaconsfield T-ce, GordonPark, Qld. 4031,Australia.

KREPLINA, Ondina — a) 30. 3.1943 Novaodesā, Brazīlijā d) Sanžosēdos-

kamposas zobārstn. un farm. fak. (zobārste) 1969.

KRIEVA-LEONHARDA, Vivita — d) b. Nebraskas U 1957 (?) mcd. fak.

g) 719 - sth St. SW, Rochester, MN 55901, USA.

KRIEVI ŅA, Ārija — d) Merilendas U (ASV) 1958 (?) B.A. mcd. technol.
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KRIEVIŅŠ, Persijs — d) ārsts g) 514 Portage Ave, Three Rivers, MI

49093, USA.

KRIEVS, Arnolds -a) 1915 d) LU 1939 ārsts g) 249 Acton Ave.Belmont,

W. A. 6104, Australia.

KRILOVA (ČUPRIKA), Mirdza - a) 1916 d) LU 1942 veterinārārste

g) 440 Havvthorne Ave, Yonkers, NY 10705,USA.

KRlMA,Marta—a) 1945 Līneburgā,Vācijā d) Sidnejas U 1967 B.Pharm.

KRIŠJĀNE, Gertrūde — sk.: RIEKSTIŅA.
KROISANTE (CROISSANT,dz. BLŪMENTĀLE), Māra -a) 1939 d) Rie-

tumu rezerves U Klīvlendā 1963 B.S. māsu zinībās.

KROLLS,Sigurds - d) Ilinojas U 1955 8.5.,1957 D.D.S.; Indiānas U 1966

M.S.patoloģijā c) zobārsts, pulkvežleitnants, gaisa spēku mcd. pārvaldes padom-

nieks; strādā patoloģijas I kopš 1966 f) publ.

KRONBERGA, Elza - sk.: KALNIŅA.

KRONBERGA, Milda -sk.: ĶERVE.
KRONBERGA-PĒTERSONE, Vera —d) Toronto U 1967 B.S. māsu zinībās.

KRŪMIŅA(VIESTURE), Aina - a) 18. 1.1920Rīgā d) LU 1943 ārste zobu

slimībās; Pitsburgas U (ASV) 1960 D.D.S.

KRŪMIŅA, Anna-sk.: KĀRKLIŅA.
KRŪMIŅA, Austra -sk.: ČURISKA.

KRŪMIŅA, Austra -sk.: NORA.

KRŪMIŅA (JANSONE), Dagmāra — a) 30. 10.1924 Ventspilī b) prec.

c) Irēne 25 d) Adelaides U 1954 B.D.S. g) «Elizabeth House", 231 North T-ce,

Adelaide, S. A. 5000, Australia.

KRŪMIŅA, Ilga — sk.: DINBERGA.

KRŪMIŅA (ELPE), Larisa — a) 24.11.1916 Pēterpilī b) Roberts Krū-

miņš, zobu techniķis c) Daina 25 d) LU 1942 ārste zobu slimībās c) praksē ne-

strādā g) 511 Washington St., VVestfield, NJ 07090, USA.

KRŪMIŅA, Vera - d) Oregonas stāta U (ASV) 1965 B.S. farmācijā.

KRŪMIŅA (TUMANE), Veronika - d) BU 1949 zobārste.

KRŪMIŅŠ, Andrejs -d) Pensilvānijas U (ASV) 1964 M.D. g) 1901 VVest-

cliffDr., Newport Beach, CA 92660,USA.

KRŪMIŅŠ, Jānis -a) 20.12.1911 Raunas pag. d) LU 1938 ārsts g) 277

Grandview Ave, London 61, Ont.,Canada.

KRŪZE, Gunta -sk.: ANSPALA.

KRŪZE, Jolanta - sk.: BOKUMA.

KRŪZE, V.- d) ārsts (?) g) 14540 Robert Dr., Cleveland, OH 44130, USA.

KSONGA (XHONGA), Frīda —d) D.D.S. c) doc. operātīvā zobārstn. Ka-

lifornijas U Losandželosā g) 10845 Wilshire Blvd, Los Angeles.CA 90024,USA.

KUČERS, Alvis —a) 4.10.1933 Rīgā b) Anda Kučere.dz. Zvejniece, ķī-

miķe (uzturvielu technol.) c) Kaija 9, Ronalds 7 d) Melburnas U 1957 M.8.,

8.5.; speciālista tiesības 1961 un 1971 c) ārsts Fērfīldas slimn. Melburnā,

spec. infekcijas slimībās; doc. Melburnas Uun Monaša U (Melburnā) f) MRACP
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1961.FRACP 1971; publ.: grāmata THE USE OF ANTIBIOTICS (London & Phil-

adelphia 1972); referātimcd. zin. kongresos; sk.: A VHI, 272. lpp. g) Fairfield

Hospital, Fairfield, Vic. 3078, Australia.

KUGRĒNS, Reinhards -a) 21. 7.1901 Sīpelē b) Alide Kugrēna c) Pauls

32, botānikas prof. Kolorādo stāta U; Ilga Freiberga,dz. Kugrēna,kasiere veikalā

d) LU 1936 veterinārārsts c) Latvijā raj. vet.-ārsts, ASV 18 gadus federālās

valdības dienestā kā gaļas apskates inspektors; tagad pens. g) 820 S - 9th St.,

Lincoln, NB 68508, USA.

KŪLMANE, Helēne - sk.: ZAĶE.
KUNDRĀTE, Ilze-d) Toronto U 1962 D.D.S.

KUNDZIŅA, Māra-sk.: ZALCMANE.

KUPLE (ROSOVA), Lija —b) Haralds Kuplis, ārsts c) Lija 31, bibliotē-

kas zinātņu mag.; Aija 29, doktorande vācu literātūrā d) LSK žēlsird. māsa;

darbatiesības ASV g) Turtle Lake, ND 58575, USA.

KUPLIS, Haralds — a) 24.11.1909 Vidrižos b) Lija Kuple, dz. Rosova

c) sk.: Lija Kuple d) LU 1937 ārsts, 1944 spec. chirurgijā c) ASV strādā kā

spec. ģimeņu ārsts g) adr. sk.: Lija Kuple.

KUPLIS, Kārlis — a) 29. 7.1898 Vidrižos b) Paulīne Kuple c) Aivars 38

d) LU 1927 ārsts c) ASV ārsts chronisko slimību slimn. f) Latvijā apbalv. ar

Triju zvaigžņu ordeni un Latvijas atbrīvošanas medaļu g) 324 ShermanAve,

Elmhurst, IL 60126, USA.

KUPSE, Irma —a) 14. 6.1902 Dubultos d) LU 1931 ārste; prakses tie-

sības Drēzdenē 1941 g) 3 Hannover,Josephstr. 13, West Germanv.

KUPSE, Rasma — d) Rietummičiganas U 1962 B.S. mcd. technologijā.

KUPŠE, Ruta -sk.: ŪDRE.

KURSIS, Arnolds —a) 25.12.1919 Krievijā b) Ilze Kursē, žēlsird. māsa

c) Juris 24, Jānis 21, Laima 18 d) stud. LU 1941;Upsalas U Zviedrijā 1957 mcd.

lic. c) apriņķa ārsts g) Borgholm, Sweden.

KVITMEIERE (QUITMEYER), Olga - d) ārste g) 4823 N - 35th St.,

Phoenix, AZ 85018, USA.

KENCIS, Kārlis — d) Sidnejas U 1965 B.D.Sc. g) 6 Dove St., Revesbv,

NSW 2212, Australia.

ĶEŅGIS, Jānis — d) Veinas stāta U Detroitā 1966 M.D.

KERE, Maija — d) Toronto U 1962 B.Sc. farmācijā.

ĶERVE (KRONBERGA), Milda —a) 1909 d) LU 1934 ārste zobu slimī-

bās; prakses tiesības Anglijā 1948 g) 70,8r00m Lane,Ratcliffe on the Wreake,

Leicester, England.

ĶIKĀNS, Augusts —a) 14.11.1913 Lugažos b) Austra Ķikāna.dz. Rube

c) Ivars 31, Juris 21 d) LU 1943 veterinārārsts c) kopš 1964 valsts darbā kā

gaļas apskates pārraugs Albānijas raj. (ASV) g) Red Fails Rd, Prattsville, NY

12468, USA.

ĶIKUTA (TOMANE), Māre — d) Melburnas U Austrālijā 1964 B.D.Sc.
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ĶIKUTS, Andrejs —d) Melburnas U 1963 B.D.Sc. (zobārsts) g) 16 Halifax

Ave, Heidelberg,Vic. 3084, Australia.

ĶIĶĒNA, Maija—a) 1941 d) Nebraskas U 1961 B.S. māsu zinībās; darba

tiesības kā operāciju māsai,anestēzistei g) 711 S Vine St., Glenwood,IA 51534,

USA.

K3ĶĒNS, Pēteris —a) 12. 7.1907 Aknīstē b) Lilija Ķiķēna, zobārsta asis-

tente c) Maija 32, žēlsird. māsa d) LU ārsts (ļoti sekmīgi) c) strādā institūtā

f) FAAMD,FRSH; referāti b-bās, universitātēs uc. par garīgo slimībuveidiem

un etioloģiju g) adr. sk.: Maija Ķiķēna.
ĶĪLE-PIPASTE, Marga — d) Mekgila U Kanādā 1966 B. māsu zinībās.

ĶILPE, Dagnija — d) Merilendas U (ASV) 1965 B.S. māsu zinībās.

ĶILPE, Vilis - d) Vašingtona U Sentluisā 1962 M.D.

ĶIPĒNA, Anna — sk.: APINE.

ĶIPLOKA (VILDAVA), Marija -a) 24. 7.1922 Pļaviņās b) Jēkabs Ķip-
loks, tauts-ks d) Bonnas U Vācijā 1959 (ārste zobu slimībās) c) privātpraksē

Ķelnē g) 5 KOlnl, Severinstr. 140, West Germanv.

ĶIRSONE, Biruta — sk.: SOMMERA.

ĶIRULE-KAUFMANE, Alda - d) Dubjūkas (Dubuque) U Aiovā 1968 B.S.

mcd. technologijā.

ĶĪSE, Mudīte — d) Pensilvānijas U (ASV) 1960 B.S. mcd. technologijā.

ĶĪSIS, Andrejs — a) 26.12.1938 Jelgavā b) Ilona Ķīse, žēlsird. māsa

d) Rietumu rezerves U Klīvlendā 1960 8.5.,1962 D.D.S. c) privātpraksē, spec.

mutes chirurgijā g) 14625 Detroit Ave, Lakewood,OH 44107,USA.

ĶTVULS, A. -d) ārsts (?) g) 515 E - 16th St., Brooklvn, NY 11226, USA.

ĶUZE, Oļģerts —a) 8.11.1912 Rīgā b) Rita Ķuze.dz. Laiviņa c) Daina

27, studē bioloģiju; Vitauts 24, Inta 20 g) 22 Culross Beach, Rocky Point, L. 1.,

NY 11778,USA.

LĀCE, Anna -sk.: ZEMĪTE.

LACE (BRAUNA), Florentfne — a) 1904 d) LU 1931 ārste (psīchiatre)

g) 501 Privet Rd, Horsham, PA 19044, USA.

LĀCE, Lūcija — sk.: ZIRNE.

LAGZDUNŠ, Andris — d) Kenterberijas U Anglijā 1968 (?) B.A. dent.

LAIMIŅS, Pēteris — d) Tībingenas U Vācijā 1948 Dr.med.

LAIVIŅA, Liāna -sk.: ŠTĪRA.

LAIVIŅA (RANKA),Silvija-a) 28.9.1915 Dikļos b) Oļģerts Laiviņš, mū-

ziķis c) Liāna Štīra.dz. Laiviņa 31, zobārste; Eda 25, architektūras stud. d) LU

1939 ārste zobu slimībās c) zobu klīnikas vad. f) apbalv. ar Karalisko ziemeļ-

zvaigznes ordeni g) Tandlakar Villa, Bollebvgd, S - 510 35, Sweden.

LAKOVICS.Marians —a) 1901 d) LU 1933 ārsts zobu slimībās g) Box

275,Cherry Valley, NY 13320, USA.

LAKOVSKIS, Magnus - d) Ņujorkas stāta U 1967 8.A.; Sirakūzu U (ASV)
1971 M.D.
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LAKSTĪGALA, Ilze - a) 15.8.1927 Rīgā d) Tībingenas U Vācijā 1951

Dr.med.dent.; Pensilvanijas U (ASV) 1954 D.D.S. c) privātpraksē g) 94 Diamond

Spring Rd, Denville, NJ 07834, USA.

LAKSTĪGALA, Pēteris -a) 13. 9.1920 Rīgā b) Veronika Lakstīgala,pia-
niste d) Fīlipsa U Mārburgā 1948

„
Arzt" c) slimn. īpašnieks, ģimeņu ārsta

praksē f) FAAFP 1972 g) 607 South Dakota Ave,Sioux Fails, SD 57104,'u5A.

LAMBERTE,Eiženija —d) mcd. technol. g) 1240 Princeton Ave, Fresno,
CA 93704, USA.

LAMBERTE,Ērika —a) 1909 d) LU 1932 ārste zobu slimībās; Tībinge-

nas U Vācijā 1947 (zobārste) g) P.O. Box 309, Rimersburg, PA 16248,USA.

LAMMINSOILA (OZOLIŅA), Edīte -a) 3.11.1909 Rīgā b) šķirta d) LU

1934 ārste zobu slimībās c) strādā zobu kopšanas centrā Zviedrijā g) Folk-

tandvārden, S - 440 90 Henān, Sweden.

LAMSTERE, Margrieta -sk.: SKROMA.

LANGE-MECHLERE (SAKŠA), Ilze - d) B.A. Toronto U; 1972 M.D.

LANGINS, Raimunds — a) 8.11.1914 Valmierā b) Ērika Langina, žēl-

sird. māsa d) LU 1942 ārsts c) privātpraksē kopš 1961 g) 1120 Jaeger Street,

Columbus, OH 43206,USA.

LAPA, Vīta — d) Sidnejas U Austrālijā 1962 B.D.Sc.

LAPIENE, Irēne — d) Toronto U 1973 B.S. farmācijā.

LAPIŅA -sk.: HĀGENA

LAPIŅA, Ausma -sk.: RAITA.

LAPIŅA-SILVĪRA, Liene — d) Sidnejas U Austrālijā 1964 B.Pharm.

LAPIŅA, Sarmīte — d) Viskonsinas U (ASV) 1969 B.S. mcd. technol.

LAPIŅA, Velta — d) mcd. technologe g) 5939 Grand Ave, Riverside, CA

94109, USA.
'

LAPKAŠS, Eižens —a) 9.1.1930 Rīgā b) Maiga Lapkaša, fizioterapiste

c) Jānis 17, Andris 15 d) Mičiganas U Annarborā 1951 8.A.,1955 M.D. c) pri-

vātpraksē, spec. iekšķīgās slimībās f) DABIM; virsnieks ASV flotes rezerves

ārstn. korpusā g) 1220 Deervvood Dr., Ukiah, CA 95482, USA.

LAPSA, Gaida - d) zobārste g) Dance Mill Rd, Box 267, Phoenix, MD

21131,USA.

LAPSA, Pēteris -a) 1911 d) LU 1939 ārsts g) adr. sk.: Gaida Lapsa.

LAPSA, Skaidrīte — d) b. Minsteres U Vācijā 1951 (farmaceite).

LAPSIŅA, Lija - d) Ohaio U (ASV) 1963 B.A., B.Sc. optometrijā.

LAPUKINA, Zane -a) 16. 2. 1946 d) ārste g) Magister Nilssonsvagen

24, S - 702 30 Orebro, Sweden.

LASMANIS,Jānis -a) 12. 2.1913 Saukā d) LU 1942 veterinārārsts; Ber-

līnes U 1944 Dr.med.vet. c) strādā Kalifornijas U vet.-med. fak. Dēvisā zin.

darbā govju tesmeņa iekaisuma pētīšanā f) pāri par 20 zin. publ. (kopdarbi); ap-

balv. par sekmēm zin. darbā g) P.O. Box 454, Dāvis, CA 95616, USA.

LAUCE, Daniela- d) Toronto U 1972 B.Sc. farmācijā.
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LAUGE, Sarma —a) 23.4.1947 Vācijā d) Rietumontario 1968 B.A. so-

cioloģijā; med.fak. 1972 M.D. g) RR 7, London,Ont., Canada.

LAUGE, Valdonis —a) 25.9.1912 Ļaudonā b) Vilma Lauge,dz. Palkav-

niece c) Raitis 28, ķīmijas inž. (Toronto U 1969 B.A.Sc.); Sarma 26,socioloģe

un ārste; Gunta 18, stud. d) LU 1941 veterinārārsts c) strādājis Rīgas veteri-

nārajā pārvaldē, Aglonas un Līgatnes raj.; leģionā leitnants; no 1950 Kanādā,

vet.-ārsta tiesības 1956; strādā gaļas apskatē Toronto g) 288 Burnhamthorpe

Rd, Islington 677, Ont., Canada.

LAUKA (BĒRZIŅA), Anna -a) 12.1.1902 Mālupē b) Kārlis Lauks, agr.

c) Vairis 33 d) LU 1928 ārste (sieviešu slimībās un dzemdniecībā) c) Kanādā

ārste sieviešu kol. slimnīcā g) 241 Evelvn Ave, Toronto 9,0nt., Canada.

LAUNAGA, Tamāra —d) D.D.S. c) zobārste g) 935 St. Joseph St., Lan-

caster, PA 17603, USA.

LAUVA, Jānis -d) ārsts g) 338 Main St., VVellsville, OH 43968,USA.

LAVA (LOVE, dz. DREIMANE), Māra - a) 6. 2.1943 Rīgā b) Roberts

Lavs (Robert Russell Love), ārsts c) Maija 1 d) RietumontarioU Kanādā 1966

M.D.; stud. arī mūziku c) ārste klīnikā g) 551 Baywood Cresc., Kamloops, B.C.

V2B 682, Canada.

LAZDA (ABULA), Velta - d) Perdjū (Purdue) U (ASV) 1962 8.5.; Zie-

meļrietumu U mcd. fak. 1967 Ph.D. c) pētn. darbā Evanstonas U f) publ.; sk.:

A VII, 138. lpp., VIII, 272. lpp. (spec. bakterioloģijā, darbi immūnvielu ķīmijā).

LAZDIŅA, Ilga - sk.: INVEISA.

LAZDIŅA (KALNIŅA), Irēne -a) 2. 6.1914 Rīgā b) Voldemārs Lazdiņš,
mech. inž. c) Dagnija 33, Pēteris 31 d) LU 1940 ārste; spec. acu slimībās 1944;

Ohaio stāta U Kolumbusā 1955 M.D. c) privātpraksē (ārste acu slimībās) g) 162

Griswold St., Delaware, OH 43015,USA.

LAZDIŅŠ, Jānis —d) ārsts g) Venezuela.

LAZDIŅŠ, Jānis — a) 26. 7.1947 Holzmindenē,Vācijā b) leva Lazdiņa,

doktorande mikrobioloģijā Melburnas U d) Melburnas U Austrālijā 1972 M.8.,

B.S. c) strādā slimn. Melburnā g) 2-27 Hanover St. ,Fitzroy, Vic. 3065, Australia.

LĒCĒJA, Alvīne - sk.: ŠTREIBERGA.

LEDIŅA, Aina —a) 19.1.1915 Gulbenē d) LU 1939 ārste zobu slimībās

c) Zviedrijā kopš 1950 g) Kanongatan 15, S - 691 00 Karlskoga, Sweden.

LEDIŅA (RUDZĪTE), Herta — a) 19.2.1906 Rīgā b) Kārlis Lediņš,ārsts,

neurologs (miris) c) Dzidra Džonsa (Jones),dz. Lediņa 48; Ojārs (miris 23 g. v.

1957) d) LU 1929 ārste zobu slimībās, 1935 ārste c) Anglijā zobārstes praksē,

no 1971 pensijā g) 40, Beresford Rd, Chingford, London E46EE, England.

LEDIŅŠ, Oļģerts -a) 19.10.1905 Madlienā d) LU 1933 ārsts g) adr.

sk.: Aina Lediņa,
LEGZDIŅA (GRASE), Aleksandra - a) 1912 (?) d) LU 1935 (?) ārste

g) 60 Marlow Cresc,Ottawa,Ont.,Canada.

LEIMANE, Herta -sk.: KĀRKLIŅA.

LEITE, Zane -d) Sentolafakol. māsu skolā (ASV) 1961 B.S. māsu zinībās.
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LEITITIS, Jēkabs - a) 19.3.1947 Zoltavā, Vācijā b) Angelika Leitīte,
dz. Ēbele (Ebel), fizioterapiste. d) Georga Augusta U Getingenā, Vācijā 1972

(ārsts) c) strādā prakses gadu U klīnikā Getingenā g) 3400 Gottingen, Rosen-
winkel 136, West Germany.

LEJA, Ivars — d) Ņujorkas mcd. kol. 1961 M.D.

LEJNIECE, Dagmāra -a) 1933 Rfgā d) Sanhosē (San Jose) stāta kol.
1955 B.A. c) technologe Paloalto mcd. klīnikā Kalifornijā g) 1138 Hamilton Ave,
Palo Alto, CA 94301, USA.

LEJNIECE, Ruta — d) Oklahomas U (ASV) farm. nod. 1954 (farmaceite).

LEMBERGA, Ingrīda — d) Ziemeļdakotas kol. 1958 B.S. farmācijā.
LEONHARDA, Vivita — sk.: KRIEVA.

LEPULUINA (LE POULLOUIN, dz. ŠTEINBERGA), Biruta-a) 1930 Jel-

gavā b) Ervē Lepuluins (Hervē* Le Poullouin), zobārsts (endodontiķis) c) Pauls

16, Māra 14, Marks 8d) Oregonas U (ASV) 1953 8.5., 1957 D.M.D. *c) zobārste

— endodontiķe g) 516 Remington Dr., Sunnvvale, CA 95070, USA.

LĒRA, Austra — sk.: SPILVA.

LETBERGA, Astrīde — d) Adelaides U Austrālijā M.8..8.5.

LEZDIŅA, Anda- d) Ilinojas U (ASV) 1968 D.D.S.

LEZDIŅŠ, Valdemārs —a) 11.3.1901 Drustos d) Karaļauču U Vācijā
1937 (ārsts), LU 1940 ārsts g) 298 S Orchard Rd, Vineland, NJ 08360, USA.

LĪBANTE, Māra - sk.: ZEPA.

LĪBEKA (ZELTĪTE), Silvija — d) Bonnas U Vācijā 1956 Dr.med.dent.

LĪBIETE (TREIMANE), Klitija - a) 19.6.1922 Rīgā d) Stokholmas U

1948 (zobārste) c) strādāpraksē g) Sommarvāgen 10, S - 541 00 Skdvde, Sweden.

LĪBIETE, Lidija -sk.: BUBENKO.

LĪBIETE, Ruta —d) zobārste g) Quinta Plenilunio Avenida, San Carlos

N 53, Urb La Floresta, Caracas, Venezuela.

LĪBIETIS, Juris —a) 27.1.1915 Valkā d) LU 1939 ārsts; Lundas U

Zviedrijā 1952 (ārsts, rentgenologs) c) LU asistents 1942, no 1947 Zviedrijā,

rentgenologs slimn.,virsārsts kopš 1961 g) adr. sk.: Klitija Lībiete.

LĪCE, Vera - d) Veinas stāta U (ASV) 1960 B.S. farmācijā.

LĪCIS, Ernests - d) Melburnas U Austrālijā 1959 M.8..8.5. g) 52

Moore St., Moe, Vic. 3825, Australia.

LĪCIS, Leo -a) 1915 d) LU 1938 ārsts g) Box 5, Howard, RI 02834,U5A.

LĪDACE, Aija — d) Toronto U 1971 (farmaceite).

LĪDUMA, Velga — d) Delaveras U (ASV) 1973 B.S. māsu zinībās.

LIEDESKRASTIŅA, Aldona-a) 1901 d) LU 1926 ārste g) 101-66 -

125th St., Apt. 3 C, Richmond Hill, NY 11419,USA.

LIELĀ, Sarma — d) Mičiganas U (ASV) B.Sc. zobu higiēnā.

LIELAIS, Jānis — a) 24.6.1936 Valmierā b) Ligita Lielā, dz. Sakne,

skolotāja d) Mičiganas U Annarborā,ASV 1963 D.D.S. c) privātpraksē g) 6405

TelegraphRd, Bldg J, Birmingham,MI 48010, USA.

LIELKOKA, Anna - sk.: KANCĪTE.
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LIEPA, Biruta -sk.: JANSENA.

LIEPA, E. —d) Tībingenas U Vācijā (ārsts) c) pētn. Kvīnsa (Queens) U

Ontario, kopš 1965 doc. patoloģijā Otavas U Kanādā f) sk.: A VII, 140. lpp.

LIEPA, Valija -sk.: BRANTE.

LIEPIŅA (CĪRULE), Aija - d) Erlangenas U Vācijā Dr.med.dent.; Ili-

nojas U (ASV)' 1954 D.D.S.

LIEPIŅA (GRANTA), Anita — d) Argentīnas nac. U Buenosairesā 1964

(ārste); Līdsas U Anglijā 1970 (?) M.Sc. endokrinologijā c) ārste Līdsas U slim-

nīcā; tagad Argentīnā g) 448, Muniz, F. C. N. G. S. M.
, Argentina.

LIEPIŅA, Dzintra — sk.: GRĪNVALDE.

LIEPIŅA, Elma-sk.: TONE.

LIEPIŅA, Helēna—d) (ārste vai bioķīmiķe?) c) strādā Hārvarda U (ASV)

tautas vesel. fak. f) sk.: A VII, 140. lpp.

LIEPIŅA, Indra-sk.: MAMČUKA.

LIEPIŅA, Inese -sk.: JANGA.

LIEPIŅA, Irma - sk.: EGLĪTE.

LIEPIŅA (BIRKMANE),VeIta -a) 12.6.1916 Krievijā b) Jānis Liepiņš,

ārsts c) Dzidra 21 d) LU 1941 ārste zobu slimībās; prakses tiesības Ņujorkas
stātā 1966 c) praksē nestrādā g) 2885 ValentineAve, Bronx, NY 10458,USA.

LIEPIŅA, Vija — d) Ilinojas U (ASV) 1958 B.S. bakterioloģijā un mcd.

technologijā.

LIEPIŅŠ, A. -d) ārsts (?) g) 2137 S Oak Park Ave, Berwyn, IL 60402,

USA.

LIEPIŅŠ, Imants — a) 16.1.1921 b) Irma Liepiņa, dz. Antonoviča, tele-

foniste c) Raimonds 26, Eleonora 20 d) stud. LU 1941—1943un Gīzenes U Vāci-

jā 1944—1945; Tībingenas U 1950 Dr.med.; prakses tiesības Vācijā 1953; kopš

1964 spec. mcd. socioloģijā un psīchoanalizē c) ārsts amerikāņu armijā unvācu

slimn. 1953—1961,arī Zviedrijā f) raksti latv. periodikā g) 65 Mainz 1 ,Flachs-

markt 10,West Germanv.

LIEPIŅŠ, Jānis — a) 29.7.1903 Sēlpilī b) Velta Liepiņa, dz. Birkmane,

zobārste c) sk.: Velta Liepiņa d) LU 1931 ārsts; apriņķa ārsta tiesības 1938;

ASV ārsta tiesības Ņujorkas stātā 1956 c) pēdējos četrus gadus vec. ārsts fede-

rālās valdības veterānu admin. slimnīcā g) adr. sk.: Velta Liepiņa.

LIEPIŅŠ, Kurts - d) Mārburgas U Vācijā 1949 Dr.med.; ASV mcd. pa-

matzinātņu kol. M.S. (mcd.) c) ārsts f) sk.: A VII, 141. lpp.

LIEPKALNA, Aina — d) Bostonas U 1965 B.S. māsu zinībās.

LIEPNIECE, Silvija - d) Nebraskas U (ASV) 1961 B.S. ķīmijā un bakte-

rioloģijā; Oklahomas stāta U 1966 D.V.M. (veterinārārste).

LIĢERE (ZAĶĪTE), Astrīde — d) Melburnas U Austrālijā 1961 B.D.Sc.

LIĢERS, Eduards -d) ārsts g) Caixa Postai 36, 17.600Dracena, Est.

Sāo Paulo, Brasil.
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LĪKĀ, Austra -a) 30. 5.1918 Mārcienā d) disertācija Minchenes U

Vācijā 1953 (ārste) f) sk.: A VIII, 273. lpp. g) 780 Centrē St., Jamaica Plain,
MA 02130, USA.

LINČA (LYNCH, dz. VĪGANTE), Silvija -d) Toronto U 1965 B.S. farm.
LINDE (OSTELE), Ausma-a) 24. 2.1933 Liepājā b) bija Aivars Linde,

architekts (sk.: A XIII, 201. lpp.) c) Andis 19, Ēriks 14 d) Akvinas kol. Grand-

repidsā (ASV) 1958 B.S. bioloģijā un mcd. technol. c) hematoloģijas nod. vad.

slimn.; apmāca arī studentus g) 5075 New Orleans Rockford, MI 49341, USA.

LINDE, Lilija -sk.: SKULTĀNE.

LINDIŅA (BRUĢĒTĀJA), Eleonora -a) 22.1.1922 Rfgā b) Sigurds Lin-

diņš, stud. tieslietas Rīgā d) LU 1944 ārste zobu slimībās; Līdsas U Anglijā
LDS, RCS of E c) zobārstes praksē g) 136, Chapeltown Rd, Leeds, England.

LINGE, Kristīne - sk.: MAUNSBACHA.

LINGE, Rolfs -a) 5.11.1923 d) ārsts g) Vasa sjukhuset, S - 585 90

Linkoping, Sweden.

LINGE, Zeltīte —a) 28.3.1922 d) veterinārārste g) Kantzergatan 5,
S
-620 12 Hemse, Svveden.

UPE, Jānis -a) 21.11.1916 Rūjienā d) LU 1943 ārsts; Karaliskās zob-

ārstn. slimn. I Londonā 1958 LDS g) 90, Huron Rd, London S.VV. 17,England.

LĪVIŅA (UPĪTE), Ilga — d) Karal. technol. I Melburnā diploms mcd. tech-

nologijā c) dzīvo Adelaidē, Austrālijā g) Australia.

LIZLOVA (GRĪVA), Silvija -d) Bafalo U Ņujorkā 1954 M.D. g) 1740

Kinmore, Dearborn, MI 48127, USA.

LODE —d) ārsts c) Kalamazū.

LODE, Arnolds —b) prec. c) dēls, arī ārsts d) ārsts (Vācijā?) g) 1504

East „C Ave, Parchment, MI 49004, USA.

LUBAVS, Konrāds — a) 16.11.1931 Cēsīs d) Mičiganas U 1958 M.D.;

ārsta tiesības Mičiganā 1959, Kalifornijā 1964 g) 2424 W Main St., Kalamazoo,

MI 49007,USA.

LUCE, Ruta — d) Sēra Džordža Viljama kolledžā Kanādā B.S. bioķīmijā

c) strādā Mekgila U karal. Viktorijas slimn. Kanādā f) publ.; sk.: A VII, 141. lpp.

LUCIS, Ojārs — a) 2. 4.1924 d) Sēra Džordža Viljama kol. Kanādā 8.5.;

Mekgila U 1957 M.5.,1961 M.D. un M.S.; Ph.D. (bioķīmijā) c) ārsts Mekgila U

karal. Viktorijas slimn.; kopš 1965 Dalhauzi U Kanādā f) publ.; sk.: AVII, 141.

lpp.,VIII, 273. lpp.

LUCS, Vilhelms—a) 12.4.1910 Rfgā b) Margota Luce.dz. Rasika c) Ar-

nis, Jānis un Dagnija d) stud. vet.-med. LU; veterinārārsta grāds iegūts Hano-

verā, Vācijā 1944 c) no 1950 ASV; strādāpienotavā Linkolnāproduktu labuma

pārbaudē g) 1933 Garfield St., Lincoln, NB 68502, USA.

LUDZENIECE, leva -sk.: BRIEDĒ.

LUDZENIECE (ĀRONA), Irma — a) 31.12.1901 Rīgā b) Jānis Ludze-

nieks (dz. 1895), ārsts (deportēts 1941) c) Ilze (mirusi 22 g. v.); leva Briedē,dz.

Ludzeniece 35, mcd. technologe d) LU 1930 ārste; 1933 spec. ādas un veneris-



316

kās slimībās c) ārste osteopatiskā slimnīcā g) 3954 A North -20th St., Mil-

waukee,Wl 53206,USA.

LUIKENA (LUYKEN), Ārija -d) ārste g) Arnhem.VanReysdaelstraat

35, Holland.

LŪKA, Edīte — d) Adelaides U Austrālijā 1962 (farmaceite).

LŪKS, Ēriks — d) Toronto U 1965 D.D.S.

LUKSS, Linards —a) 18. 7.1931 Tukumā b) prec. c) dēli 8 g.,6 g. un

2 g., meita sg. d) Rietumontario U 1958 B.A. un B.S. ķīmijā; Toronto U 1965

(ārsts) f) LNAK padomes loc. un jaunatnes noz. vad.; sk.: A XII, 90. lpp. g) 24

Panmure Cresc., Scarboro, Ont., Canada.

LŪSE, Benita
— d) Toronto U 1973 grāds māsu zinībās.

LŪSE, Elza -sk.: PĒTERSONE.

LŪSE, Māra — d) Mičiganas U (ASV) B.S. māsu zinībās.

LŪSE (ZAĻKALNE), Valija -a) 2.8.1906 d) LU 1938 ārste zobu sli-

mībās g)_ Landhbvdingsgatan34 A, S - 431 38 Molndal, Sweden.

LŪSIŅŠ, Jānis — d) Kolumbijas U Ņujorkā 1963 8.A.; Juniona (Union) U

mcd. kol. Albānijā (ASV) 1967 M.D.

LŪSIS, Ilmārs — d) Vašingtonas U Sietlā 8.5.; B.A. sanitārās zinātnēs;
1963 M.S. tautas veselībā.

LŪSIS, Pēteris - a) 1903 (?) d) LU 1932 (?) ārsts g) 2ParleyVale,

Jamaica Plain,MA 02130,USA.

LŪSIS, Pēteris —a) 2.10.1943 Aizkrauklē d) Ontario veterinārajā kol.

1967 (veterinārārsts), 1971 M.Sc.vet.med. c) Kanādas valdības dienestā g) P.Q

Box 62,Spenceville,Ont. KOE IXO,Canada.

LUTERE (ĀBELE), Anda —a) 20. 9.1939 Rīgā b) Jānis Luters, techn.

zīmētājs c) Sarmis 7, Ints 5 d)1961 B.A. matēmatikā, 1972 A.A. māsu zinībās

c) žēlsird. māsa slimn. g) 18420 Mansel Ave, Redondo Beach, CA 90278, USA.

MAČA, Māra -sk.: VAINDSA.

MAČEVSKA, Vera - sk.: GRUNTA.

MAČIŅA, Daina —d) ārste c) strādā Pitsburgas U f) publ.; sk.: AVII,

142. lpp.

MAČS, Juris
— d) Vašingtonas U Sietlā (ASV) 1962 M.D.

MAČS, Pēteris — d) Transilvānijas kol. Kentukī (ASV) 1959 B.med.;med.

kol. (Flower & Fifth Avenue Mcd. Coll.) 1963 M.D. g) 767 S Sunset Ave, West

Covina, CA 91791, USA.

MAČULĀNS, Edgars —a) 11.11.1903Rīgā b) Līvija Mačulāne c) Vita

41, Raimonds 35 d) LU 1932 ārsts c) Henritonas stāta slimn. ārstn. dir.un pār-
zinis g) 1022 Leslie St., Silver Spring, MD 20902, USA.

MAČULĀNS, Georgs -a) 19.11.1913 Minskā, Krievijā b) Helēna Maču-

lāne, dz. Celma c) Ronalds 22, Benita 22 d) b. LU 1938; prakses tiesības Kali-

fornijas stātā 1951; spec. psīchiatrijā unneurologijā 1959 c) 1935—1939 pētn.

asistents LU farmakoloģijas I; 1938-1945 ārsts Latvijā; 1949—1953 ASV slimn.

ārsts; 1954—1962 privātpraksē; no 1961 vec. psīchiatrs un ārstn. dir. slimnīcā,
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no 1971 doc. Kalifornijas U Irvinā f) DABPN 1959; 8 zin. publ. g) 14016 La

Cuarta St., VThittier,CA 90602, USA.

MAILE (RONE),Elīze -a) 15. 8.1920 b) Imants Maile, ārsts d) Malmē,
Zviedrijā 1953 (zobārste), spec. ortodontologijā 1970 c) poliklīnikas vad.vietn.

g) Silvergrans gatan 7, S - 421 74 V. FrOlunda, Sweden.

MAILE, Imants —a) 9. 2.1919 Rīgā b) Elīze Maile, dz. Rone d) LU 1943

ārsts; Lundas U Zviedrijā 1958 mcd. lic. c) ārsts slimnīcā g) adr. sk.: Elīze

Maile.

MAIRITA (BĒRZIŅA),Velga -a) 5. 7.1944 Rīgā d) Ņusautvelsas U Sid-

nejā, Austrālijā 1967 M.8..8.5.

MAISIŅA, Rasma -d) Bafalo U (ASV) 1959 B.A. mcd. technologijā.

MAIZĪTE, Gunta -a) 1942 Rīgā d) Sidnejas U Austrālijā 1966 B.D.S.

MAIZĪTE, Visvaldis —a) 28. 9.1921 Voroņežā, Krievijā b) Nansi Mai-

zīte, žēlsird. māsa c) meita 4g. d) stud. LU mcd. fak. 1941—1944; Insbrukas U

Austrijā 1947 Dr.med.; papild. Ņujorkas U 1951—1952; darba tiesības Ņujorkas
stātā 1952 c) privātpraksē g) 37—47

- 61st St., Woodside, NY 11377, USA.

MAJORS, Jānis —a) 3. 2.1909 Valmierā b) Elvīra Majore, ierēdne d) LU

1934 ārsts (chirurgs un urologs) c) LU asistents 1935—1944; no 1944 Zviedrijā;

Upsalas U līdz 1946,pēc tam ārsts slimn.,pēdējos gados poliklīnikas vad.; tagad

pens. f) publ.; sk.: A VII, 142. lpp. g) Tandāsgatan 10, S - 412 66 GBteborg,

Svveden.

MAKSTENIEKS, Oto -a) 9.4.1902 Kraukļos b) Vera Maksteniece, dz.

Pogule c) Atis 35, Māra 20, Indra 18 d) LU 1933 ārsts; Leidenas U Holandē

Dr.med. c) pētn. darbā bakterioloģijā Leidenas U; ar 1967 pensijā f)sk.: AK,

112. lpp. g) Oranjelaan 12, Oegstgeest, Holland.

MALVESS, Hermanis —a) 31. 5.1902 Rīgā b) Elizabete Malvesa.veikala

vad. c) bērni gājuši bojā 1944. g. oktobrī d) LU 1929 ārsts c) nod. vad. Ņujorkas
stāta psīchiatriskā slimn. g) 28 Joyce Rd, Plainview, NY 11803,USA.

MAMČUKA (MAMCZUK.dz. LIEPIŅA), Indra — a) 16. 9.1947 Oldenburgā,

Vācijā b) Stefans Mamčuks (Steven John Mamczuk), ārsts- c) Zennija 2 d) Sid-

nejas U Austrālijā B.D.Sc. c) zobārstes praksē g) 30 Curragund Rd, Jindalee,

Qld. 4074, Australia.

MANASA, Viktorija —d) LU 1943 ārste g) 359 Chapel Rd, Bankstown,

NSW 2200, Australia.

MANASS, Eižens — d) Ņusautvelsas U Sidnejā, Austrālijā 1965 ASTC

(optiķis).

MANGULIS, Juris -d) ārsts g) Philip, SD 57567, USA.

MANKOVA, Irēne — d) LU 1943 ārste zobu slimībās; Hārvarda U (ASV)

1955 D.D.S.

MARIENFELDS, Ansis — d) Insbrukas U Austrijā 1950 Dr. mcd.

MĀRKMENA (MARKMAN, dz. ZIEDIŅA), Inese - a) 18. 10. 1936 Rīgā

b) Noels Mārkmens (Noel C. Markman), ārsts zobu slimībās c) Natālija 8, Ste-

fānija 5 d) Nebraskas U 1959 B.Pharm., 1961 M.Pharm. (slimnīcu farmācijā)
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c) pašreiz praksē nestrādā f) APA g) Christiana P. 0., Manchester, Jamaica,
West Indies.

MARNICS, Harijs —a) 1895 Ikšķilē _d) ārsts c) dzīvo Vācijā f) publ.:

KĀVI PĀJ* DAUGAVU (1958), MŪSU BALTĀ DAUGAVA (1966).

MARTINOVA, Anda -sk.: NORDMO.

MARTINSONE, Elga -d) Minesotas U (ASV) 1956 B.S. farmācijā.

MASĪTE, Dagnija — d) Rietumontario U Kanādā 1968 B.S. māsu zinībās.

MATISONE, Vija - d) Kvīnsa (Queens) kol. Ņujorkā 1956 (?) B.S. biolo-

ģijāun ķīmijā; Pensilvānijas sieviešu mcd. kol. 1960 (?) M.D.

MATISONS, Andris -d) Nebraskas U (ASV) 1961 8.A.,1964 M.D.

MATUZELE (ZEMELE), Johanna- a) 1901 d) LU 1928 ārste g) 203

Sheldon Ave, Pittsburgh, PA 15220, USA.

MAUČE (RUPAINE), Marija -a) 25.12.1911 Liepājas apr. b) Rūdolfs

Mauče, vet.-ārsts (miris) c) Lisa 32, Dace 29 d) LU 1938 mag.pharm.; mcd.

technoloģes tiesibas ASV c) klīniskās ķīmijas nod. vad. bērnu slimn. f) ASCP

g) 6813 - 34thAve NE, Seattle,WA 98115,USA.

MAUNSBACHA (MAUNSBACH, dz. LINGE), Kristīne —a) 1947 d) zob-

ārste g) Ostra Kvrkogatan 14, S - 611 00 Nvkbping, Svveden.

MAURIŅŠ, Jānis -a) 11.4.1906 Trikātā d) LU 1932 ārsts (chirurgs);

izturēti pārbaudījumi Montrealā, Kanādā 1956 c) privātpraksē g) 122 Simcoe

St., Oshawa, Ont., Canada.

MAZĪTE, Ērika — d) Diseldorfas U Vācijā (zobārste); Tenesī zobārstn.

kol. 1957 D.D.S.

MAZKALNIŅA, Elga -d) ārste g) 6681 Ridge Rd, Cleveland,OH 44129,

USA.

MAZKALNIŅŠ, Jānis —d) Minesotas U (ASV) 1950 (ārsts) g) adr.sk.:

Elga Mazkalniņa.

MAZKRISTA, Ruta — d) Rietummičiganas U 1968 (?) B.S. mcd. technol.

MECHLERE, Ilze -sk.: LANGE.

MEDENE, Ruta — d) b. Diseldorfas mcd. ak. 1949; Ilinojas U 1962 B.S.

c) ārste f) publ.; sk.: A VII, 143. lpp. g) 211 Southcote Rd, Riverside.lL 60546,

USA.

MEDENIS, Artis —a) 5.11.1920 Praulienā b) Aina Medene,dz. Eglīte

c) Pēteris, Mārtiņš, Edgars, Andrejs un Astrīde d) LU 1943 veterinārārsts

c) Latvijā strādājis Varakļānu raj.; no 1944 Vācijā vet.-ārsts Holšteinā; no 1948

Austrālijā, vet.-ārsts kopš 1953 f) 3 publ. g) 63 VVerri St., Gerringong, NSW

2534, Australia.

MEDENIS, Vidvuds —a) 31. 5.1923 Praulienā b) šķīries c) meita 22 g.,

dēli 19 un 16 g. d) stud.LU filol. un filoz. un mcd. fak. .Vācijā b.Diseldorfas mcd.

ak. 1950; spec. iekšķīgās slimībās c) doc. Raša (Rush) mcd. kol. Čikāgā, Ilinojas

U ārstn. daļas dir. g) Universitv of Illinois Health Service, Box 4348, Chicago,

IL 60680,USA.
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MEDIŅŠ, Gunārs -a) 21. 9.1924 Rīgā d) b. Mārburgas U Vācijā 1949;
Ziemeļrietumu U (ASV) 1957 M.Surg. c) chirurgijas prof. Rietumvirdžinijas U

f) publ.; sk.: A VII, 143. lpp.

MEDNE, Alma-a) 7.10.1925 d) patoloģe c) darbā Roberta Braitona

slimnīcāBostonā, ASV f) publ.; sk.: A VII, 143. lpp.

MEDNE, Anita — d) Brisbenas U mcd. fak. 1968 B.A. valodas terapijā.
MEDNE (OZOLIŅA), Hermīne —a) 8. 8.1905 Liezērē b) Emīls Mednis,

ķīmijas inž. d) LU 1931 ārste, 1942 spec. plaušu slimībās c) mcd. asistente

Kolumbusas stāta I Ohaio g) 959 East Miriam Dr., Columbus, OH 43204, USA.

MEDNE (ZARIŅA), Olga -a) 30. 3.1929 Bēnē b) Tālivaldis Mednis.ar-
chitekts (sk.: A XII, 91. lpp.,XIII, 202. lpp.) c) Nikolajs 5, Marika 3 d) Seffldas

U Anglijā 1963 M.8.,Ch.8. c) kopš 1965 strādā Rietumberlīnē,Sarkanākrusta

slimn.; palīgārste iekšķīgās slimībās; nod. ārste; lasa lekcijas Sarkanā krusta

māsām g) 1 Berlin 15, Schaperstr. 15, West Germanv.

MEDNE, Regīna -sk.: RUBENE.

MEDNIS, Alfrēds —a) 21. 3.1894 Rīgā b) atraitnis no 1947 c) dēls 47 g.,

meitas 43 g. un 34 g. d) stud. mcd. Tērbatas U 1914; LU 1923 ārsts (chirurgs)

c) asistents LU klīnikā 1924—1928,vēlāk ārsts LSK slimn. Rīgā un Jelgavā (chi-

rurgiskās nod. vad.) f)apbalv.: Atbrīvošanas cīņu piemiņas medaļa, Aizsargu

nopelnu krusts, Triju zvaigžņu ordenis, LSK atzinības ordenis g) P.0.80x 1146,

W Dennis,MA 02670, USA.

MEDNIS, Arvīds —a) 15. 7.1912 Cēsu apr. b) Anna Medne c) meita 22 g.

d) LU 1938 veterinārārsts c) praksē nestrādā g) 265 E - 194th St., Apt. 58,

New York, NY 10458,USA.

MEDNIS, Jānis — d) Hanoveras U Vācijā 1958 (?) veterinārārsts.

MEIEROVICA, Aina — d) Hamburgas U Vācijā 1947 (zobārste); Hārvarda

U (ASV) 1955 D.M.D.

MEIJA, Arturs —a) 9. 3.1898 Tukuma apr. b) Irma Meija, dz. Strautiņa

c) Ingrīda39, Edgars 38, Andris 35 d) stud. Tērbatas U; LU 1923 ārsts c) LU

asistents chirurgijā; ASV strādājis privātpraksē, 1971 pens. f) publ. g) 2533

S Central Park Ave, Chicago,IL 60623, USA.

MEIJA, Velta
- sk.: ĢIPTERE.

MEISTERE, Ella-sk.: VĀCIETE.

MEISTERS, Gvido — d) Čiles U 1963 Dr.med.dent.

MEKŠS, Varidots -a) 16.11.1938 Latvijā d) Sanpaulo katoļu U Brazī-

lijā 1966 (ārsts).

MELBĀRDE, Ārija -sk.: ĀBELE.

MELKERS,Edmunds -d) Nebraskas U (ASV) 1962 B.S. fizioloģijā; Mar-

ķētas U Milvokī 1967 D.D.S.

MELLAKAULA, Ērika -a) 24.4.1917 Rīgā b) Valdemārs Mellakauls,

radio un televīzijas inž. c) Andris 21 d) stud. LU; Mančestras U Anglijā 1959

LDS.RCS of E c) vec. zobārste skolu klīnikā g) 3,Windsor House, Redcliffe

Gdns, Mapp. Park, Nottingham,England.
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MEĻĶE, Margarita —d) mcd. technologe g) 347 Ely Pl.,Palo Alto, CA

94306,USA.

MEĻĶIS, Andrejs —a) 2.2.1905 Pociemā d) LU 1933 ārsts (chirurgs)

c) Latvijā asistents slimn., Vācijā Svinemindē un Ķīlē; no 1950 ASV; 1953 ārsts

defektīvo bērnu namā Meinas stātā f) publ. par TB uc.; sk.: AVII, 144. lpp.

g) P.O. Box 161, Gray, ME 04039, USA.

MENDIANA (OZOLA),Alise —a) 1911 b) Edgars Mendians,ārsts c) dēli

33 g. un 28 g. d) LU 1940 mag. pharm. g) 9486 Beakonsfield,Detroit, MI 48224,
USA

* MENDIANS,Edgars —a) 1905 Biržos b) Alise Mendiana,dz. Ozola, far-

maceite c) sk.: Alise Mendiana d) LU 1933 ārsts; ASV prakses tiesības Miči-

ganas stātā 1955 c) Latvijā raj. ārsts Cīravā un Dzērbenē; tagad pensijā g) adr.

sk.: Alīse Mendiana.

MENEKA, Milda - sk.: SPALVIŅA.

MEŅĢELIS, H. -d) M.D. g) 4632 N Kenton Ave, Chicago, IL 60630,USA.

MĒRCA, Brigita - sk.: VĪVERA.

METJŪSA (MATTHEV7S,dz. PĒTERJĀNE), Silvija - a) 23.3.1924 Rīgā

b) Michaels Metjūss (Michael A. Matthews), ārsts c) Māra 23, Andris 19, Pēte-

ris 16 d) stud. BU; Getingenas U Vācijā 1951 (ārste), 1952 Dr.med.; darbatie-

sības Ohaio (ASV) 1955 c) privātpraksē kopš 1955 g) 335 N Miami St., Trenton,

OH 45067,USA.

MĒTRA, Diana — sk.: KONTONA.

MĒTRA (JANSONE), Eiženija -a) 21. 9.1911 Pļaviņās b) Klāvs Mētra,

ārsts c) Gunārs 35, Māra 33 d) LU 1936 ārste c) psīchiatre slimn. g) Central

State Hospital, Nashville, TN 37217, USA.

MĒTRA, leva —a) 28.6.1942 Jelgavā d) Adelaides U Austrālijā 1966

M.8..8.5. c) 1966—1967 strādāja slimn. Austrālijā, no 1969 Baltimorā, ASV

g) 13 A-350 W - 51st St., New York, NY 10019, USA.

MĒTRA, Klāvs —a) 24.12.1898 Kalētos b) Eiženija Mētra, dz. Jansone,

ārste c) sk.: Eiženija Mētra d) LU 1937 ārsts c) 1944 Vācijā, vēlāk Guamas

salā un Tenesī, ASV g) sk.: Eiženija Mētra.

MEŽAKS, Pēteris -a) 22. 9.1898 d) LU 1926 veterinārārsts g) Trolle-

sundsvāgen 173 11, S - 124 39 Bandhagen, Sweden.

MEŽCIEMA-RENIGERA.Sigrīda — d) Diseldorfas mcd.ak. Vācijā 1950 Dr.

mcd
*

MEŽCIEMS, Pēteris -d) Toronto U 1972 M.D.

MEŽINSKA (VANAGA),Kamēlija -d) Tībingenas U Vācijā 1957 (?) ārste.

MEŽĪTE (ZAREVIČA), Nanija —a) 5. 7.1907 Ļaudonā b) Jānis Mežīts,

lauks-ks c) meita 34 g., dēls 33 g. d) LU 1935 ārste zobu slimībās c) skolu

zobārste Anglijā g) 33, Wantz Rd, Maldon,Essex, England.

MEŽULIS, Romāns —a) 1908 d) LU 1932 ārsts (rentgenologs) g) 550

StonecrestDr., Napa, CA 94558, USA.

MICHAILOVSKIS, Anatolijs -d) Kalifornijas U Berklejā 1959 M. tautas

veselībā.
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MICKANA, Viktorija -a) 25.3.1917 Nautrēnos d) Ludviga Maksimili-

ana U Minchenē,Vācijā 1951 Dr.med.dent., 1954 Dr.med.; b. Amerikas psīcho-
analizes I (psfchoanalitiķe) c) psfchiatre izglītības pārvaldes biroja bērnu au-

dzināšanas padomdotuvē g) 120 E - 34th St., New York, NY 10016,USA.

MIERIŅŠ, Egils - d) Otavas U Kanādā 1967 M.D.

MIEZĪTE, Ilze -sk.: BENKA.

MIEZĪTE, Valda - d) Toledo U (ASV) 1965 B.S. farmācijā.

MIEZĪTE, Velga-d) Milvēki U (ASV) 1967 B.S. mcd. technologijā.

MIKULE, Vanda — d) Minchenes U Vācijā 1957 mag.pharm.

MIKULIČA, Aleksandra — sk.: VILNE.

MIĶELSONE, Velta —a) Jaunjelgavā d) Bonnas U (Ķīles U?) 1956 (ārste);
ASV prakses tiesības Minesētā 1968 c) psīchiatre Minesētas U slimn. g) 1787

S Lexington Ave, St. Paul, MN 55118,USA.

MIĶELSONE (ŠLESERE), Velta — a) Kopenhāgenā,Dānijā d) Kopenhāge-
nas U 1942 (ārste); prakses tiesības Montrealā, Kanādā 1958 g) 5587 Plantagenet

St., Montreal250,Que, Canada.

MIĶELSONS, Vasilijs —a) 7.1.1904Jēkabpiir d) LU 1932 ārsts g) 4126

Parkside Ave, Philadelphia, PA 19104, USA.

MIĶĪTIS, Jānis —a) 7. 6.1926 Ziemera pag. b) Džoisa (Joyce Olive) Mi-

ķfte, angliete, žēlsird. un operāciju māsa c) Andrejs 10, Pēteris 9, Sandra 6

d) diplomi garīgās uc. slimībās 1950 un 1952; prakses tiesības 1960; Liverpūles

U 1960 M.8., Ch.B.; tropu mcd. fak. 1963 D.T.M. &H. c) ārsts vairākās slimn.

Anglijā, spec. lipīgajās un tropu slimībās; pašreiz privātpraksē Kvīnslendā, Aus-

trālijā f) studiju laikā J.Rankina godalgapraktiskajā anatomijā g) 22 Minchin-

ton St., Caloundra,Qld. 4551, Australia.

MĪLEIKO, Vilis — d) Toronto U 1955 B.A. klīniskā psīchologijā; Otavas

U 1963 M.D. c) ārsts g) 559 College St., Toronto 4, Canada.

MĪLENBACHA (MŪLENBACHA), Ilze - d) Kornela U (ASV) 1963 B.S.

māsu zinībās.

MĪLENBACHA (JURĢE), Lidija -a) 1902 Cēsu apr. b) Edgars Mīlen-

bachs, jurists (miris 1971) d) LU 1928 ārste zobu slimībās c) pens. g) 3, Hol-

royd Rd, London S. W. 15,England.

MĪLENBACHS (MUHLENBACHS),Viktors —a) 11.10.1898 Jelgavā b) Mar-

grieta Mīlenbacha, dz. Reinharde, skolotāja c) Ilze 33, Kārlis 29 d) stud. mcd. un

dabzinātnes Tērbatā; LU 1924 ārsts, 1929 cand. rer. nat., 1933 Dr.med. c) LU

mācībspēks 1928—1944 (doc. no 1936); Vācijā Dancigas mcd. ak., UNRRA un IRO

dienestā 1944—1968; ASV no 1968 darbā Sentluisas pilsētas bakteriolog. labor.;

tagadpensijā f) 19 publ.; sk. arī: A VII, 145. lpp. g) 4984 Neosho St.,St. Louis,

MO 63109,USA.

MILJANA-PLŪDUMA, Aina — d) Toronto U 1963 B.S. māsu zinībās.

MILLERE (VENTERE),Alma —a) 1902 d) LU 1931 ārste g) Glen Lake

Sanatorium, Minnetonka,MN 55343, USA.

MILLERE, Nora — d) Nebraskas U (ASV) 1955 B.S. māsu zinībās.
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MILLERS, Kārlis — a) 21. 10. 1939 Rīgā b) leva Millere, dz. Matule

c) Tamāra un Anita d) B.S. farmācijā Minesotas stāta U g) CA, USA.

MILTIŅA, Alvīne — sk.: ZAURE.

MILTIŅŠ, Alfrēds -a) 1908 d) LU 1935 ārsts g) P.0.80x 100, Canmore,

Alta, Canada.

MINIATE,Brigita-d) B.N. c) mācībspēks māsu skolā g) 502 Oak Park

Dr., London, Ont., Canada.

MINIATS, Oļģerts —a) 13. 9.1923 Beisagolā, Lietuvā d) stud. LU vet.-

med. 1943; Ontario vet.-med. kol. Toronto 1955 D.V.M.; Gvelfas U 1966 M.Sc.

c) no 1966 mācībspēks Gvelfas U, tagad ārk. prof. f) 26 zin. darbi; referāti

starpt. konferencēs g) 30 Eleanor Crt., Gvelph, Ont. NIE ISB, Canada.

MINKIEVICA, Irēne — Mārburgas U 1947 (ārste), Adelaides U Austrā-

lijā 1962 B.D.S. g) 184 Main South Rd, Morphett Vale, S. A. 5162, Australia.

MIROVICA (DULMANE), Ausma -a) 26. 8.1933 Rīgā b) Ivars Mirovics

c) divi bērni d) Adelaides U Austrālijā 1958 B.Sc. bakterioloģijā; Monaša U Mel-

burnā 1966 M.Sc. mikrobioloģijā c) pētn. darbāAdelaides mcd. un vet.-med. I,
vēlāk Melburnā f) publ.; sk.: A VII, 145. lpp.

MISA, Aija -sk.: STASENKO.

MIŠKEVICS, Guntis —d) ārsts g) 715 Prospect Ave, Apt. 2, South Pasa-

dena, CA 91030, USA.

MITENIEKS, Alfrēds — a) 17. 6.1908 b) Veronika Miteniece, žēlsird.

māsa d) LU 1934 ārsts c) ārsts stāta psīchiatriskā slimnīcā g) Western State

Hospital, Hopkinsville, KY 42240,USA.

MITREVICA, Ludmilla—d) Vašingtonas U 1958 (?) D.D.S. g) 33 Richard

St., Manchester, CT 06040, USA.

MITULE, Dzidra-sk.: KOCHA.

MORIERTI (MORIERTY,dz. JANSONE), Zaiga - d) Nebraskas U (ASV)

1965 B.S. māsu zinībās.

MOTMILLERE, Dzintra — sk.: BUŠA.

MOTMILLERE, Irēne-a) 19.3.1918Permā, Krievijā d) LU 1941 ārste

zobu slimībās; Taftsa (Tufts) kol. Bostonā 1954 D.D.S. g) 365 S Huntington Ave,

Jamaica Plain, MA 02130, USA.

MUCENIEKS, Jānis -a) 10.11.1911 Tukumā d) LU 1937 veterinārārsts

c) Latvijā vet.-ārsts akc. sab-bas
„

Bēkona eksports" dienestā, no 1950 Zvied-

rijā — vet.-ārsts g) Lillgatan 10, S - 614 00 Sbderkbping, Sweden.

MUIŽNIECE, Hedviga — d) Ņujorksitijas U 1965 B.S. māsu zinībās.

MUIŽNIEKS, Ansis —a) 7.10.1928 Raunā b) Ingrīda Muižniece, dz. Za-

riņa c) Pēteris, Nīlss un Dace d) Kolumbijas U 1955 B.S. bioloģijā, 1959 M.D.;

spec. iekšķīgās slimībās un gastroenterologijā 1961—1964 c) doc. Dienvidkali-

fornijas U mcd. fak. kopš 1964; strādā arī privātpraksē f) piedalījies Korejas

karā ASV armijā 1951—1952; LAZA Dienvidkalifornijas kopas pr-ks 1967—1968

g) 430 W Baseline Rd, Claremont, CA 91711, USA.
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MUIŽNIEKS, Valdis - a) 1.12.1927 Rugājos b) Lalita Muižniece,dz.

Lāce, B.S. ,M.A. .skolotāja, lingviste(sk. 368. lpp.) c) Zintis 14, Sarma 13 d)D.C.
1957 Čikāgā; spec.ortopēdists 1964 c) ārsts (chiropraktiķis) f) Rietummičiganas
Ulatv. vai..literātūras unBaltijas vēstures studiju admin.dir.; Latv. fonda pr-dis
kopš 1970 (sk. arī 368. lpp.) g) 2318 Guli Rd. Kalamazoo, MI 49001,USA.

MUKTĀNE-PEPLINSKA -d) farmaceite g) Venezuela.

MUKTĀNS, Leo (Leonīds?) — a) 1917 d) farmaceita palīgs Rīgā 1941

c) farmaceits g) Venezuela.

MUKTEPĀVULE, Anna -d) Batlera U Indiānā,ASV 1955 B.S. farmācijā.

MUNDEROVSKIS, Valdis -a) 29.11.1937 Dundagā b) šķiries d) Mine-

sStas U 1961 B.A. vēsturē, 1968 M.D. c) ārsts valsts slimnīcā g) 709- 20thAve

S, Minneapolis, MN 55404, USA.

MUNTERS,Manfrēds-a) 11.12.1936Rīgā b) Guna Muntere,dz. Aistere,
B.S. tēlotājā mākslā d) Ņujorksitijas kol. 1958 B.S. (ļoti sekmīgi); Ņujorkas stāta

U 1962 M.D. c) ārsts Ņujorkas slimn. no 1962; Ņujorkas stāta U 1968—1969

asistents, no 1971 doc.; atvaļināts kapteinis ASV gaisa spēkos f) ACS 1971,AAOS

1972; publ. (kopdarbi) g) State Universitv of New Y0rk,450 Clarkson Ave, Suite

F, Brooklvn, NY 11203, USA.

MŪRMANIS, Imants —d) Viskonsinas U 1959 B.S. farmācijā c) Rietumu

rezerves U KLfvlendā veicis pētījumus patoloģijā f) publ.; sk.: A VII, 145. lpp.

MŪRMANIS, L. —d) ārsts (?) g) 4906 Philip La, Madison, WI 53711, USA.

MŪRNIECE, šķ. URTĀNE, šķ. OBŠARSKA (OBSZARSKI), Natālija-a) 10.

12.1919Sibirijā b) šķirtene (Antons Urtāns — sk.: A XI, 272. lpp.; Kazimirs Ob-

šarskis.arī jurists) c) Pēteris Mūrnieks 26, Andrejs Obšarskis 16 d) LU 1944

ārste; spec. anestēzijā, fizioterapijā, rehabilitācijā; darba tiesības ASV c) galv.
ārsta palīdze slimn. g) 1900 E Main St., Danville, IL 61832, USA.

MŪSIŅA, Zeltīte - sk.: GRIĶE.

MŪSIŅŠ, Jānis —a) 1890 d) Tērbatas U 1916 ārsts e)pens. g) Alder-

domshjem,Draegsbaekper Thisted, Denmark.

MUŠKE, Zigrīda -sk.: PĒTERSONE.

NĀGELE, Biruta — d) Čiles U 1965 B.S. ķīmijā un farmācijā.

NĀGELIS, Vilis —a) 1911 d) LU 1939 ārsts g) 17703 Van Aken Blvd,

Shaker Hts, OH 44120, USA.

NAGLIŅŠ, Jēkabs -a) 1900 d) LU 1928 ārsts g) 3475 S Ocean Blvd,

Apt. 105, Palm*Beach, FL 33480, USA.

NAGOBADS, Ilgvars — a) 17. 7.1927 Mazzalvē b) Olga Nagobada, dz.

Olava, B.A.sociālās zinātnēs c) Liza d) stud. Tībingenas U Vācijā; Minesotas

U 1953 B.A. filozofijā, 1958 M.D. c) ārsts (psīchiatrs), prof. Minesotas stāta U

mcd. fak. g) 5109 Tifton Dr., Ēdina, MN 55435, USA.

NAGOBADS,Visvaldis -a) 18.11.1921 Rīgā b) Velta Nagobada,dz.Tau-

riņa c) Silvija, stud., un Brigita d) Tībingenas U Vācijā 1950 Dr.med. c) Mine-

sotas stāta U studentu ārsts; sporta ārsts ASV olimpiskai hokeja komandai

g) 5180 Circle Dr., Ēdina, MN 55435, USA.
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NARKEVICS, Nelsons —a) 2. 2.1947 Kampīnā,Sanpaulē, Brazīlijā d) San-

paulo U 1972 (ārsts) c) ārsts Ribeiraupretas pilsētas slimnīcā g) Brasil.

NARKEVICS, Olavs - a) 24.8.1928 Vārpā, Sanpaulē,Brazīlijā d) San-

paulo Uap 1957 (ārsts) c) pilsētas slimnīcas vad.Rioklārā, Sanpaulo. g) Brasil.

NĀTRIŅA (ŠVARCA), Olga - a) 22.3.1921 Naudītē b) Harijs Nātriņš,
tauts-ks c) Māra un Pēteris d) Ķīles U 1950 Dr.med.dent. c) kopš 1961 zob-

ārste privātpraksē Hamburgā g) Hamburg, HamburgerStr. 148, West Germanv.

NEIBERGA (TREIGUTA),Leonija —a) 5. 4.1880 Dobelē b) Kristaps Nei-

bergs, ārsts c) divas meitas d) Cīriches U Šveicē Dr.med.; b. Charkovas U

Krievijā 1907 c) pens. g) 1458 N Colorado Ave, Indianapolis.lN 46201, USA.

NEIBERGA (ROMĀNE), Lidija-a) 1912 b) Pauls Neibergs, ārsts c) Ju-

ris 36, Andris 34 d) LU ārste 1936, spec. acu slimībās 1942 c) acu slimību

nod. vad. Minesotas U vesel. centrā; doc. Minesotas U oftalmoloģijas nod. g) 2662

VVestvvood Village,St. Paul, MN 55113,USA.

NEIBERGS (NEUBERGS), Kristaps — a) 1875 b) Leonija Neiberga,dz.

Treiguta, ārste c)sk.: Leonija Neiberga d) Kijevas U 1900 (ārsts) g) adr.sk.:

Leonija Neiberga.

NEIBERGS, Pauls —a) 4.1.1912 Latvijā b) Lidija Neiberga, dz. Romāne,

ārste c) sk.: Lidija Neiberga d) LU 1936 ārsts, spec. rentgenologijā 1942; prak-

ses tiesības ASV 1954 c) rentgenologs Minesētas U vesel. centrā, doc. radioloģi-

jas nod. f) DABR 1954 g) Health Service, Universitv of Minnesota,410 Church

St., Minneapolis, MN 55455, USA.

NEIBURGA (RITERE), Natālija-a) 9.9.1926 Rēzeknē b) Jānis Neiburgs,

ierēdnis c) Ivars 12, Beatrise 8 d) stud. BU; Melburnas U Austrālijā B.D.Sc.

1958 c) privātpraksē, arī vec. asistente Melburnas U (nepilnu laiku) f) daiļamat-
niece (keramiķe); sk.: AVII, 146. lpp. g) 53 NorthumberlandRd, Pascoe Vale,

Vic. 3044, Australia.

NEIDARE, Mirdza —d) D.D.S., M.A. c) patoloģijas prof. Ņujorkas U Ba-

fals g) USA.

NEILANDE, Biruta - sk.: SKRĒBERE.

NEILANDS, Gunivaldis — d) Bonnas U Vācijā 1955 Dr.med.dent.

NEIMANE, Dagnija — d) Viskonsinas U MilvSkī 1965 B.S. mcd. technol.

NEIMANE, Edīte -sk.: PLATĀ.

NEIMANE,Gundega-d) Heidelbergas U 1956 Dr.med. f) sk.: AVIII, 274.

lpp.

NEIMANIS, Alberts —a) 1891 Dobeles pag. b) Milda Neimane c) Velta

29 d) LU 1933 veterinārārsts c) inspektors ASV federālās valdības zemkopības

min-jas gaļas kontrolē; tagad pens. g) 1557 S Catner Blvd, Lincoln, NB, USA.

NEIMANIS, Andris - d) Ročesteras U (ASV) 1963 M.D.

NEIŠA (NAISH.dz. VĪTOLA), Rane —b) Tonijs Neišs (Tony Naish) c) leva

4, Māris 2 d) Adelaides U Austrālijā 1967 M.8., 8.5., 1973 M.D. g) 19 Edin-

burgh Ave, Stonvfell, S. A. 5066, Australia.

NEPARTE, Ena -d) zobārste g) 31600 Vārgo,Livonia, MI 48152, USA.
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NERETNIECE (BEBRE),Natālija -a) 14. 9.1894 Palangā, Lietuvā b) šķī-

rusies c) Mirdza 49, Vija 43, Vilnis 39 d) Pēterpils sieviešu I 1916 (zobārste)
c) pensijā g) Svetsarv. 19, 8 tr., S - 175 73 Jārfalla, Sweden.

NEVIADOMSKA, Doroteja -sk.: ELKSNĪTE.

NICMANE, Anna — sk.: BRIEDĒ.

NIEDRA, Genoveva — sk.: ZEPA.

NIEDRA, Jānis (John) — f) publ. eksperimentālā medicīnā ASV- sk.- A

VIII, 281. lpp.

NIEDRAGA, Aija — d) b. Toronto U 1963 rehabilitātfVāmedicīnā.

NIKMANIS, Valdemārs — d) Tībingenas U Vācijā 1950 un Oregonas U

(ASV) 1959 (zobārsts) g) P.O.Box 2238,Lincoln City, OR 97367, USA.

NĪKURE (HALDENA), Lidija - d) Heidelbergas U Vācijā 1949 Dr.med.

g) 6041 N Sacramento Ave, Chicago, IL 60659, USA.

NĪLSS, Imants -sk.: ROBEŽGRUNTNIEKS.

NĪMANDE, Elvīra — sk.: BUŠA.

NĪSTRĒMA (NYSTROM,dz. PADĒLA), Vija - a) 28.11.1937 d) Stokhol-

mas U 1963 (?) zobārste g) Trappgatan2, S - 722 11 Vāsterās, Sweden.

NOLLE, Marija —d) Melburnas U Austrālijā 1961 M.8.,8.5c. c) ārste,

praksē nestrādā g) 760 Grand Valley Dr., Lilydale,Vic. 3140, Australia.

NOLLE, Valters — a) 31.7.1931 Rīgā b) prec. c) Fīlips un Pēteris

d) Monaša U Melburnā,Austrālijā 1967 (ārsts) g) Lot 761, Grand Valley Dr.,

Chirnside Park, Lilydale, Vic. 3140, Australia.

NORA (KRŪMIŅA), Austra —a) 3.10.1917 Raunā b) Harijs Nora,tech-

nol. inž. c) Mārtiņš 19,stud.; Pēteris 17 d) LU 1943 ārste zobu slimībās c) ASV

praksē nestrādā g) 1202 SE - 4th St.,Minneapolis,MN 55414, USA.

NORA, Māris — d) Kalifornijas U 1965 (farmaceits).

NORDMO (MARTINOVA), Anda- d) Deremas (Durham) U 1963 B.D.S.

NORGELLO (RIEKSTIŅA), Irēne - d) Erlangenas U Vācijā 1948 (zob-

ārste); Ilinojas stāta U (ASV)'I9S4 D.D.S.

NORGELLO, Vikentijs —a) 26. 3.1899 b) Anna Norgello c) dēli 50 g. un

49 g.. meita 46 g. d) LU 1928 ārsts c) strādā valsts slimn. g) Box 410, Red-

field, SD 57469, USA.

NORVELE,Elita —a) 5. 8.1946Veidenē,Vācijā d) Melburnas U Austrā-

lijā 1970 B.D.Sc.

ŅITECKIS, Vladislavs -a) 13.11.1926Rfgā d) Melburnas U 1957 M.8.,

8.5.; spec. patoloģijā Kvfnslendas U g) Australia.

OBRAZCOVA, Kira — d) Dalhauzi (Dalhousie) U Kanādā 1955 D.D.S.

OBŠARSKA, Natālija-sk.: MŪRNIECE.

OCHOTERNA (VĒVERE), Edīte —b) prec. d) Sidnejas U Austrālijā 1953

(zobārste) g) 531 Crown St., Surry Hills, NSW 2010, Australia.

OGRIŅŠ, Emīls—a) 15. 9.1897 Rīgā b) Elvīra Ogriņa, mag. philos., glez-

notāja d) stud. Maskavas U mcd. 1915—1919; LU 1923 ārsts; Stokholmas U 1948

(ārsts) c) 1919 ārsts Latvijas neatkarības bataljonā, 1920—1922 karaslimnīcā;
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LU asistents 1923, pēc tam Latvijas dzelzceļu slimn. ārsts un dir.; slimokašu

sav-bas pr-dis; no 1934 savas slimn. vad.; Zviedrijā1945—1950 iekšķīgo slimību

nod. asistents slimn., 1951—1952 TB sanatorijas virsārsts, kopš 1953 privāt-

praksē f) publ.; apbalv. ar Latvijas brīvības medaļu g) Skālbvvāgen 18, S -191 49

Sollentuna, Sweden.

OGUNAIKA (OGUNNAIKE,dz. KAMPARA), Luksma — a) 18. 4.1939 Rīgā

b) Solomons Ogunaiks (Solomon Oladele Ogunnaike) 39, farmaceits, dz. Nigerijā

d) Karolīnu I Zviedrijā 1968 mcd. lic. c) nod. ārste slimn. g) Snapphanevāgen

116, S
- 175 00 Jārfālla, Sweden.

OKŠE (OKSCHE), Andrejs —a) 27.7.1926Rīgā d) Mārburgas U Vācijā
1952 Dr.med., 1960 habil. c) asistents anatomijā Mārburgas U, no 1961 priv.-

doc. Ķīles U, vēlāk prof. Gīzenes U Vācijā f) publ.; sk.: A VII, 147. lpp.
OLAVA, Olga -sk.: VEINBERGA.

OPERSKALSKA, Eleonora — d) D.D.S. (zobārste) g) 5319 Ocean View

Blvd, La Canada, CA 91011, USA.

ORMANE, Zenta -sk.: CĀZERA.

ORORKA (O'ROURKE.dz.SPĒLĪTE), Anita - a) 1947 Vircburgā, Vācijā

b) Terass Ororks (Terace Harold O'Rourke), zobārsts d) Kvīnslendas U 1969

B.D.Sc. c) privātpraksē g)loOrchards Close, Staustead, Abbots Herts, England.

OSE, Aina — d) BU Vācijā 1949 zobārste.

OSE, Liene - sk.: VĒVERBRANTE.

OSĪTE, Ingeborga- sk.: PĒTERSONE.

OSĪTIS, Aleksandrs —a) 6. 9.1913 Lubānā b) Marija Osīte, žēlsird. māsa

c) Irēne 29, Larisa 27 d) LU 1937 ārsts, 1942 spec. chirurgijā; Saskačevanas U

Kanādā 1959 M.D. c) slimības dēļ praksē nestrādā g) Box 193,Rosetown, Sask.

SOL 2VO, Canada.

OSTELE, Ausma — sk.: LINDE.

OŠA, Ausma - sk.: GABLIKA.

OŠA (ČERNAVSKA), Velta- d) Rietumontario U Londonā (Kanādā) 1951

8.A., 1955 M.D.

OŠE, Anna - sk.: GRĪNVALDE.

OŠIŅA, Biruta-d) Manitobas U Kanādā 1962 D.M.D. c) darbā Toronto U.

OZOLA, Alise - sk.: MENDIANA.

OZOLA, Alma — sk.: ALKSNE (saraksta beigās 368. lpp.)

OZOLA, Baiba - sk.: KARBERARO.

OZOLA, Elza -sk.: ĀBOLIŅA.
OZOLA (VĒMANE), Ilma —a) 24. 6.1917 Suntažos b) Mārtiņš Ozols.at-

vaļināts Latvijas armijas kapteinis c) dēli 23 g., 22 g. un 20 g.,meita 19 g. d) LU

ārste zobu slimībās c) privātpraksē un skolu klīnikā Anglijā g) 342, Uttoxeter

New Rd, Derby DE3 3HS, England.

OZOLA, Lia — sk.: ROZENFELDE.

OZOLA (ZEILERE), Marina — a) 30. 12. 1917 Petrozavodskā, Krievijā

b) Roberts Ozols, vidusskolas skolotājs c) Jānis 31, Roberts 29, Laima 25 d) LU
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1942 ārste zobu slimībās c) praksē nestrādā g) 49 Stanford Rd W Rochester
NY 14620, USA.

OZOLA (GRAPA), Mirdza - a) 11.5.1919Pēterpili d) LU 1943 ārste
zobu slimībās; darba tiesības Pensilvānijā 1953; f) sk.: A VIII, 274. lpp.

OZOLA, Mirdza — sk.: KAUFMANE.

OZOLA, Silvija -d) Oregonas U (ASV) 1956 B.S. māsu zinībās.
OZOLA, Skaidrīte - sk.: BRAKŠA.

OZOLA-AIZKRAUKLE, Vanda -d) ārste g) 29 Park Ave, Bavville NJ

08721, USA.

OZOLIŅA, Anna — sk.: PĀVULĀNE.

OZOLIŅA, Dzintra — sk.: EDLERA.

OZOLIŅA, Edīte -sk.: LAMMINSOILA.

OZOLIŅA, Edīte -d) Dienvidilinojas U (ASV) 1970 B.S. māsu zinībās.

OZOLIŅA (TOMA), Elza -a) 12.8.1903 Vecgulbenē b) Otomars Ozo-

liņš, atvaļināts Latvijas armijas virsnieks, Lāčplēša karaordeņa kavalieris d) LU

1941 veterinārārste; papild. Freiburgas vet.-higiēnas I Vācijā; disertācija Frīd-
richa Vilhelma U Berlīnē 1944 (ļoti sekmīgi); 1946 prakses tiesības Vācijā c) ar

1943 zin. asistente, vēlāk nod. vad. Freiburgas vet.-higiēnas I Vācijā; no 1968

pens. f) 4 zin. publ.; apbalv. ar vācu Nopelnu krustu (Bundes Verdienstkreuz am

Bande) g) 78 Freiburg i. Br., Sautier Str. 77,West Germanv.

OZOLIŅA, Ērika -sk. . VIČA.

OZOLIŅA, Hermīne - sk.: MEDNE.

OZOLIŅA, Ingrīda -sk.: ANEROTA.

OZOLIŅA, Irēne —a) Matīšos b) Laimonis Ozoliņš, dārznieks c) Inta

16, Andra 14 d) LU 1943 ārste zobu slimībās; Hārvarda U Vašingtonā 1955

D.D.S. c) privātpraksē g) 903 N Jefferson St., Arlington, VA 22205, USA.

OZOLIŅA, Lauma — a) Londonas U Anglijā 1960 (zobārste).

OZOLIŅA (KALIŅA), Lauma - d) Toronto U 1972 M.D.

OZOLIŅA (BIRZIŅA), Marta -a) 10. 8.1891 Meirānos b) Vilhelms (Vi-

lis) Ozoliņš, technol. inž. c) Ilga 55 d) LU 1927 ārste, spec. sieviešu slimībās un

dzemdniecībā; ASV darba tiesības Minesētā c) ārste visp. slimībās un psīchi-

atrijāMinesotas stāta I 1954—1964; tagad pens. g) 434-29th Ave,San Francisco,
CA 94121,USA.

OZOLIŅA (ALBERTA), Valija—a) 6. 8.1900 Smiltenē b) Valdemārs Ozo-

liņš (1896—1973),komponists c) Aina 47, Vīta 43, Artis 41 d) LU 1931 ārste;
ASV izturēti pārbaudījumi prakses tiesību iegūšanai 1964 c) kopš 1963 praksē

nestrādā g) 3110 Skyview Ave, Pueblo,CO 81008, USA.

OZOLIŅA (ROLLE), Zelma —a) 1907 d) LU 1933 ārste c) bioķīmiķe
vesel. dep-tā Lānsingā,Mičiganā f) publ.; sk.: A VII, 147. lpp. g) P.0.80x 325,

Milledgeville, GA 31062, USA.

OZOLIŅŠ, Alvils —a) 20. 2.1938 Limbažos d) Lundas U 1968 mcd. lic.

c) rajona virsārsts Zviedrijā g) Distriktsoverlākare, S - 231 00 Trelleborg,

Sweden.
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OZOLIŅŠ, Andis -d) Veinas stāta U Mičiganā 1969 M.D. g) 3210 Belle

Crt., Royal Oak, MI 48067,USA.

OZOLIŅŠ, Arno -a) 11.1.1932 Rīgā b) Gerda Ozoliņa, zobārste c) dēli

sg.un 2 g. d) Stokholmā 1961 (zobārsts) c) privātpraksē g) Storgatan41, S -

641 00 Katrineholm, Sweden.

OZOLIŅŠ, Arturs — d) Ohaio stāta U (ASV) 1964 M.D.

OZOLIŅŠ, Arvīds -a) 19. 9.1899 Līgatnē b) Ella Ozoliņa c) meita 48 g.,

dēls 41 g. d) LU 1930 ārsts zobu slimībās c) pens. g) Nasbvdalsvāgen 4, 15

tr., S - 183 31 Tāby, Sweden.

OZOLIŅŠ, E. -d) Veinas stāta U Detroitā (ASV) M.D.

OZOLIŅŠ, Juris - d) Ohaio stāta U (ASV) 1964 8.5.,1968 M.D.

OZOLIŅŠ, Valdis - d) Toronto U Kanādā 1969 M.D. g) 701 Don Mills

Rd, Don Mills, Ont., Canada.

OZOLS, Aivars — d) Kvīnslendas U Austrālijā 1958 B.D.Sc.

OZOLS, Arturs—a) 1.12.1905 Rīgā d) b. Filadelfijas farm. I 1925,B.S.

1928, M.S. 1930; Pensilvānijas U 1933 Ph.D. c) asistents Filadelfijas farm. I

1928—1930, mācībspēks kopš 1930, prof. no 1937, dekāns f) publ.; sk.: AVII,

148. lpp.

OZOLS, Arvīds —a) 22.10.1896 d) LU 1926 veterinārārsts c) raj. vet.-

ārsts Latvijā, arī Vācijā; Norvēģijā gaļas inspektors Bergenas pilsētas dienes-

tā, vēlāk lauku raj,; tagad pens. g) Adolph Bergsvei Nr. 6, Bergen, Norway.

OZOLS, Ivars — a) 18.8.1940 Latvijā b) Ingrīda Ozola, dz. Maigare

d) Adelaides U Austrālijā 1965 B.D.S. f) publ.; sk.: AVIII, 274.1pp. g) 43 Milit-

āra Rd, West Beach, S. A. 5024, Australia.

OZOLS, Jānis —d) D.A.D. c) doc. bioķīmijā Konektikutas U (ASV).

OZOLS, Pēteris — a) 24.4.1897 Stalbē d) LU 1925 veterinārārsts un

bakteriologs c) LU asistents; Vācijā 1944—1949, Austrālijā no 1949 f) publ.;

sk.: AVIII, 274. lpp.
PABĒRZA, Vera — d) Ferrisa I farm. nod. 1957 B.S. farmācijā.

PABĒRZS, Arnolds -a) 1915 d) LU 1943 ārsts g) 675 Kaiserslautern,

Haspelstr. 22, West Germany.

PADĒLA, Astrīde - sk.: BĀRDVIKA.

PADĒLA, Vija - sk.: NĪSTRĒMA.

PAEGLE, Dzintars —d) ārsts g) 112 Hartshome Rd, Locust, NJ 07760,

USA.

PAEGLE, Eva - sk.: GRAVA.

PAEGLE, Ronalds -a) 10. 7.1936 Rīgā b) prec. d) Jēlas (Yale) kol.

Ņuhevenā 1956 8.A.; Jēlas U 1961 M.D.; prakses tiesības Merilendā 1965, Ņu-

jorkā 1967, Ņudžersijā 1973 c) ārsts slimn. no 1961,doc.Ņujorkas stāta U 1967,

ārk. prof. Ņujorkas Uno 1969 f) biedrs 4 profesion. org-jās; piedalījies zin.

kongresos; saņēmis pētn. fondu stipendijas; 22 zin. publ. (patstāvīgi darbi un

kopdarbi) g) 11 Wickham Lane, East VVindsor, NJ 08520, USA.

PAKULS, Valdis - d) RietumontarioU Kanādā 1965 8.A.,1969 M.D.
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PALMA, Vanda -sk.: STRAZDIŅA.
PALMBACHA, Meta - sk.: TIMROTA.

PALMS, Andrejs -a) 1908 d) LU 1937 veterinārārsts g) 7126 Mesa

Dr., Aptos,CA 95003,USA. (Sk. papildinājumu 368. lpp.)
PAMILJĀNA, Vaira—d) bioķfmiķe c) pētn. ASV tautas veselības nac. I

f) publ.; sk.: A VII, 149. lpp.

PANSE (SANDE), Rita -a) 10.5.1923 Rīgā b) Tils (Thilo) Panse, inž.

d) stud. LU; Getingenas U Vācijā Dr.med.dent. c) privātpraksē g) 432 Hattin-

gen-Ruhr,Blankensteiner Str. 16, West Germanv.

PĀRUMA, Dzintra -sk.: FERNANDESA.

PĀRUPE, Pārsliņa -sk.: PESE.

PAUKSENA (EZERNIECE), Zenta -a) 27. 2.1915 Odesā, Krievijā b) Le-

onhards Paukšēns c) Kārlis 20 d) LU1938 ārste zobu slimībās c) zobārste zobu

kopšanas centrā un klīnikas vad. (6 zobārstu klīnika) g) Ploggatan 6, S - 724 66

Vāsterās, Sweden.

PAVĀRS, Arturs —a) 23. 9.1913 Vecpiebalgā d) LU 1941 veterinārārsts

c) vet.-ārsts Rīgas sanitārajā pārvaldē un Vietalvas raj.; Vācijā vet.-ārsts

Augsburgā; ASV no 1952,strādā gaļas apskatē g) 70 Cabane T-ce, West Orange,
NJ 07052, USA.

PAVĀRS, Jānis -a) 16.1.1914Patkulē d) LU 1938 ārsts, spec. chirur-

gijā c) zin. darbā Mārburgas U higiēnas I Vācijā 1945—1950; Etiopijas izglīt.

min-jas galv. ārsts 1950—1952, 1954—1956; Otavā, Kanādā 1952—1954; chirurgs

Etiopijas slimn. 1957—1966; no 1966 chirurgs Zviedrijā g) Lingonvagen6, S -

711 00 Lindesberg, Sweden.

PAVASARS, Raimunds —a) 10. 5.1902 Lejasciemā b) LidijaPavasara,

dz. Blaumane (rakstnieka R. Blaumaņa tuva radiniece) c) Viesturs 37, māc. un

misionārs Dienvidamerikā (sk.: A IX, 89. lpp.); Andris 36, mākslinieks un bib-

liotekārs; Dainis 35, skolotājs Minsteres latv. gimn. d) LU 1927 ārsts, 1938 Dr.

mcd. c) chirurgs Rīgas slimn. 1932—1944; LU priv.-doc. 1942; Vācijā ārsts

bēgļu nometnēs 1945—1951; ASV ārsts, kopš 1962 nod. vad. veterānu slimnīcā

f) 52 zin. uc. raksti periodikā; biedrs 6 profesion. org-jās; apbalv.: Atbrīvošanas

kara piemiņas zīme, Latvijas republikas 10 g. piemiņas medaļa, Aizsargu nopelnu

krusts; LAZA pr-ka vietn. g) 1028 E North St., Appleton, WI 54911, USA.

PĀVELSONE, Aija — d) Toronto U Kanādā 1964 M.S. mcd. technologijā.

PAVĪTOLA, Irēne —d) mcd. technol. g) 1045 Wamer St.,Chico, CA

95926, USA.

PĀVULA, Marīna — d) MinesStas U 1968 B.S. mcd. technologijā.

PĀVULĀNE -sk.: PERLA, dc.

PĀVULĀNE (OZOLIŅA), Anna - a) 23.5.1915 Rīgā b) Vilis Pāvulāns,

agrāk skolas dir. c) Anita 29, Ausma 27 d) ārste LU 1939 un Lundas U Zvied-

rijā 1950 c) virsārste — klīnikas vad., spec. psīchiatrijā f) publ. periodikā; ap-

balv. ar Ziemeļzvaigznes ordeni 1970 g) Fack 20, S-462 01 Vanersborg,Sweden.

PELŠA, Liliana — d) Sidnejas U Austrālijā 1957 (mcd. technologe).
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PEPLINSKA -sk.: MUKTANE.

PĒRKONE, Rasma — d) Toronto U Kanādā 1960 (?) B.S. farmācijā.

PERLA.de (PĀVULĀNE) -d) ārste g) Aristobulo dc Valle 2692, Flori-

da,F. C. N. G. M., Rep. Argentina.

PESE-PĀRUPE, Pārsliņa - d) Ilinojas U 1960 (?) B.S. farmācijā.

PĒTERJĀNE, Silvija—sk.: METJŪSA.

PĒTERLEVICS, Rolands —a) Novaodesā,Brazīlijā d) zobārsts c) strā-

dāpraksē Novaodesā,Sanpaulo, Brazīlijā.

PĒTERSONE (LŪSE), Elza - b) Jānis Pētersons, elektrotechn. inž. (b.

Karal. technol. I Melburnā 1967) d) Minchenes U 1947 (farmaceite) c) farma-

ceite aptiekā Melburnā g) 171 Banksia St. .Heidelberg West,Vic. 3081 .Australia.

PĒTERSONE, Herta -sk.: DZINTARA.

PĒTERSONE, Ināra — d) Viskonsinas U Milvokī 1966 B.S. mcd. technol.

PĒTERSONE (PATTERSON,dz. OSĪTE), Ingeborga — d) Toronto U 1966

D.D.S.

PĒTERSONE, Lauma — d) Toronto U 1962 B.S.farmācijā.

PĒTERSONE, Ligita — d) Mineapolisas U 1955 (?) B.S. māsu zinībās.

PĒTERSONE, Maija-sk.: SPĀDE.

PĒTERSONE, Mirdza- sk.: JANSONE.

PĒTERSONE, Vera — sk.: KRONBERGA.

PĒTERSONE (MUŠKE), Zigrīda —a) 9.7.1920 Rīgā b) Valdemārs Pē-

tersons, ārsts c) Haralds 31, Michaels 26 d) LU 1943 ārste c) privātpraksē

g) 25 Dowding St., Panania, NSW 2213, Australia.

PĒTERSONS, Andris - a) 16.11.1940 d) Līdsas U Anglijā 1965 zob-

ārsts g) 10, Woodland Dr., Sandai, Wakefield, Yorks, England.

PĒTERSONS, Ivars — a) 31.10.1937 Rīgā b) Marianna Pētersone, sko-

lotāja c) dēls Ig. d) Sidnejas U Austrālijā 1961 B.D.S. c) zobārsts privāt-

praksē g) 2 Cross St., Guildford, NSW 2161, Australia.

PĒTERSONS, Juris — d) Frankfurtes U Vācijā 1972 (farmaceits).

PĒTERSONS, N. —d) ārsts g) Toronto,Canada.

PĒTERSONS, Valdemārs — a) 7. 4. 1919 Rīgā b) Zigrīda Pētersone,

ārste c) sk.: Zigrīda Pētersone d) LU 1943 ārsts c) privātpraksē g) adr. sk.:

Zigrīda Pētersone.

PĒTERSONS, Viesturs - d) Ņujorkas U 1965 B.A. bioloģijā, 1969 M.D.

g) 3650 Los Feliz 32, Los Angeles,CA90027,USA.

PETRAPŠS, Hermanis —d) Heidelbergā,Vācijā 1950 M.D. g) 55 Relowe

Cresc, Box Hill North, Vic. 3129,Australia.

PETRĪTE, Ināra — d) Ohaio stāta U 1969 B.S. mcd. technol.

PETROVA, Zenta -d) Melburnas U Austrālijā 1956 B.D.Sc. c) zobārste

g) 139 Sydney Rd, Brunswick, Vic. 3056, Australia.

PIKERINGA (PICKERING.dz. ĀBOLTIŅA), Daila - d) Melburnas U 1964

B.D.Sc.
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PILMANE, Lilija -b) Jānis Pilmanis, māc. (sk.: A IX, 89. lpp.) d) zob-

ārste g) 117 Church St., Woolongong,NSW 2500,Australia.

PILMANE (KALNIŅA), Vilma -a) 1908 d) LU 1935 ārste g) P O Box

3206,Quartz Hill.CA 93534,USA.

PILMANIS, Edgars -a) 1906 d) LU 1932 ārsts g) adr. sk.: Vilma Pil-
mane.

PILO, L. -d) ārsts g) 1735 Kipling Ave, Islington, Ont., Canada
PINKĀNE (KAZRIČA), Janina -a) 1904 d) LU 1931 ārste.

PINKĀNS, Jāzeps -a) 16. 3.1908 d) ārsts g) Tullgatan 10, S-191 51

Sundsvall, Sweden.

PIOTROVIČA, Helēne -sk.: STRĒLE.

PIPASTE, Marga -sk.: ĶĪLE.
PĪPIŅA, Nora -sk.: SĀTIŅA.
PITKENENA (PITKANEN,dz. EGLĪTE), Anna (Inese) -a) 2. 8.1936 Rīgā

d) Kalifornijas U Berklejā 1958 B.S. bioķīmijā, 1965 Ph.D.; spec. virusu pētn.,
vēža slimību noteikšanā c) zin. darbā Stenfordas U 1959—1961, Helsinku U So-

mijā kopš 1965 f) sk.: A VII, 150. lpp.

PIZĀNS, Antons — d) Bonnas U Vācijā 1953 (ārsts).

PIZIČA, Helēna -d) Depola (Dc Paul) U Čikāgā 1958 B.S. mcd. technol.

PLAKĀNS, Imants
- a) 18.2.1917 Rfgā d) LU 1943 ārsts c) privāt-

praksē g) Downlands,Eccleston, Chorlev, Lancs, England.

PLANKA (RUMPĪTE), Daina -a) 1913 d) LU 1936 ārste zobu slimībās;

Sidnejas U Austrālijā 1961 B.D.S.

PLATĀ (NEIMANE), Edīte - a) 4.6.1912 Valmierā b) Jānis Platais,

mag. oec. c) Jānis 27, leva 25, Ilze 23 d) LU 1939 ārste c) nod. vad. slimnīcā

g) 7127 W Stevenson, Mihvaukee,WI 53213, USA.

PLATAIS, Jānis —a) 19.12.1921 Dobelē b) Helga Platā, mūzikas skolo-

tāja c) Laima 17, Ruta 16, Smaida 11 d) stud. LU 1941—1943; Vircburgas U

Vācijā 1950 (ārsts), 1955 Dr.med. c) no 1951 ārsts ASV darba un sardžu vienībās

Vācijā f) publ.; aktīvs darbinieks latv. sabiedr. org-jās; sk.: A VIII, 275. lpp.,

XII, 93. lpp. g) 68 Mannheim 41, Bensheimerstr. 1, West Germanv.

PLATKĀJA, Monika -d) Toronto U 1964 D.D.S.

PLAUDE, Krišjānis — d) Sidnejas U Austrālijā 1966 M.8..8.5. c) no

1966 ārsts Sidnejas slimn. g) 23 Kinghorn St., Nowra, NSW 2540, Australia.

PLENSNERE, Mirjama -sk.: STRANTE.

PLESMANE, Silvija - sk.: ROZĪTE.

PLOSA, Regīna -sk.: FREIDENFELDE.

PLŪDUMA, Aina -sk.: MILJĀNA.

PLŪME, Alise —d) ārste g) State Hospital Woodward, IA 50276, USA.

PLŪME, Arturs —a) 19. 9.1893 Varenbrokā b) Olga Plūme, dz.Pauzere,

žēlsird. māsa d) stud. Tērbatas U; LU 1922 ārsts c) 1922-1944 ārsts Rīgas pil-

sētas bērnu slimn., 1949—1963valsts psīchiatriskās slimn. ASV f) pētījumi par
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bērnu potēšanu pret skarlatīnu; apbalvots ar 4. šķiras Viestura ordeni g) 196

Howard St.,Bangor, ME 04401, USA.

PLŪMĪTE, Gundega-sk.: KLARKA.

POČS, Džons — d) Kolumbijas U Ņujorkā 1965 B.S. farmācijā.

PODIŅŠ, Ojārs - a) 31. 7.1911 Rfgā c) meita 21 g. d) LU 1936 ārsts

c) LU subasistents, vēlāk asistents iekšķīgo slimību klīnikā g) 2826 Emmick

Dr., Toledo, OH 43606, USA.

PODNIECE, Ņina - sk.: EGLĪTE.

PODNIEKS, Alfons —a) 22.6.1900Rīgā d) LU 1929 ārsts; Minchenes U

1952 Dr.med. c) strādā veterānu psīchiatriskā slimn., sieviešu nod. vad. f) sk.:
A VIII, 275. lpp. g) 360 Mustato Rd, Katonah, NY 10536,USA.

POGAINE (BLASKOVA,dz. AIRE), Lija -a) 2. 5.1933 Rfgā b) Jānis Po-

gainis, rūpn. inspektors d) Sidnejas U 1958 B.D.S. c) bērnu nod. vad. zobārstn.

slimn. g) 5-7 Everton Rd, Strathfield, NSW 2135, Australia.

POLE, Elza —a) 15. 7.1897 d) LU 1927 ārste c) slimības dēļ pens. no

1951 g) Germanv.

PONE, Jānis —a) 18.11.1899Rīgā b) Elza Pone,pianiste c) Gundaris

40, Ervīns 37, Jānis 33 d) LU 1926 ārsts; Minesotas U (ASV) M.D. c) pensijā

f) raksti periodikā, grāmata BŪT VAI NEBŪT(1964); sk.: A VIII, 243. lpp. g) 1620

W - 32nd St.,Minneapolis,MN,USA.

PONE, Jānis —a) 22.11.1919Jaunpili b) Valentīne Pone c) dēli 20 g. un

13 g. d) LU 1943 ārsts c) ģimeņu ārsts un chirurgs g) Martin, MI 49070,USA.

POPE, Kārlis -a) 1897 d) LU ārsts 1926 g) 210 Cleveland Ave, Andov-

er, OH 44003, USA.

POPĪTE, Maija — d) Ņujorksitijas U Hantera kol. 1963 B.S. māsu zinībās.

PORIETE, Aina — d) Minesotas U 1956 mcd. technol. (rentgenologe).

PORUKS, Pēteris — d) Ontario vet.-med. kol. 1952 D.V.M. c) valdības

veterinārārsts g) 9628 - 81st St., Edmonton, Alta, Canada.

PRAULIŅA, Maija — d) Minesotas U 1955 B.S.D.

PREISS, J. —d) zobārsts g) 86 Brennan St., Smithfield, NSW 2164, Aus-

tralia.

PREISS, Kārlis — a) 3.10.1917 Tulā, Krievijā b) Malvīne Preisa, dz.

Griķe d) stud. LU filoloģiju; Nebraskas U farm.kol. ASV 1960 B.S. farmācijā

c) farmaceits veterānu admin. slimn. Linkolnā f) biedrs farmaceitu profesion.

org-jās uc. g) 1620 N-61 st St., Lincoln, NB 68505, USA.

PRIEDE, Aina -sk.: SILKALNA.

PRIEDE, Dzidra — sk.: CAUNA.

PRIEDE, leva
-d) Bostonas U 1966 (?) M.S. māsu zinībās.

PRIEDE, Irma —d) Ruzvelta U Čikāgā B.S. bioloģijā c) ārste Čikāgas U

slimn. f) publ. un patents; sk.: A VII, 151. lpp.

PRIEDE, Zaiga — d) Ohaio U 1960 B.S. māsu zinībās, Merilendas U 1965

M.S. māsu darba administrācijā.

PRIEDĪTIS, Juris - d) Toronto U 1964 D.M.
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PRIEDKALNA, Ruta — a) 6.8.1932 Kocēnos d) Sidnejas U Austrālijā

1954 diploms māsu aroda zinībās; Melburnas U 1964 B.A. filoloģijā; ASV pēc

papildu kursiem piešķirtas māsas arodtiesības 1968 c) Ziemeļrietumu U Čikāgā
lektore māsu zinībās 1969—1971; kopš 1972 māsu arodzinību studiju dir. māsu

sagatavošanas centrā Čikāgā g) 955 W Foster Ave, Chicago, IL 60640,USA

PRIEDKALNS, Jānis —a) 28.3.1934 Bārbelē b) prec. c) meitas 7 g., 4g.

un 2g.; dēli 6 g.,3 g. unIg. d) Sidnejas U Austrālijā 1959 B.V.Sc; Minesotas

U (ASV) 1966 Ph.D.; Kembridžas U Anglijā 1970 M.A.; prakses tiesības Anglijā

1971 c) Minesotas U asistents 1962—1966,doc. 1966—1967; pētn. darbā Gīzenes

un Minchenes U Vācijā 1968, Parīzē un Lionā 1969,vieszinātnieks Kembridžas U

Anglijā un viesprofesors anatomijā Hārvarda U (ASV) 1970—1972; prof. Adelai-

des U mcd. fak. anatomijā kopš 1973 f) MRCVS 1971; 20 zin. publ. (patstāvīgi

darbi un kopdarbi); saņemtas vairākkārtējas stipendijas un atbalsts pētn. darbā;

vairāku zin. un profesion. org-ju biedrs; LSCS pr-dis 1963—1964; sk.: AVII,

152. lpp. g) Dept. of Anatomv, Universitv of Adelaide, S. A. 5000, Australia.

PRIEDKALNS, Juris —a) 26.9.1943 Valmierā b) Elizabete Priedkalna

c) Ēriks 3, Anita 1 d) Sidnejas U 1966 B.V.Sc. (ļoti sekmīgi) vet.-medicīnā;Mine-

sotas U (ASV) 1971 M.D.; ārsta tiesību pārbaudījumos kopā ar otru kollēgu aug-

stākā atzīme ASV mērogā; spec. iekšķīgās slimībās c) 1971—1973 strādāja

slimn. Ņujorkā; turpina specializēties Minesotas U mcd. fak. g)Dept. of Med-

icine, Universitv of Minnesota, Minneapolis,MN, USA.

PRĪMANIS, Georgs — a) 26.10.1915 b) Marija Prfmane, dz. Loka (van

Look) c) Zigrīda, Olivija un Ivonna d) LU 1943 ārsts c) ārsts (psīchiatrs) slimn.

g) 425 Robinson Ave, Binghampton State Hospital, Binghampton, NY 13904, USA.

PRĪMANIS, Leonards -a) 1906 d) ārsts LU 1936 g) 3063 S Dorchester

Rd, Columbus, OH 43221, USA.

PRĪVERTA, Margita — d) Mičiganas stāta U 1965 B.S. māsu zinībās.

PROKTORE (PROCTOR, dz. KALNIŅA), Dagnija - d) Toronto U 1965

M-D
'

PŪCE, Baiba —d) Viktorijas farm.I Melburnā 1968 B.Pharm.

PUDĀNE (KALVE), Velta — a) 24. 7.1921 Rīgā b) Stenlijs Pudāns.inž.

d) stud. LU; Tībingenas U (zobārste); Ņujorkas U 1956 D.D.S. c) privātpraksē

g) 70 Homestead St., Clifton, NJ 07013, USA.

PUGA, Astrīde — d) Vāgnera kol. Ņujorkā 1958 B.S. māsu zinībās.

PUKTIŅŠ, Pēteris - d) Sidnejas U Austrālijā 1957 B.D.S.

PUĶĪTE, Alfrēds — a) 8. 2.1923 b) Irēne Puķīte, dz. Grauda, zobārste

d) mcd. technologs c) laborātoriju vad. f) sabiedr. darbinieks; sk.: A XII, 93.1pp.

g) 358 Tulip Ave, Florai Park, NY 11001, USA.

PUĶĪTE (GRAUDA), Irēne -a) 27.10.1922 Rfgā b) Alfrēds Puķīte, mcd.

technol. un labor.vad. d) stud. LU zobārstn.; Mārburgas U 1947 Dr.med.dent.;

Ņujorkas U 1956 D.D.S. c) privātpraksē g) adr. sk.: Alfrēds Puķfte.

PUĶĪTE (VĪTOLA), Malda -a) 1911 b) Augusts Puķftis c) Ilze un Ints

d) LU 1936 ārste; prakses tiesības Austrālijā g) 51 Lucas St., Richmond,S. A.

5033, Australia.
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PUNELS (PUNELL), Georgs —a) 30. 3.1921 Vecsaulē b) Andželika Pu-

nela, dz. dc Filipa (Angčlica dc Philippe-Serrano), ilustrātore c) Kristina2s,

Pēteris 17 d) LU 1944 ārsts; darba tiesības Zviedrijā; speciālists psīchiatrijā

c) virsārsts Gēteborgas psīchiatriskā slimn. f) publ. psīchofarmakologijā un

psīchoterapijā g) Lillhagens sjukhus, Hisingsbacka3, S -422 03 Gsteborg,Sweden.

PUPAINE, Marija - sk.: MAUČE.

PŪRIŅA, Antonija —a) 8. 8.1916 d) zobārste g) Box 137, S- 440 41 Nol,

Sweden.

PŪRIŅŠ, Jānis -a) 4.4.1893 Cēsīs d) LU 1935 ārsts g) 565 Bergen

Ave, Apt. 55, Jersev City, NJ 07304, USA.

PURMALE, Austra - sk.: BĒRZIŅA.

PURVIŅA (BRAŠMANE), Marta —a) 1914 Rīgā b) atraitne c) Maruta 32,

Anita 31 d) LU 1939 ārste c)praksē nestrādā g) P.0.80x R, Newton Fails, OH

44444, USA.

PUTNE, Zenta —a) 1908 d) LU 1934 ārste zobu slimībās g) Australia.

PUTNIŅA, Dace - d) Konektikutas U (ASV) 1963 (7) M.S. māsu zinībās.

PUTNIŅA, Lūcija — sk.: BĒRZIŅA.

PUTNIŅA, Smaida — sk.: DĀBOLA.

PUTRISĶIS, Arnolds — d) Upsalas U Zviedrijā 1951 mcd. kand.

PUŽE, Marta — sk.: SALNA.

RĀCENE, Dzintra — d) Buenosairesas U Argentīnā 1962 (farmaceite)

g) Letonialo34, San Miguel, F. C. N. G. S. M., Rep. Argentina.

RĀCENE (STRAUMANE), Māra —d) Kornela U māsu skolā ASV 1957 (?) B.S.

RAIMONDA, Anna -sk.: SVEDBORGA.

RAITA (VVRIGHT, dz. LAPIŅA), Ausma - d) Vasara kol. Pokipsī 1962

8.A., Juniona (Union) U Albānijā (ASV) 1969 M.D.

RAITA (VVRIGHT,dz. KLAUSTIŅA), leva -d) Marķētas U Viskonsmā,

ASV 1967 D.D.S.

RAITA-ALUTE, Ingrīda - d) Rietumontario U 1955 8.A.,1956 M.D.

RAKOVSKIS, Oskars - d) Ziemeļdakotas U 1956 (?) veterinārārsts.

RAMANE, Karina - d) Juniona U farmakoloģijas kol. Ņujorkā 1959 B.S.

mcd. technologijā.
. ...

RAMANS, Aivars -d) mcd. technologs g) 1631 St.Norbert Dr., Danville,

CA 94526, USA.

RAMINA, Ingrida - sk.: TAUNE.

RAMINA (VĪTOLA), Ira- a) 1916 d) LU 1939 ārste g) 1410 Raimer

Dr.,Apt.2,Tacoma,WA 98466,U5A.

RAMINA Velga-d) 1963 b. Džonsa Hopkinsa U māsu skolu Baltimorā.

RAMIŅŠ,' Lotārs-a) 1903 d) LU 1930 ārsts (chirurgs) g) adr. sk.: Ira

Ramiņa.
RANKA, Silvija -sk.: LAIVIŅA.

RAŠMANE (GOPERE), Marija -a) 29. 6.1914 Plānos b) Leopolds Ras-

manis, mežk. inž. c) dēls 24 g., meita 21 g. d) LU 1941 ārste zobu shmībās;
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darba tiesības Zviedrijā c) strādāprivātpraksē g) Lvckselevagen 60 11, S -162

25 Vāllingby, Sweden.

RAŠMANIS, Gundars —a) 24. 2.1949 Stokholmā d) Karolīnu I Stokholmā

(zobārsts?) g) 40 Dahlberg, Terrāngv. 111, S - 126 61 Hagersten, Sweden.

RATERMANIS, Leonīds —d) M.D. g) 5544 Inner Circle Dr., Riverside,
CA 92506, USA.

RAUDZIŅA (ZEMĪTE), Erna—a) 4. 7.1915 Rfgā d) LU 1943 mag. pharm.

g) 36 Boulder Ave, Redcliffe, W. A. 6104, Australia.

RAUKE, Viktorija - d) mcd. technologe g) 5140 SW Illinois, Portland,
OR 97221, USA.

RĀVA, Arnis —a) 7. 9.1945 Lfbekā d) Minsteres U Vācijā 1973 (ārsts)
g) 53 Bonn, Bad-Godesberg, Annabergerstr. 400, West Germanv.

RAZEVSKA,Dzidra-d) mcd. technologe g) 1100 S AtlanticSt., Apt. 301,
Seattle, WA 98134,USA.

REICHENBACHS,Herberts -a) 24. 8.1923 Rfgā d) Diseldorfas U Vācijā
1950 (ārsts) c) Paragvajā no 1951.

REINFELDE (ZELTIŅA), Rita - a) 28. 9.1917 Cēsu apr. b) Nikolajs

Reinfelds, māc. (sk.: A IX, 90.''lpp.) c) Uldis 28, Dāvids 14 d) LU 1942 ārste zobu

slimībās c) veco ļaužu mājas pārzine —administratore g) 572 E Park.Olathe,

KS 66061, USA.

REINFELDS, Jānis—d) veterinārārsts g) 1559 Elm St. ,Utica, NY 13501,
USA.

REINHARDS, Jānis -a) 15.10.1909 Rīgā d) LU 1933 ārsts, 1938 acu

slimību speciālists c) no 1951 darbojies Marokā; kopš 1954 Šveicē Apvienoto

nāciju pasaules vesel. org-jas pētn. darbā f) publ.; sk.: A VII, 154. lpp. g) 8

Avenue dc Miremont, Geneva 1206,Switzerland.

RENERTE (ZAISTERE), Ingrīda—d) Bonnas U Vācijā 1948 Dr.med.dent.

RENIGERA, Sigrīda - sk.: MEŽCIEMA

RĒPIŅA, Rita — d) Loretoheitsas (Loretto Heights) kol. 1960 (?) B.S.

māsu zinībās.

REZGALE, Tamāra -sk.: RITERE.

RIBENIECE-JANSONE,Astrīde - d) Tempļa U Filadelfijā 1960 B.S. zobu

higiēnā.

RIEKSTIŅA (REEKSTIN),dz,KRIŠJĀNE, Gertrūde - a) 10.9.1912 Rīgā

b) šķirta — Herberts Riekstiņš (Reekstin) c) Giso Riekstiņš (Reekstin) 30, jurists

d) LU 1938 ārste; darba tiesības Vācijā (Dr.med.) c) Latvijā ārste Sarkankalna

slimn. 1938—1941; Vācijā slimn. un vesel. valdē; 1945—1964privātpraksē visp.

slimībās, pēc tam Lejassaksijas slimn. (spec. gara slimībās) g) Niedersāchsi-

sches Landeskrankenhaus, 314 LUneburg,West Germanv.

RIEKSTIŅA, Irēne -sk.: NORGELLO.

RIEKSTIŅA, Lidija -sk.: BUDULE.

RIEKSTIŅA (JĒKABSONE), Olga - a) 12.5.1898 Liepkalnē b) Kārlis

Riekstiņš (1890-1951),ārsts c) Ilga 39 d) LU 1929 ārste, 1931 spec. acu slimī-
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bās; darba tiesības Pensilvānijas stātā, ASV 1958 c) slimn. darbā no 1951, ārste

1958—1967; tagad pensijā g) 350 Palomar Ave, La Jolla, CA 92037, USA.

RIEKSTIŅŠ, Pēteris —a) 1911 d) LU 1937 ārsts (chirurgs) g) 244 Pel-

hamdale Ave, Pelham, NY 10803, USA.

RIEKSTNIECE,Emīlija -d) Kalifornijas U Berklejā 1970 Ph.D. endokri-

nologijā g) 2255 Hearst St., Berkelev, CA 94709, USA.

RIJNIECE, Velta -sk.: KLĀSONE.

RIMŠA, Alfrēds -a) 29.12.1919 Raunā b) Milda Rimša, dz.Kļaviņa d) LU

1943 ārsts; papild. Ludviga Maksimiliana U Minchenē, Vācijā; Dienvidkaliforni-

jas U Losandželosā 1956 M.M.Sc. c) privātpraksē kopš 1950 g) 5523 Oakdale

Ave,Woodland Hills, CA 91364, USA.

RIMŠA (KĻAVIŅA), Milda - a) 1.1.1918 Rīgā b) Alfrēds Rimša, ārsts

d) LU 1943 ārste; darba tiesības Dienviddakotā 1953 c) privātpraksē kopā ar

vīru g) adr.sk.: Alfrēds Rimša.

RINKA, Maija - d) Melburnas U Austrālijā 1967 8.M.,8.5c.

RĪSBERGA (TREIMANE), Elza -a) 24.2.1905 Rīgā b) Hermanis Rfs-

bergs (1898—1960), ārsts c) Biruta Zvejniece, dz. Rīsberga 43; Elga Norgello,

dz. Rīsberga 43; Maija Šīdela (Schiedel), dz. Rīsberga 29 d) LU 1928 ārste; ASV

1955 ārstes tiesības Dienviddakotā c) psīchiatre valsts slimn. f) sk.: WHO IS

WHO OF AMERICAN WOMEN 1964-1965 g) Box 76, Yankton,SD 57078, USA.

RITENIS, Indulis - d) Adelaides U Austrālijā 1955 M.8..8.5.; disertā-

cija Erlangenas U Vācijā 1959 (ārsts); darba tiesības ASV 1966 c) strādājis

Austrālijas slimn. 1955—1957, Erlangenā 1958—1959, Adelaides psīchiatriskā

slimn. 1959-1960 f) sk.: A VIII, 276. lpp.; DPM, RCP & S g) 55 Woodside Ave,

One Onta, NY 13820, USA.

RĪTERE, Gaida -a) 19.8.1913 Rfgā d) LU 1937 mag. pharm.; Georga

Augusta U Getingenā 1948 Dr.rer.nat.(ķīmijā) c) strādā firmas
„

Endo Labs"

farmaceitiskā rūpniecībā g) 165-27 -85th Ave, Jamaica, NY 11432, USA.

RITERE, Natālija -sk.: NEIBURGA.

RITERE (REZGALE), Tamāra -a) 6. 5.1911 Valkā b) Oļģerts Riteris,

inž. c) Jānis 38, Andris 38, Dagnija 33 d) LU 1934 ārste zobu slimībās; ASV

1960 D.D.S. c) ārk. prof. Marķētas U, endodontikas nod. vad.; arī privātpraksē

f) DE; publ. endodontikā;sk.: A VIII, 276.1pp. g) 4133 N Marvland Ave,Milwaukee,

WI 53211, USA.

RITMANIS,Andris -a) 16. 2.1926 Rīgā b) Asja Ritmane c) Brigita 25,

Alberts 23, Lolita 10 d) stud. BU Vācijā; Getingenas U 1948 cand. mcd.; Vila-

metas U Sēlemā, ASV 1952 8.A., Oregonas stāta U 1956 M.D. c) privātpraksē no

1957 f) aktīvs latv. sabiedr. darbā, sevišķi jaunatnes audzināšanā.Divreizdivi no-

metņu un 2. rietumu krasta latv. dziesmu svētku administrators; Latviešu fonda

vicepr-dis, Oregonas latv. b-bas pr-ks no 1970 g) 3700 SE Ellis St., Portland,

OR 97202, USA.

RITUMA, leva - sk.: SUERMANE.
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RITUMS, Ansis —a) 2. 2.1912 Lestenē b) Marija Rituma, ārsta palīdze

c) dēls 31, meita 29, ārste d) LU 1936 ārsts c) privātpraksē g) Bielefeld-Sen-

nestadt, Am Krull 13, West Germanv.

RĪZENBERGA (VĒRMANE), Gertrūde -a) 1902 d) LU 1932 ārste zobu

slimībās g) 161 Sunset Dr., Frankfort, KY 40601, USA.

RĪZIKA (TILIKA), Dēzija — a) 11.3.1915 Maskavā b) Eduards Rīziks,

LU mag. oec. 1943 d) LU 1938 ārste zobu slimībās; prakses tiesības Austrālijā

1962 c) zobārste slimn. g) 42 Parry Ave, Beverly Hills,NSW 2209, Australia.

ROBEŽGRUNTNIECE (ĶIRE), Aina — 10.11.1921 Ventspilī b) Imants

Robežgruntnieks-Nflss (Niels), zobārsts c) Māra 27 d) stud. LU un Tībingenas

U; Minesotas U 1959 D.D.S. c) privātpraksē g) 3534Douglas Dr.,Minneapolis,
MN 55422, USA.

ROBEŽGRUNTNIEKS-NĪLSS (NIELS), Imants - a) 28.4.1918Rīgā b) Ai-

na Robežgruntniece,dz. Ķire, zobārste c) sk.: Aina Robežgruntniece d) stud. LU;
Minesotas U 1959 D.D.S. c) privātpraksē un nepilnu darba laiku doc. Minesotas

U zobārstn. fak. g) adr. sk.: Aina Robežgruntniece.

ROBINSONA (ROBINSON, dz. STUBEROVSKA), Ārija - b) Robinsons

(Robinson),prof. d) Otago U Jaunzēlandē 1957 B.D.S. (zobārste) g) Leverett,

MA 01054, USA.

ROBIŅA, Mirdza — d) Otago U Jaunzēlandē 1962 (ārste).

ROCE, Gaida —d) Toronto U 1961 D.D.S. c) zobārste g) 117 Durie St.,
Toronto 3,Canada.

ROGA, Vilis —a) 27.11.1911 Kusā b) prec. c) Imants, Andrejs un

Astrīde d) LU 1938 veterinārārsts c) Vācijā skolotājs latv. gimn.; ASV no 1951,

kopš 1957 strādā Mičiganas vesel. dep-tā vēža pētniecībā f) publ. g) 3909 W

Willow St., Lansing, MI 48917,USA.

ROLLE, Miķelis — a) 13. 2.1892 Rucavā b) Sofija Rolle. dz. Velduma

(mirusi 1956) c) Velta Auzāne.dz. Rolle 46, žēlsird. māsa; Biruta, ķīmiķe (1929

—1966) d) LU 1926 veterinārārsts, 1928 Dr.med.vet. c) LU priv.-doc. 1930,

d0c.1936, ārk. prof. 1938, prof. 1939—1944; Minchenes U Vācijā 1947-1958; pēc

tam zin. darbā f) sk.: A VII, 155. lpp. ; publ. sk.: UNIVERSITAS 29 (1972) g) 8

MUnchen 8, Steinhauserstr.25, West Germany.

ROLLE, Velta - sk.: AUZĀNE.

ROLLE, Zelma
- sk.: OZOLIŅA.

ROMĀNE, Lidija - sk.: NEIBERGA.

RONE, Elīze - sk.: MAILE.

RONE (BALTĀRE), Inta—b) prec. d) Sidnejas U 1956 B.D.S. g) 4 Wil-

ona Ave, Greenwich, NSW 2065, Australia.

RONIS, N. -d) ārsts c) ASV darbāTaftsa (Tufts) U Bostonā f) publ.;

sk.: A VII, 155. lpp.

RORBACHA, Anita -sk.: AUSENBACHA.

ROSOVA, Lija -sk.: KUPLE.
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ROZA (ROSE.dz. DZINTARA), Brigita - d) Vašingtonas U 1958 (?) B.S.

farmācijā.

ROZANKOVSKA, Helmi -sk.: FOGELE.

ROZE, Irēne -sk.: IRANSO.

ROZE, Margarita — d) Toronto U 1973 B.S. māsu zinībās.

ROZE-VANAGA,Olga—d) Losandu U Venecuēlā 1957 (zobārste) g) Edif.

Condor, Apt. 12,CalleChopin,Colinas dc Bello Montē,Venezuela.

ROZE, Uldis -a) 3.1.1938Rīgā d) Čikāgas U 1959 8.5.; VašingtonaU

Sentluisā 1964 Ph.D. c) farmaceits un bioķīmiķis; instr. bioloģijā Kvīnsa kol.

Ņujorkā no 1964 f) publ.; sk.: A VII, 156. lpp., VIII, 276. lpp.

ROZE, Valija - sk.: BŪMANE.

ROZENAUERA (BRIEDĒ), Nora -a) 23.11.1929 Madonā b) Alfrēds Ro-

zenauers.inž. c) Inga 13, Pēteris 10 d) Sidnejas U 1956 B.D.S. c) privātprak-
sē g) 210 Canley Vale Rd, Canley Heights, NSW 2166, Australia.

ROZENBACHA (VOLRĀTE), Mirdza -a) 25. 8.1924 Rīgā b) Ansis Ro-

zenbachs,tauts-ks c) dēli 22 g., 18 g. un 14 g. d) stud. BU Pinebergā un Kristi-

āna Albrechta U Ķflē,Vācijā (zobārste) c) valsts dienestā Zviedrijā g) Skrad-

darvāgen 12, S - 632 23 Eskilstuna, Sweden.

ROZENBERGA, Maruta —d) Ferrisa kol. B.S. farmācijā 1973 g) Grand

Rapids, USA.

ROZENBERGA, Vera -sk.: JAKARA.

ROZENBILDE, dz. SAUNDERSA (SAUNDERS), Elizabete (Elizabeth) -

b) prec. d) Adelaides U Austrālijā 1960 M.8.,8.5. c) ārste Adelaides slimn.

Austrālijā 1960—1969 g) 40 Highfield Ave,St. Georges, S. A. 5064,Australia.

ROZENBILDS, Ģirts —a) 28.2.1931 Rfgā b) prec. c) meitas Bg. un

6 g.,dēls 2g. d) Adelaides U Austrālijā 1960 M.8.,8.5. c) ārsts Adelaides

slimn. 1960—1967.d0c.anatomijā Adelaides U 1962—1963; Kardifā, Velsā 1967—

1968; tagad strādā Adelaidē Mariona ārstn. centrā f) FRACS 1966; publ.; sk.:

A VIII, 276. lpp. g) 4th Floor, L.C.L. Bldg, 175 North T-ce, Adelaide, S. A. 5000,

Australia.

ROZENBILDS, Māris —d) Adelaides U 1960 M.8..8.5. c) doc. patolo-

ģijā un anatomijā Adelaides U 1962-1965, ārsts slimn. 1966-1969 f) FRACS

1968; sk.: A VIII, 276. lpp. g) 23-60 o'Shannassy St., North Melbourne,Vic. 3051,

Australia.

ROZENFELDE, Austra — sk.: ULMANE.

ROZENFELDE-OZOLA, Lia — d) Minesotas U 1957 B.S. mcd. technolo-

gijā; Ziemeļrietumu U Čikāgā 1958 (?) D.D.S.

ROZENIECE, Anna
- sk.: ŠĶENDERE.

ROZENTĀLE, Ārija - a) 18.11.1912 Rīgā d) LU 1940 mag. pharm.;

Mančestras U Anglijā 1950 Ph.C. c) no 1950 farmaceite aptiekā, tagad savas

aptiekas īpašniece g) 26, Rooly Cresc., Bradford 6, England.

ROZENTĀLE, Irma —d) mcd. technol. g) 22912 Louis Monarch Bay,

Lagūna, CA 92677, USA.



340

ROZENTĀLE (KĻAVIŅA), Māra — b) Jānis Rozentāls, ārsts c) Anna 9,

Rahele 1 d) Kentuki U 1962 B.S. mcd. technologijā g) 4164 Birchwood Ave, Seal

Beach,CA 90740,USA.

ROZENTĀLE, Margrieta - d) Toronto U 1963 D.D.S.

ROZENTĀLE, Velta - d) Bonnas U Vācijā 1956 D.mcd.

ROZENTĀLS, Arnis — d) Pensilvānijas U 1969 D.M.D.

ROZENTĀLS, Jānis —a) 9. 2.1937 Rfgā b) Māra Rozentāle, dz. Kļaviņa,
mcd. technologe c) sk.:Māra Rozentāle d) B.A. Jēlas (Yale) U; Luisvilas U 1962

M.D. c) instr.chirurg.Dienvidkalifornijas U f) FACS g) adr.sk.:Māra Rozentāle.

ROZĪTE, Alma - sk.: VEIKINA.

ROZĪTE (STANGE), Anni -a) 6.12.1920 Rīgā b) Elmārs Rozītis, prā-

vests (sk.: AIX, 90.1pp.) c) Elmārs 25 d) LU 1944 ārste c) bērnu ārste slimnīcā

g) 7301 Berkheim, Goethestrasse 13, West Germanv.

ROZĪTE (PLESMANE),Silvija —b) Guntis Rozītis d) Melburnas U Aus-

trālijā 1962 M.8., B.S. g) 26 MvddletonDr., Rosanna East, Vic. 3084, Australia.

ROŽKALNA, Baiba -Toronto U: M.D.

ROŽKALNA, Tamāra — d) Rietumu rezerves U 1961 B.S. mcd. technol.

RUBE, Rasma — d) Toronto U: B.S.N. (māsu zinībās).

RUBENE, Irma -sk.: JANKAVA.

RUBENE (MEDNE), Regīna -a) 15. 3.1922 Cēsīs b) prec. c) Selga2l

d) stud. mcd. LU 1941—1944; Kristiāna Albrechta U Ķīlē 1949 Dr.med.; Vikto-

rijas farm. kol. Melburnā 1973 B.Pharm. c) Austrālijā no 1949,ierēdnes darbā,

kopš 1973 aptiekā g) 36 Xavier St., Oak Park, Vic. 3046, Australia.

RUBENIS, Andris —d) Toronto U 1970 M.D. c) ārsts g) 1648 Victoria

Park Ave, Scarboro, Ont., Canada.

RUBINA (GRĀVĪTE), Ilga —d) Heidelbergas U Vācijā 1958 (ārste) f) sk.:

A VIII, 276. lpp.

RUBINA, Ņina — d) Hamburgas U 1947 (ārste).

RUBIS, Kārlis — a) 17.4.1949 Brisbenā, Austrālijā d) Kvīnslendas U

Austrālijā 1974 (ārsts) c) ārsts (praktikants) Čermsaidas (Chermside) slimn.

g) Unit 22,Norwood P1.,104 Station Rd, Indooroopillv,Qld. 4068,Australia.

RUBULIS, Alberts —a) 9. 5.1925 Rīgā b) Ināra Rubule.dz. Šulca c) Re-

gita 19, Renards 18 d) Sirakūzu U 1955 B.S. ķīmijā; Ņujorkas stāta U mcd. cen-

trāSirakūzās 1966 Ph.D.bioķīmijā c) 1950—1951 IRO dienestā Vācijā, 1951—1952

subasistents Sirakūzu U, 1955—1960 ķīmiķis rūpn. firmā, 1960—1968 pētn. darbā

un labor. dir. Ņujorkas U mcd. centrā Sirakūzās, arī asistents ķīmijā; pēc tam

Santabarbarā; kopš 1970 doc. bioķīmijā Ročesteras U f) 15 zin. publ. (kopdarbi);

biedrs 5 profesion. org-jās; kopš 1969 atzīmēts izdevumā AMERICAN MEN OF

SCIENCE g) 14 VVoodstock Lane, Pittsford, NY 14534, USA.

RUCALE, Laura — Toronto U 1964 D.D.S.

RUDĀJA, Inta — d) Adelaides U Austrālijā 1971 (zobārste).
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RŪDOLFA (RUDOLPH, dz. ŠTEGMANE), Herta - a) 30.1.1908 Jelgavas

apr. Kalnamuižā b) Kārlis Rūdolfs (Rudolph), ārsts c) Edvīns d) LU ārste zobu

slimībās c) rajona zobārste g) Ennigervāgen 16 A, S - 243 00 Hbbr, Sweden.

RUDOVICA (ĢIPTERE), Anna -a) 15.10.1916 b) Staņislavs Rudovics,

mežk.inž. c) Ena 20, Nīlss 18, Venta 16 d) b. D-pils skolotāju I 1937;stud.zob-

ārstn. LU; Mārburgas U Vācijā 1946 Dr.med.dent.; Albertas U Edmontonā, Ka-

nādā 1952 D.D.S. c) Latvijā skolotājas darbā; 1945—1948 instr. Mārburgas U

zobārstn. fak.; kopš 1952 privātpraksē Edmontonā f) sk.: AXII, 275.1pp. g) 653

Professional Bldg, Edmonton, Alta TSJ 283, Canada.

RUDZĪTE, Herta - sk.: LEDIŅA.

RUDZĪTE, Ilga-sk.: RULLĒ.

RUDZĪTE, Irēne —a) 1916 d) LU 1943 ārste g) 9469Ridge Blvd.Brook-

lyn,NY 11209, USA.

RULLĒ (RUDZĪTE), Ilga—d) Erlangenas U Vācijā 1948 ārste (zobārste?)

g) 201 Alanson Rd,Syracuse, NY 13207, USA.

RUMBA (ŠĶOBA), Aina —a) 24. 2.1918 Mazsalacā b) Leopolds Rumba,

zobārsts c) meitas 17 g. un 14 g. d) LU 1943 ārste zobu slimībās c) zobārste

Anglijākopš 1947 g) 4, Harestone HUI,Caterham, Surrey CR3 6SX, England.

RUMBA, Leopolds —a) 20.1.1921 Dobeles pag. b) Aina Rumba, dz. Šķo-

ba, zobārste c) sk.: Aina Rumba d) LU 1943 ārsts zobu slimībās c) privātprak-

sē g) adr. sk.: Aina Rumba.

RUMPĪTE, Daina -sk.: PLANKA.

RUNDIKS, Arnolds — d) Vircburgas U Vācijā 1950 (ārsts).

RUNIĶIS, Jānis - d) Vašingtonas U Sietlā 1953 8.5., 1956 M.S.; 1964

Ph.D. farmācijā c) mācībspēks Britu Kolumbijas U Kanādā f) sk.: AVII, 157.1pp.

RUPERTS, Arnolds - a) 2.4.1932 Biržos d) Mičiganas U 1957 (zob-

ārsts) g) 226 Guimby St. NE, Grand Rapids, MI 49505,USA.

RUPMEIJS, Arnolds - d) Mičiganas U 1957 D.D.S.

RŪSĒ, Dagnija - d) Ņudžersijas stāta kol. 1972 B.A. māsu zinībās.

RŪTENBERGA, Solveiga - a) 19.3.1940 d) Rietumu rezerves U 1962

8.A., Ohaio stāta U 1965 M.D. g) adr. sk.: Verners Rūtenbergs.

RŪTENBERGS, Verners, sen. -a) 8. 6.1899 Džūkstē b) Anna Rūtenber-

ga.dz. Reima.dabzinātniece c) Dzidra 40, Verners 37, Solveiga 33 d) LU 1928

ārsts; ASV ārsta tiesības Ohaiē 1952 c) privātpraksē f) sk.: A XII, 201. lpp.

g) 2863 E Overlook Rd,Cleveland, OH 44118,USA.

RŪTENBERGS, Verners - a) 29. 9. 1936 Rīgā b) Silvija Rūtenberga

c) Guna 8, Lāra 5 d) Rietumu rezerves U: B.A.,Ohaio stāta mcd. kol. M.D.

c) spec. dzemdniecībā un ginaikologijā Kaizera fonda mcd. centrā Klīvlendā

f) FACOG g) 2863 E Overlook Rd, Cleveland, OH 44118, USA.

RŪTIŅA, Ingrīda -sk.: TREICE.

SADE*(SADDE), Astrīde -d) farmaceite g) Venezuela.

SAKŠA, Ilze -sk.: LANGE.

SALA, Renāte -d) ārste g) Venezuela.
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SALNA (PUŽE), Marta-a) 1913 d) LU 1937 ārste f) publ.; sk.: A VIII,

277. lpp. g) 547 Hillsdale Ave E, Toronto 7, Ont.,Canada.

SALNĀJA (ZADE), Ilze -a) 5. 10. 1916 Valmierā d) LU 1939 ārste zobu

slimībās.

SALPETERE (SALPETER), Mirjama—a) 8. 4.1929 Rfgā d) Hantera kol.

ASV 1950 A.8., Kornela U 1951 A.M.,1953 Ph.D. c) ārk. prof. turpat neurobiolo-

gijā no 1966 f) sk.: A VIII, 277. lpp.

SALTUPE, Mudīte-sk.: ZĪLĪTE.

SALTUPS, Andris -a) 16.6.1934 Rīgā d) Melburnas U Austrālijā 1960

M.8.,8.5.; spec. iekšķīgās slimībās 1964 c) 1961—1965 ārsts slimn. Melburnā;

1966—1968 doc. Monaša U Melburnā; 1968—1969 pētn. darbā Ročesterā, ASV;

1969 instr. Čikāgas U mcd. fak. f) publ. sirds slimību jautājumos; sk.: AVII,

158. lpp. g) Dept. of Medicine (Cardiologv), Universitv of Chicago, IL, USA.

SALTUPS, Gunārs -d) ārsts g) 9003 - 92nd St., Hollis, NY 11423,USA.

SĀNA, Laura —a) 22. 8.1944 Lāgē, Vācijā d) b. zobārstn. A. Malmē (zob-

ārste) c) skolu zobārste Stokholmā g) c-o Seppmann,Boforsgatan 7.5-123 44

Farsta, Sweden.

SANDE, Rita - sk. . PANSE.

SANDERE, Mirdza — a) 10. 8.1905 d) ārste g) Kolmārdssjukhus, S -

610 23 Kolmārden, Svveden.

SARMA, Ādolfs —a) 1902 d) LU 1935 ārsts g) State Hospital, Box 325,

Milledgeville, GA 31062,USA.

SĀTIŅA (PĪPIŅA), Nora- a) 11. 9.1913 Rīgā b) Kārlis Sātiņš, architekts

(sk.: A XIII, 207. lpp.) c) Māra Ņusoma (Newsome),dz. Sātiņa 34, architekte (sk.:

A XIII, 203. lpp.); Ivars 30, architekts (sk.: A XIII, 207. lpp.) d) LU 1936 ārste

zobu slimībās c) praksē nestrādā g) 2-12 Sydney St., Prahran,Vic. 3181, Aus-

tralia.

SAULE, Eduards —a) 1897 d) LU 1924 ārsts g) 1575 Villa St.,Mountain

View, CA 94040, USA.

SAULĪTE, Elfrīde - d) Adelaides U 1952 B.D.S.

SAUNDERA (DANOVSKA),Omula-a) 2. 8.1920 Cēsīs b) atraitne d) LU

1943 ārste zobu slimībās c) zobārste skolu klīnikā g) 9,Beulah Rd.Hornchurch,

England.

SAUNDERSA (SAUNDERS) - sk.: ROZENBILDE.

SAUTERA (SOUTER,dz. BĒRZIŅA), Ināra -d) Toronto U 1967 D.D.S.

SAVICKIS, Donāts —a) 1.1.1911 Rīgā b) Tija Savicka, dziedāšanas sko-

lotāja d) LU 1943 ārsts c) privātpraksē (homeopāts) g)479 ThurgoonaStreet,

Albury, NSW 2640, Australia.

SEBRIŅŠ, Elmārs — d) Toronto U 1971 B.Sc.Pharm.

SEGLENIEKS,Zigurds-d) Adelaides U Austrālijā 1955 M.8.,8.5. g) 38

Hyland T-ce, Rosslyn Park, S. A. 5072, Australia.

SEGLIŅA, Biruta-sk.: ZOMERE.

SEISUMA, Maija -a) 1945 d) Sentolafakol. ASV 1967 B.S.māsu zinībās.
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SEISUMS, Oskars —a) 29.10.1918 Taurenē b) Guna Seisuma, dz.Akmen-

tiņa c) Maija 28, žēlsird. māsa; Ruta 26; Oskars 16 d) LU 1943 veterinārārsts

e)18 gadus privātpraksē Ziemeļdakotā, 6 gadus Florfdas stātā g) 1116 SE - 35th

Ave,Ocala, FL 32670,USA.

SEISUMS, Roberts — a) 5.7.1923 Taurenē d) Kalifornijas U Berklejā

1954 B.S. zooloģijā; mcd. fak. Sanfrancisko 1958 M.D. c) privātpraksē (ģimeņu

ārsts) g) 50 Arlen Dr., Rohnert Park, CA 94928, USA.

SĒJA (GRĪSLE), Rita —a) 25. 5.1935 Raunā b) Uldis Sēja, inž. c) Astrī-

dai d) Oregonas U 1957 8.5.,1960 D.M.D. c) privātpraksē kopš 1960 f) FAAGD,

LAZA sekretāre no 1968 g) 4460 SE King Rd, MiLvvaukee, OR 97222, USA.

SELLETA (SELLET), Dedra —d) ārste g) 117 1/2 S Main St.,Farmer

City, IL 61842, USA.

SĒRMUKSLE, Biruta —d) ārste g) Barbarosa 1732, Mordn, Barrio
„

Alma

Fuerte", F. C. N. D. F. S., Rep. Argentina.

SĒRMUKSNE, Milda — d) Merilendas U (ASV) 1962 B.S. farmācijā.

SESTULE,Liāna —a) 22.11.1938 Rīgā d) b. Bonnas U Vācijā 1965, ār-

stes tiesības 1967; Minchenes U 1969 Dr.med. c) ārste slimn., spec. iekšķīgās

slimībās g) D-53 Bonn-Bad Godesberg,VValramstr. 7,West Germany.

SEVELE, Ingrīda — sk.: GALBERGA.

SIJĀTA, leva — d) Indiānas U (ASV) 1964 B.S. māsu zinībās, M.S. slimnīcu

administrācijā.

SIKA, Jānis -a) 4. 6.1914 Cēsu apr. d) LU 1938 ārsts c) patologs ve-

terānu slimn. Ņujorkā, patoloģijas prof. Ņujorkas stāta U f) 11 publ. (vairums

kopdarbi) latv/, dāņu un amerikāņu mcd. žurnālos g) 333 E - 30th St., New York,

NY,USA.

SIKSNA, Aina -a) 3. 6.1934 c) Dags 6, Ilga 4 d) stud. mcd. Upsalas un

Gēteborgas U, mcd. lic. 1962,psīchiatrijas spec. tiesības 1971 c) psīchiatre Stok-

holmas studentu centr.org-jā f) publ.; sk.: AVIII, 248. lpp. g) NockebyTorg2s,

S - 161 41 Bromma, Sweden.

SIKSNA, Ludmilla - d) Diseldorfas mcd. ak. 1948 Dr.med.

SILA (FREIDENFELDE), Maija -a) 5. 8.1936 Cēsīs b) Ādams Sils, ra-

žošanas pārzinis krāsu fabrikā c) Daina 10, Raimonds 8, Lia 7, Aldis 5 d) Ade-

laides U Austrālijā 1961 B.D.S. c) privātpraksē g) 37 Hackney Rd, Hackney,

S. A. 5069, Australia.

SILARĀJA (ENGERTE), Vilma -a) 1911 d) LU 1942 ārste zobu slimī-

bās g) 6 Vernon St., Bolton, Lancs, England.

SILAVA, Elfrīde - d) Ziemeļrietumu U Čikāgā 1958 (?) D.D.S.

SILENIECE Aina -d) Mičiganas U 1963 (?) B.S. zobu higiēnā.

SILENIECe! Māra -d) Pensilvānijas U Filadelfijā 1973 B.S. māsu zinī-

bās c) strādā Pensilvānijas mcd. kol. slimn. g) USA.

ŠILIŅA (ŠMITE), Anastasija- a) 1903 Rfgā b) Jānis Šiliņš, mākslas vēs-

turnieks, prof. (sk.: AV,151.1pp.,V11,159.1pp.) d) LU 1929 ārste, spec. neuro-

logijā 1939 c) 1931-1935 raj. ārste,līdz 1944 spec. nervu slimībās Rīgā; 1951-
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--1954 asistente Filadelfijas stāta slimn. ASV; 1954—1970 ārste slimn. Hopkins-

vilā; tagad pensijā g) 426 - 15th Ave NE, St. Petersburg, FL 33704, USA.

ŠILIŅA (GRIKMANE), Astrīda -a) 9. 7.1928 Talsos b) Vitolds Šiliņš 47,
ārsts c) Karīna 14 d) BU Vācijā 1949 cand.med.,Ķīles U 1955 Dr.med. (spec.

anestēzijā) c) privātpraksē un slimn. f) DABA g) 277 HibbardRd, Winnetka, IL

60093, USA.

ŠILIŅA, Daina —a) 29.2.1928 Ventspilī d) Sidnejas U Austrālijā 1955

B.D.S. g) 564 Hume Highway, Yagoona, NSW 2199, Australia.

ŠILIŅA, Milda — d) zobārste g) Alvarez Thomas 2695, Buenos Airēs,

Rep. Argentina.

ŠILIŅA, Viktorija -sk.: BRUNDINA.

ŠILIŅA, Zenta -sk.: BALODE.

ŠILIŅŠ, Vitolds—a) 26. 3.1926Rīgā b) Astrīda Šiliņa, dz. Grikmane, ār-

ste c) sk.: Astrīda Šiliņa d) BU Vācijā 1949 cand. mcd.; Kristiāna Albrechta U

Ķīlē 1955 Dr.med. (spec. iekšjugās slimībās
— kardiologijā) c) privātpraksē un

doc. Raša (Rush) mcd. centrā Čikāgā f) FACP, FCCP g) adr. sk.: Astrīda Šiliņa.

SĪLIS, Alfrēds - a) 14. 8.1910 d) veterinārārsts g) Vistvagen 73, S -

582 63 Linkoping, Sweden.

SĪLIS, Arnolds — d) ārsts g) Veterāns Admin. Hospital, Lyons, NJ 07939,

USA.

SILKALNA (PRIEDE), Aina
— a) 14.8.1912 Rfgā b) Teodors Silkalns,

mežk. inž. c) Eduards 36, 8.A., B.Ed. (sk.: AXII, 96. lpp.); Māra Bērztīsa, dz.

Silkalna 32 d) LU 1936 ārste; spec. bērnu slimībās 1940 c) Viktorijas valsts

vesel. dep-ta skolu ārste Austrālijā f) populārzin. raksti Latvijā g) 31 Alexander

Ave, North Coburg,Vic. 3058, Australia.

SILKALNA, Geraldfhe — d) Adelfi kol. ASV 1961 B.A. bioloģijā, Ņujorkas
mcd. kol. 1965 M.D. g) 5 Virginia Ave, Port Washington, NY 11050, USA.

SILVĪRA, Liene - sk.: LAPIŅA.

SIĻĶĒNA, Fomaida — d) Sidnejas U 1957 (?) mcd. technologe.

SIMIČA, Elza -sk.: TĪNUSE.

SIMONA (GRAUBIŅA), Guna -a) 12.3.1918 Lubānā b) Alberts Simons

(Albertas Simonas), lietuvietis, elektr. inžei.. c) Daumants 27, Daina 18 d) stud.

LU 1943; Tībingenas U Vācijā 1949 Dr. mcd. dent.,Pitsburgas U (ASV) 1959

D.D.S. c) zobārste slimn. g) 55 Camelford Pl.,Oakland, CA, USA.

SIMONA, Ivete — d) Toronto U 1970 B.Sc. farmācijā.

SINKA, Imants -a) 6. 4.1915 Rfgā d) LU 1941 mag. pharm. c) glezno-

tājs (sk.: AV, 152. lpp.) f) sk.: A XII, 96. lpp. g) Box 1126, S-660 60 Molkom,

Sweden.

SĪPOLA, Antonija — sk: TILTIŅA.

SKAPARE, Antoniņa - d) Virdžinijas U (ASV) 1959 M.D.

SKAVRONSKA (KLUČENIECE), Valerija - d) Bonnas U Vācijā 1951 (ār-

ste), 1952 Dr. mcd.
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SKOMBA (ANSONE), Mirdza -a) 19.1.1919 Cēsis b) Verners Skomba,

inž. c) Inese 20 d) Erlangenas U Vācijā 1948Dr.med.dent. c) zobārste — klī-

nikas vad. zobu kopšanas centrā Vesterosā g) Silverstolpes gatan9, S - 722 23

Vāsteras, Svveden.

SKRASTIŅA, Irma - sk.: DAIGA.

SKRĒBERE (NEILANDE), Biruta - a) 31. 1. 1919 Ārlavā b) Arnolds

Skrēbers, diplomāts (sk.: A rV, 2. izd., 38. lpp.) c) Pēteris 23 d) LU 1944 ārste

zobu slimībās; Ženēvas U 1961 (zobārste) c) privātpraksē un institūtā g) 32 av.

81anc,1202 Geneve,Switzerland.

SKROMA (LAMSTERE), Margrieta - a) 4. 8. 1918 Ļaudonā b) Jānis

Skroms, vet.-ārsts d) LU 1942 veterinārārste c) strādā savā arodā g) Mott,

ND 58646, USA.

SKROMS, Jānis —a) 12. 2.1912 Slatē b) Margrieta Skroma, dz. Lamstere,

vet.-ārste d) LU 1942 veterinārārsts c) strādā savā arodā g) adr. sk.: Mar-

grieta Skroma.

SKROMS, Valdis—a) 21. 4.1905 Slatē b) Elza Skroma, dz. Maneka c) Lin-

da33, B.S. arodslimību terapijā; Jānis 25, B.A. angļu vai. un bioloģijā d) LU 1934

veterinārārsts (ļoti sekmīgi); 1944 papild. Gīzenes U Vācijā; 1951 Ziemeļdakotā,
ASV iegūst D.V.M. tiesības c) Latvijā rajona, vēlāk Aizsargu pulka vet.-ārsts;

Vācijā no 1945 gaļas inspektors; ASV 1950—1954 Ziemeļdakotas veterinārāspār-

valdes dienestā; privātpraksē (kopā ar partneri uzceltā klīnikā) līdz 1968,vēlāk

federālās gaļas inspekcijas darbā g) 2129 Lyman Ave,Billings, MT 59102JJSA.

SKUJA., Baiba — d) Juniona (Union) U farmakoloģijas kol. Ņujorkā 1959

B.S. mcd. technologijā.

SKUJA, Ināra — d) Vašingtonas U Sietlā 1961 B.S. māsu zinībās.

SKULTANE(LINDE), Lilija -a) 1927 Jelgavā b) Vilis Skultāns, vēstur-

nieks un žurnālists d) b. Latvijas valsts U 1950; Heidelbergas U Vācijā 1962 Dr.

mcd. c) dermatoloģesavā privātklīnikā Ofenbachā g) 605 Offenbach, Frankfur-

ter Str. 110, West Germanv.

SLAVINSKA, Valda— d) Melburnas farm.I Austrālijā 1972 B.Pharm.

SLIEDE, Valda- d) Ilinojas U 1963 (?) B.S. farmācijā.

SMILTENE (ZVIRBULE), Elza -a) 8. 2.1906 Dauguļos b) Kārlis Smil-

tenis, zobu techniķis d) LU 1939 ārste zobu slimībās g) 3237 W - 16thAve,

Vancouver 8, B. C., Canada.

SMITA, Mirdza -sk: DZEDIŅA.

SNIĶERE,Dace -d) Toronto U 1967 D.D.S. c) zobārste g) 761 Jane St.,

Toronto 9, Ont., Canada.

SOKOVA (TETERE), Irma - a) 8.4.1910 Rīgā b) šķirtene c) Pēteris

Veide 28 d) LU 1943 ārste; prakses tiesības Ohaiē, ASV c) ārste slimn. Klīv-

lendā g) Box 41, Brigham Rd, Gates Mills, OH 44040,USA.

SOMMERA (SOMMER, dz. ĶIRSONE), Biruta - a) 19. 1. 1926 Lubānā

b) Herberts Sommers (Herbert W. Sommer), Ph.D., ārk. prof. vācu literātūrā(mi-
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ris 1972) d) Fīlipsa U Mārburgā, Vācijā 1950 (zobārste) c) privātpraksē kā

zobu kopēja (higiēniķe) g) 999-B North Caribe Ave, Tucson, AZ 85710,USA.

SPĀDE (PĒTERSONE), Maija -a) 30.12.1915 Vitebskā b) atraitne d) LU

1939 ārste zobu slimībās c) raj.zobārste g) Biblioteksgāngen6,Folktandvārden,

S
-

183 36 Tāby, Svveden.

SPALVIŅA (MENEKA), Milda - a) 1903 d) LU 1928 ārste g) 54 St.

Andrevvs Place, Yonkers, NY 10705, USA.

SPALVIŅŠ, Eduards -a) 1893 d) Maskavas U 1918 (ārsts) g) adr. sk.:

Milda Spalviņa.
SPALVIŅŠ, Jānis -a) 14. 9.1899 Valmierā b) Milda Spalviņa c) Vija 44

d) LU 1927 ārsts c) Latvijā raj. ārsts, ASV ārsts psīchiatriskās slimn.; tagad

pensijā g) 1805 Ednamaryway, Apt. C, Mountain View,CA 94040,USA.

SPĒLĪTE, Anita - sk.: ORORKA.

SPILVA (LĒRA), Austra —c) farmaceite Venecuēlā f) publ.: farmaceitu

rokasgrāmata GUIA DE LES ESPECIALIDADES FARMACEUTICAS EN VENE-

ZUELA (Caracas-Madrid 1957,1960); sk.: A VII, 162. lpp. g) Venezuela.

SPINCE, Ingrīda - d) Marķētas U Milvokī 1959 8.5.,vēlāk M.S. mcd.

technologijā.

SPOLĀNE, Aina — d) Dienviddakotas stāta kol. 1958 B.S. māsu zinībās.

SPONBERGA,Irīna —a) 9.3.1921 d) zobārste g) Bruksgatan 98, S -

522 00 Tidaholm, Svveden.

SPONBERGS, Aleksandrs —a) 8. 8.1917 d) veterinārārsts g) adr. sk.:

Irīna Sponberga.
SPRĪVULE, Alīse — sk.: AIZUPĪTE.

SPROĢE, Gundega- d) Vanderbilta U Nešvilā (ASV) 1957 B.N.S. (māsu

zinībās).

SPROĢIS, Georgs —d) b. Mārburgas U Vācijā 1949 c) ārsts f) publ.;
sk.: A VII, 162. lpp. g) Hiram College, Hiram,OH 44234, USA.

SPROĢIS, Ivars - d) Tenesī stāta U (ASV) 1957 M.D.

SPROĢIS, Voldemārs — d) Tībingenas U Vācijā 1957 (?) Dr. mcd.

SPROSTS, Konstantīns —a) 30. 8.1907 Pēterpilī d) LU 1935 ārsts; darba

tiesības Dienviddakotā, ASV 1956.

SPUNDE, Voldemārs — d) Kolumbijas U Ņujorkā 1962 B.S. farmācijā.

STAKLE, Silvija -sk.: BOTOMLEJA.

STAKS, Fēlikss -a) 1904 d) LU 1932 ārsts g) 300 N State St.,Apt.

6008,Chicago, IL 60610,USA.

STANGE, Anni -sk.: ROZĪTE.

STAPĀNS, Oskars —a) 20.3.1918 d) Ķīles U 1940 (ārsts); darba atļauja

Rodailendā, ASV 1953 c) Kamberlendas (Cumberland) sanatorijas (ASV) klīnis-

kais vadītājs.

STAPRĀNE, Vija —a) 27.11.1929 Rīgā d) Kalifornijas U Sanfrancisko

1959 M.D. g) 870 Charleston Rd, Palo Alto, CA 94303, USA.



347

STAPRANS, Teodors — a) 22.12.1900 Stāmerienē d) LU 1924 ārsts;

spec. chirurģijā; Oregonā, ASV spec. psīchiatrijā; darba tiesības Oregonā 1959

c) pens. f) Marionas-Polkas apr. ārstu b-bas godabiedrs; brīvprātīgais Latvijas
brīvības cīņās 1919; LAZA valdes loc. g) 585 - 24th St. NE, Salem, OR 97301,

USA.

STARS, Jānis —a) 7. 7.1937 Rīgā d) Mančestras U Anglijā 1966 8.M.,
B.S. g) 44 MUnster, BM 14-BFPO 17, West Germanv.

STASENKO (MISA), Aija - d) b. Nebraskas U (ASV) 1961 māsu zinībās.

STELPE, Maiga- sk.: JAUNZEME.

STEPANOVS, Leonīds — a) 8.11.1922 Valkā b) Marja Stepanova d) Ade-

laides U Austrālijā 1958 M.8.,8.5. g) 530 Taplevs Hill Rd, Fulham Gardens,

S. A. 5024, Australia.

STIEBRE, Aina —d) Kolumbijas U Ņujorkā 1961 (?) B.S.N. (māsu zinībās).

STILBE, Līvija —a) 8.1.1910 d)' zobārste g) Parkgatan 10, S-660 90

Forshaga, Sweden.

STĪPNIECE, Maija -sk.: AUĻICIEMA.

STRAĢE, Asja -sk.: VĒRNIECE.

STRANTE (PLENSNERE), Mirjama - a) 13. 3.1930 d) Bonnas U Vācijā

1955 un Minsteres U 1957 Dr.med.dent. g) 44 MUnster-W., Von-Einem-Str. 19,

West Germanv.

STRAUBS, Viktors —d) ārsts g) 3890 Rockev River Dr., Cleveland,OH

44111, USA.

STRAUMANE, Māra - sk.: RĀCENE.

STRAUMANE, Māra — d) Aiovas stāta U 1962 B.S.N. (māsu zinībās).

STRAUMANE, Vizma — d) Minesotas U (ASV) 1961 B.S. mcd. technol.

STRAUMANIS, Andrejs - d) Aiovas stāta U (ASV) 1964 D.D.S.

STRAUMANIS, Jānis — d) Aiovas U 1960 M.D.

STRAUMANIS, Juris — d) Aiovas U 1966 D.D.S.

STRAUMĪTIS, Vidvuds - a) 10.11.1924 Rīgā b) Helga Straumīte (pir-

majā laulībā); Birgita Straumīte (otrā), zviedriete c) Andris 24, mcd. students

Ķīles U; dēls 7 g.; jaunākais dēls miris 1973 d) stud. mcd. BU; Bonnas U Vācijā

1959 Dr.med. c) 1959—1961 ārsts valzivju medību kuģos braucienos uz dienvid-

polu; Zviedrijā chirurgs, virsārsta vietn. Nešē (Nassjo) slimnīcā g) NassjOvāgen

12, S - 570 24 Solberga, Svveden.

STRAUPE, Vera -sk.: JAKARA.

STRAUSS, Andrejs —d) Veselības zinātņu U (Universitv of Health Science)

Čikāgā 1972 M.D. g) 17 S Wesley Ave,Mount Morris, IL 61054, USA.

STRAUSS, Bruno -d) Hamburgas U Vācijā 1949 Dr.med. g) Box 218,

Parker, SD 57053, USA.

STRAUSS, Harijs - a) 23.2.1919 d) ārsts g) Nvkbpings Lasarett, S-

-611 01 Nykbping, Svveden.

STRAUTIŅA (GRAPMANE), Līvija -a) 14. 9.1902 Pļaviņās b) Visvaldis

Strautiņš c) Mirjama 39, Baiba 36 d) LU 1928 ārste, spec. oftalmoloģijā c) ASV
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strādāja kā psīchiatre lidz 1973; tagad pens. g) 518 McDonald Dr., Nashville,

TN, USA.

STRAUTIŅŠ, Visvaldis —a) 1.4.1898 Sesavā b) Līvija Strautiņa, ārste

c) sk.: Līvija Strautiņa d) LU 1927 ārsts c) no 1972 pens. g) adr. sk.: Līvija

Strautiņa.

STRAUTMANE, Ingrīda — a) 14.2.1923 Rīgā d) Manitobas U Kanādā

(ārste) c) strādā Ontario vēža pētn. fonda klīnikā Hamiltonā g) 222 Concession

St., Apt. 101, Hamilton50, Ont., Canada.

STRAZDIŅA (PALMA), Vanda - b) Kārlis Strazdiņš 65, labor. techniķis
c) Aivars, B.D.Sc. d) zobārste g) Traralgon,Vic. 3844, Australia.

STRAZDIŅŠ, Aivars
- d) Melburnas U 1968 B.D.Sc.

STRAZDS, Pēteris — a) 2.8.1944 b) Ināra Strazda, dz. Bērziņa, labor.

asistente d) Adelaides U Austrālijā 1968 B.D.S. c) privātpraksē g) 22 Durham

T-ce, Ferrvden Park, S. A. 5010, Australia.

STREIPS, Uldis — d) Ziemeļrietumu U (ASV) 1969 Ph.D. bakterioloģijā

c) stipendiāts vēža pētniecībā; 1972 doc.bakterioloģijā Luisvilas U mcd. fak.

STRĒLE (PIOTROVIČA), Helēne-a) 16. 4.1904 Rīgā d) LU 1929 ārste

zobu slimībās g) 1076 Boulevard W, Hartford, CT 06119,USA.

STRĒLE, Ilze -a) 11. 4.1943 d) Stokholmas U 1971 (zobārste) g) Gross-

gārdsgatan3 B, S - 761 00 Norrtālje, Svveden.

STRĒLNIECE, Aina -sk.: HERTELE.

STUBEROVSKA, Ārija -sk.: ROBINSONA.

STUBEROVSKIS, Oļģerts - d) Mekgila U Kanādā 1965 D.D.S.

STUDĀNS, Arturs — d) Minesotas U (ASV) 1965 B.S. farmācijā.

STUDENTE, Ariana —d) Stenfordas U Kalifornijā 1960 B.A. vācu vai. uc;

Kolumbijas U Ņujorkā 1964 M.D.

STUDENTE, Baiba -d) ārste g) USA.

STUMBRE, Maija — d) Minesotas U (ASV) 1957 B.S. mcd. technologijā.

STŪRĪTE, Jana — d) Ziemeļrietumu U (ASV) B.A. mcd. technologijā.

SŪBRIS, Jānis —a) 31. 5.1900 Tirzā b) Biruta Sūbre, dz. Zariņa c) An-

drejs un Jānis d) LU 1931 veterinārārsts c) darbā Rīgas lopkautuvē un Kraukļu

raj.; Vācijā darbojies sērgu apkarošanā; ASV no 1949,strādā gaļas inspekcijā

g) 2406 Endsley Dr., Indianapolis, IN 46227, USA.

SUERMANE (SUERMANN,dz. RITUMA), leva — b) Joachims Suermans

(Joachim Suermann), jurists c) meita 3g. ,dēls Ig. d) Minsteres U Vācijā 1968

Dr. mcd. g) 493 Detmold, Leopold-Zunz-Weg 10, West Germany.

SUKSE, Ruta -sk.: JANSONE.

SŪRĪTIS, Leonhards -a) 28. 8.1901 Priekuļos b) Olga Sūrite.dz. Dra-

vante c) meita 41 g.,dēls 39 g. d) LU 1931 ārsts c) no 1968 pensijā g) 121

Spackenkill Rd, Poughkeepsie, NY 12603,USA.

SŪRĪTIS, Zigurds — a) 15. 5.1934 Lizumā d) Dartmautas (Dartmouth)

kol. (ASV) 8.A.; Hārvarda U 1959 M.D. g) adr. sk.: Leonhards Sūrftis.
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SVEDBORGA (RAIMONDA,dz. D ZINĒJA), Anna -a) 1. 2.1903 Jaungulbenē
b) Johans Svedborgs (Johan Svedborg), inž. d) LU 1934 ārste zobu slimībās; BU

Pinebergā Dr.dent.habil.; Meridā, Venecuēlā Dr.med.dent. c) mācībspēks BU

1946—1949; tagad privātpraksē g) Avenida Quito, Edificio Vizcava, Entrada A,

Apto. 3, Los Caobos, Caracas 105, Venezuela.

SVENNE, Dzintars -a) 15.12.1927Purmalē d) Karal. chirurgijas kol.

Dublinā 1958 (ārsts); Londonas U Anglijā 1963 M.8..8.5.; Karal.chirurgijas kol.

1966 Dr.med. g) 17,Sidar Rd, London N. 22, England.

SVENNE, Jautrīte —a) 15.9.1930 Purmalē d) Karal. chirurgijas kol.

Dublinā L.D.S. (zobārste); darba tiesības 1960 f) RCS g) adr.sk.:Dzintars Svenne.

ŠAKINA, Ilze — d) Mārburgas U Vācijā 1960 (?) Dr.med.dent.

ŠEDRIKS,Arvīds —a) 27.11.1911 Veselavā b) Marta Šedrika c) meitas

34 g. un 27 g.,dēli 32 g. un 18 g. d) LU 1936 ārsts c) strādā psīchiatriskā klī-

nikā Pitsbergā,ASV g) P.O. Box 519, Pittsburg, KS 66762, USA.

ŠĒFERS, Laimonis -a) 24. 5.1908 Tetelē b) Hilda Šēfere.dz. Valberga

c) Māris 36.8.M.E. (mech. inž.) Minesētas U 1962,M.B.A.(uzņ. admin.) Kolorādo

stāta U 1972; Raitis 33,8.5.(uzņ. admin.) Minesotas U 1963; Guntis 31, B.S. (uzņ.
admin.) Minesotas U 1966 d) LU 1932 veterinārārsts; darba tiesības ASV 1952

c) Latvijā Matīšu raj. vet.-ārsts 1932—1944; ASV 1950 laukstrādnieks, 1951 vet.-

ārsta palīgs, no 1952 privātpraksē g) VVestbrook, MN 56183, USA.

ŠĒFERS, Oļģerts —a) 23.9.1908 Vecaucē d) LU 1937 ārsts c) no 1944

Vācijā.

ŠEFĪLDA (SHEFIELD, dz. KANCBERGA), Dace - d) Sidnejas U Austrā-

lijā 1962 B.D.S

ŠĒRS, Rolfs —d) ārsts g) P.O. Box 778,Antigonisch, N. S., Canada.

ŠICE, Nīna - sk.: DĒLIŅA.
ŠILCE (SCHILTZ.dz. ČOLDERE), Ruta —a) 30.12.1921 Olainē b) Ernsts

Šilcs (Schiltz), zobārsts — šķīrusies d) stud. zobārstn. LU 1941—1944; Hambur-

gas U 1949 Dr.med.dent. c) no 1960 zobārste privātpraksē g) Hamburg, Poss-

moorvveg 25, West Germanv.

ŠILDE, Vaira - sk.: TEMPELE.

ŠĶENDERE (ROZENIECE), Anna —a) 1900 d) LU 1936 ārste zobu sli-

mībās g) 8701 Overlook Rd, McLean, VA 22101, USA.

ŠĶIŅĶE, Maija — d) Hantera kol. Ņujorkā 1963 (?) B.S. māsu zinībās.

ŠĶOBA, Aina - sk.: RUMBA.

ŠĶOBE, Ziedonis —d) M.A.,Ph.D. c) doc. Forsaita (Forsyth) zobārstn.

centrā, ASV.

ŠLESERE (prec. KONRADE), Milda -a)3. 3. 1900 Druvienā b) Vilhelms

Konrads.virsmežzinis c) Viktors 36, Kristfne 34 d) LU 1930 ārste g) LaFlo-

rida, Av. Los Almendros, Edf. Florida, Apt. 4,Caracas, Venezuela.

ŠLESERE, Velta - sk.: MIĶELSONE.

ŠLESERS, Āris -d) Toronto U 1967 M.D. c) ārsts g) 191 St. George

St., Apt, 108, Toronto, Ont., Canada.
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ŠLESERS, Juris — a) 10. 9.1936 Rīgā b) Maija Šlesere, dz. Krustāne,

mākslas paidagoge c) Andris 3 d) Tempļa U Filadelfijā 1968 M. D.; spec. iek-

šķīgās slimībās 1972 c) ārsts ASV karaflotē (Lieutenant Commander) flotes

slimnīcā Čelsī f) DABIM g) 30 Kevvadin Rd, Waban, MA 02168,USA

ŠLOSS, Valentīns —a) 10. 3.1922 Alūksnē b) Astra Šlosa.dz. Bernsone,

modiste c) Ilze 21, Guna 19, Anita 14, Pauls 10 d) stud. vet.-med. LU 1940—

1943, Frīdricha Vilhelma U Berlīnē 1944—1945; b. Justus Lībiga U Gīzenē 1949

(veterinārārsts); 1970 turpat Dr.med.vet.; Melburnas U 1972 M.V.Sc. c) valsts

serumlabor.darbā Melburnā 1951—1952,vet.-ārsta praksē 1953—1965;kopš 1965

vec. doc. un klīnikas vad. Melburnas U vet.-med. fak. f) MACVSc 1970; publ.;

sk.: A VII, 165. lpp. g) P.O. Box 144,Werribee,Vic. 3030, Australia.

ŠĻUCIS, Ivars - d) M.D. g) 4420 Los Feliz „214", Los Angeles, CA

90027, USA.

ŠMERLINGS, Haralds - d) Bonnas U Vācijā 1967 (ārsts).
ŠMITE, Anastasija -sk.: ŠILIŅA.
ŠMITE-ŠMITERE, Ērika- a) 16. 2.1919 Harbinā (Pinkiangā), Ķīnā d) LU

mcd. fak. stud. 1937—1943 c) ārste; 1944 Vācijā, vēlāk ASV.

ŠMITS, Alfrēds -a) 1905 d) LU 1938 ārsts g) 928 W River Blvd, New-

ton Fails, OH 44444, USA.

ŠNEIDERE, Malda — d) Bostonā 1968 (?) B.S. medicīnas technologijā.

ŠNEIDERE, Mirdza — d) BU Vācijā 1949 zobārste; Mičiganas U 1958

D.D.S. g)_25510 Plvmouth Rd, Detroit, MI 48239, USA.

ŠPĒRS, Aleksandrs —d) Sentpola U 1967 (veterinārārsts) c) dzīvo Bo-

tukatū, Sanpaulo, Brazīlijā.

ŠTĀLA, Māra — d) b. Adelaides U Austrālijā 1965 (farmaceite).

ŠTAUERE (BONĒ), Amālija — a) 19. 6. 1897 Rfgā b) šķirta; Alfrēds

Štauers, mežzinis (miris) c) Oļģerts Štauers 48 (mazbērni: Karīna, Juris, Mar-

gita un Ivars); Kārlis Štauers 19 (kritis Kurzemē 19. divīzijā) d) Tērbatas U

1917 (zobārste) c) strādājusi Čikāgā; kopš 1966 pens.; skolotāja latv. svētdie-

nas skolās f) LSK ordenis (2. šķira); ALA kultūras biroja godaraksts par dar-

bību latviešu skolā g) 1901 E - 13th Ave, Apt. 3-E, Denver, CO 80206, USA.

ŠTEGMANE, Herta -sk.: RŪDOLFA.

ŠTEINBACHS, Andrejs —d) ārsts g) 603 Sherbourne St. .Toronto,Canada.

ŠTEINBERGA, Biruta - sk.: LEPULUINA.

ŠTEINBERGA, Ruta — d) Polkakol. 1973 B.S. māsu zinībās c) strādā

Lēklendas slimnīcā Florfdā, ASV.

ŠTEINHARDS, Aleksandrs - a) 1901 d) LU 1927 ārsts g) Box 325,

Milledgeville, GA 31062, USA.

ŠTEINS, Ādolfs —a) 23. 3. 1911 Vidrižos d) LU 1944 ārsts; darba atļauja

Kanādā 1954 c) Ontario provinces tiesu ārsts f) LNAK padomes un valdes loc.;

sk.: A XII, 97. lpp. g) Bolton, Ont., Canada.

ŠTELMACHERS, Zigfrrds —a) 5. 9.1927 b) Benita Štelmachere,dz. Gri-

gorjeva, žēlsird. māsa c) Kristīne 13, Pauls 10 d) Minesotas U 1958 B.A.psī-
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choloģijā, 1962 Ph.D. klīniskā psīchologijā un psīchiatrijā c) vec. psīchologs un

nod. dir. slimn.; docents psīchiatrijā, neurologijā un psīchologijā Minesotas U

g) 13808 Inverness Rd, Minnetonka, MN 55343, USA.

ŠTĪRA (STIER, dz. LAIVIŅA), Liāna - a) Ginters Štīrs (GUnter Stier),

inž. c) Kristiāns 3 d) 1969 b. zobārstn. studijas Hamburgas U c) strādā dokto-

res darbu g) 205 Hamburg 80,Christinenstr. 146, West Germanv.

STRAUSS, Andrejs - a) 20.8.1945 Hānā, Vācijā d) Čikāgas U (ASV)

(ārsts 1972?).

STRAUSS, Harijs —a) 23.2.1919 Rīgā b) Inga Strausa c) Marija 15, Anna 13

d) stud. mežkopību LU; Zviedrijā 1963 (?) mcd. lic. c) spec. ausu, kakla un de-

guna slimībās g) Lasarettet Nvkbping, Svveden.

ŠTREIBERGA (LĒCĒJA), Alvīne -a) 1898 Palsmanē d) LU 1935 ārste

zobu slimībās c) skolas zobārste Anglijā; vēlāk Kanādā (?).

ŠUBA, Jānis — d) Hanamana mcd. kol. Filadelfijā 1960 M.D.

ŠULCA, leva - sk.: BEIKMANE.

ŠULCS, Jānis -a) 22. 8.1885 Straupē d) b. Tērbatas U 1911; LU 1926

Dr.med. (chirurgs) c) LU priv.-doc. 1928, doc. 1934, prof. 1937—1944; BU prof.

1946-1948,pēc tam ASV f) sk.: A VII, 166. lpp.; bibliogr. sk.: LAZA APKĀRT-

RAKSTS 98 (1970), 8. lpp. g) 1319 Western Ave, Grafton, ND 58237, USA.

ŠULLERA(SCHULLER), Ausma - a) 2.1.1937 Liepājā d) Bristoles U

Anglijā 1962 (zobārste) g) 2, Essex House, Links Rd, LondonW. 3, England.

ŠULTMANE, Lidija —d) Hamburgas U 1946 (ārste) c) ārste Toronto,

Kanādā g) 1849 Yonge St., Toronto 7, Ont., Canada.

ŠULTMANIS, Gunārs - d) Mekgila U Kanādā 1956 D.D.S. c) asistents

Toronto U g) adr. sk.: Lidija Šultmane.

ŠULTMANIS, Richards — d) Hamburgas U 1946 ārsts.

ŠVANKA, Anna — sk.: ĀBOLIŅA.

ŠVĀNS, Valdis —a) 16. 6. 1943 Rfgā b) Suzana Švāna.dz. Vasa (Susan R.

Vasa), farmācijas doktore c) Inta 3, Ēriks 1 d) Kalifornijas U Sanfrancisko

1968 D.D.S. c) zobārsts privātpraksē g) 433 Oak Park Dr., San Francisco, CA

94131, USA.

ŠVARCA (SCHVVARTZ), Ilze -d) ārste g) 2280 Demington Dr., Cleve-

land Hgts, OH 44118, USA.

ŠVARCA, Maija —a) 30. 5.1939 Blīdienē d) b. Melburnas U fizioterapi-

jas nod. 1963 c) fizioterapiste slimn. g) 27 Corrigan Ave, Brooklyn,Vic. 3025,

Australia.

ŠVARCA, Olga - sk.: NĀTRIŅA.

ŠVARCBERGS, Juris -a) 8. 3.1943 Rīgā d) Taftsa (Tufts) U Medfordā

(ASV) 1965 B.S. bioloģijā; Pensilvānijas U 1969 D.M.D. c) 1970-1972 zobārsts

slimn.; no 1972 zobārstn. nod. dir. vesel. kopšanas centrā f) godabiedrs studentu

org-jā, biedrs profesion. org-jās g) 230 E - 162nd St., Bronx, NY 10451,USA.

ŠVECHA, Malda-d) Perdju (Purdue) U 1964 B.S. farmācijā.
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ŠVEICE (CĪRULE), Benita — d) Ņujorkas U 1957 M. fizioterapijā; Ko-

lumbijas U Ņujorkā 1961 M.S. slimnīcu administrācijā.

ŠVERNS, Arnolds —a) 5.12.1933 Sanpaulo d) beidzis U 1955 (zobārsts).

TABAKA, Zelma -sk.: DUMPE.

TĀLBERGA (KĀRKLIŅA), Aina — a) 14. 3.1912Vitebskas guberņā, Krie-

vijā b) Kārlis Tālbergs, inž. (miris 1973) c) Valdis 30, Māra 28, Līga (par

visiem sk. tālāk) d) Jelgavas lauks. ak. 1940 agronome c) ASV mcd. technologe

slimn. labor. f) ASCP g) 445 Elmwood NE, Grand Rapids, MI 49505, USA.

TĀLBERGA, Līga -a) 16.3.1947 Vācijā d) Mičiganas stāta U: 8.5.;

1973 M.D. c) praktikante slimn. g) 1908 N Capital, Apt.6, Indianapolis, 1N46202,

USA-
TĀLBERGA, Māra - sk.: ELDREDA

TĀLBERGS, Valdis
- a) 30.12.1943 Latvijā b) Džoja (Joy) Tālberga,

skolotāja c) Kristīna3, Ēriks 1 d) Mičiganas stāta U: B.S. mcd. technologijā

c) mcd. technologs slimn. f) ASCP g) 63 S Westmore, Lombard, IL 60148,USA.

TAMUŽA, Vija — d) D.M.D. c) zobārste g) 14Vanderventer Ave, Port

VVashington, NY 11050, USA.

TANNE (RAMINA), Ingrīda — d) Toronto U 1959 D.D.S. c) zobārste

g) 4528 Kingston Rd, West HUI, Ont., Canada.

TAUMANE, Olga - sk.: CELMIŅA.

TAURIŅA, Alma -sk.: VILMANE.

TAURIŅA (FALKENBURGA), Milda - a) 29.10.1919 Skrundā b) Anto-

nijs Tauriņš, grāmatvedis d) stud. LU un Hamburgas U Vācijā; Sidnejas U Aus-

trālijā 1954 (farmaceite) c) strādā savā aptiekā g) 34 Redgum Dr., Lugarno,

NSW 2210, Australia.

TAURIŅA, Olga - sk.: FINARTIJA.

TEILORA (TAYLOR,dz.DIMANTA), Silvija — a) 1946 Augsburgā, Vācijā

b) Roberts Teilors (Tavlor), tauts-ks d) Aiovas stāta U 1973 M.D. c) prakti-

kante slimnīcā.

TErVENA, Aina -a) 8.10.1942 Rīgā d) Stokholmas U 1970 (zobārste)

f) ZLCP valdes loc.; sk.: A XII, 97. lpp. g) Birkagatan 29, S-113 39 Stockholm,

Sv/eden.

TEMPELE (TEMPEL, dz. ŠILDE), Vaira -a) 11. 9. 1940 Rīgā b) Gunters

Tempels (Gunter Tempel), ārsts c) meita 8, dēls 6g. d) stud. mcd. Bonnas U

Vācijā 1959—1961,Minsteres U 1962; b. mcd. A. Diseldorfā (ārste); darbatiesī-

bas 1966;Diseldorfas U 1967 Dr.med. c) pašlaik praksē nestrādā g) 8021 Tauf-

kirchen, HohenbrunnerWeg 94, West Germany.

TEPFERE, Jana — sk.: KNUTSENA.

TĒRAUDA, Rota — d) Vitenbergas kol. Ohaio (ASV) 1955 B.S. mcd. tech-

nologijā.

TĒRAUDS, Aleksandrs, jun. -d) Kvīnslendas U Austrālijā 1965 (?) B.Sc.

mcd. pamatzinātnēs.



353

TĒRIŅŠ, Jānis —a) 30.1.1930 d) b. Upsalas U 1958,fil. dr. 1966 c) ārsts,
asistents Upsalas U f) publ.; sk.: A VII, 168. lpp. g) Broviksvāgen 15, S- 603 65

NorrkOping, Sweden.

TETERE, Irma - sk.: SOKOVA.

TETERIS, Niks -d) Ohaio U (ASV) 1962 M.M.S. f) publ.; sk.: AVIII,
278. lpp.

TĪLĒMANE, Silvija — sk.: VALDMANE.

TILIKA, Dēzija -sk.: RĪZIKA.

TĪLMANE, Marija- d) Nebraskas U 1959 (?) B. mcd. technologijā.

TĪLMANIS, Fricis - a) 19. 8.1895 Šķibē b) Milda Tīlmane,dz. Driķe,
žēlsird. māsa c) meitas 38 g. un 39 g. d) LU 1926 ārsts c) raj. ārsts Vestienā

un Ābelos, Madonas apr. ārsta palīgs, aizsargu pulka un mazpulku Gulbenes raj.
vec. ārsts; Austrijā un Vācijā ārsts nometnēs; pēdējo 21 gadu ASV Nebraskas

TB slimn. ārsts; pašreiz pens. f) apbalv. ar Aizsargu krustu, Sarkanā krusta

nopelnu krustu, Latvijas atbrīvošanas cīņu brīvprātīgā medaļu g) 1402 Edgewater
Beach Dr., Lakeland, FL 33801,USA.

TILTIŅA(SĪPOLA), Antonija-a) 18. 4.1907 Rīgā c) trīs dēli,divas mei-

tas —35 g.,33 g.,31 g.,29 g. un 26 g. d) LU 1933 ārste, 1939 spec. iekšķīgās
slimībās, 1942 spec. bērnu slimībās; Mekgila U Montrealā, Kanādā 1958 spec.

anestēzijā c) anestēzijas speciāliste slimn. Montrealā g) 5083 Chestnut St.,

Pierrefond's P.,Que, Canada.

TILTIŅA, Maija —d) Mekgila U Montrealā 1958 B.S.(mcd. pamatzinātnēs).

TIMANS, Jānis — a) 22.1.1922Latvijā b) Lilija Timane, zobu techniķe

c) Anita 13, Pauls 11 d) Bristoles U Anglijā L.D.S.; prakses tiesības Anglijā

c) privātpraksē f) RCSE biedrs; dažas publ. g) London Rd, Strood, Rochester,

Kent ME2 3JA, England.

TIMROTA (PALMBACHA), Meta -a) 24.8.1903 Mārsnēnos b) Edgars

Timrots, vet.-ārsts d) LU ārste zobu slimībās c) kopš 1964 pens. g) England.

TIMROTS, Edgars —a) 8. 2.1906 Zaubē b) Meta Timrota, dz. Palmbacha

70, zobārste d) LU 1931 veterinārārsts g) England.

TĪNUSE-SIMIČA, Elza — d) Minsteres U Vācijā 1950 (ārste).

TIRZĪTE (ZĀLĪTE), Herta — a) 6.7.1921 Smiltenē b) Jānis Tirzītis,

ārsts c) Pēteris 12 d) LU 1943 ārste zobu slimībās; Ņujorkas U 1958 D.D.S.

c) skolas zobārsteŅujorkā f) apbalv. par izcilām sekmēm studijās 1958 g) VVass-

aic State School, Wassaic, NY 12592, USA.

TIRZĪTIS, Jānis - a) 23.5.1899 Liezērē b) Herta Tirzīte, dz. Zālīte,

zobārste c) sk.: Herta Tirzīte d) LU 1934 ārsts c) Latvijā raj. ārsts Ainažos

10 gadus, ASV vec. psīchiatrs skolā 17 gadus; pensijā 1969 g) adr.sk.: Herta

Tirzīte.

TIRZMALE, Aina - a) 21.7.1918 Smiltenē d) Luvēnas U Beļģijā 1950

(ārste); spec. iekšķīgās slimībās 1956 c) ārste Beļģijā g) Grand Rue 144, Bois

d'Haine,Belgium.

TOMA, Elza -sk.: OZOLIŅA.
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TOMANE, Māra
-

sk.: ĶIKUTA.

TOMANIS, Valdis — a) 31. 8.1947 b) Maija Tomane, dz. Brencēna, sko-

lotāja d) Adelaides U Austrālijā 1969 B.D.S. c) zobārsts privātpraksē (kopā ar

partneri) f) Adelaides latv. sabiedrības balva 1967 g) 648 South Rd, Glandore,

S. A. 5037, Australia.

TONE (LIEPIŅA), Elma - a) 13.12.1905 Gaujienā b) Roberts Tone,

mežk.inž.(miris) c) Rauta 40, Aivars 36 d) LU 1929 ārste zobu slimībās c) ASV

strādāja zobārstn. labor., tagad pensijā g) 2037 Roc Crest Dr. N, Mankato, MN

56001, USA.

TONIGA, Astrīde — d) Toronto U 1963 B.S.N. (māsu zinībās).

TORKU, Leonhards —a) 25. 8.1896Valmierā b) AleksandraTorru.dz.

Svircevska, asistente c) Ērika 45, Egons 42, Veronika 34 d) stud. Tērbatas U

1916—1917; LU 1925 ārsts c) privātpraksē g) 723 - 36th Ave, San Francisco,

CA 94121, USA.

TRAPĀNE, Ruta - sk.: JURISONE.

TRAUMANIS, Michaels - d) Melburnas U Austrālijā B.V.Sc.

TRAUTMANE, Laima -sk.: KARDENASA.

TRAUTMANE, Māra -a) 8. 4.1939 Īlē d) Karakasas centr.U Venecuēlā

1963 (ārste — chirurģe) g) Edif. Palmera, Apto 5, Calle Universitaria, Los

Chaguaramos,Venezuela.

TREIBERGA(KALNĀRE), Biruta-d) Hamburgas U Vācijā 1949 Dr.med.

dent.; Minesotas U (ASV) 1952 B.S. f) publ.; sk.: A VII, 168.1pp. g)4516 Wash-

burn Ave S, Minneapolis, MN 55410,USA.

TREICE (RŪTIŅA), Ingrīda- a) 26.11.1928Rīgā b) Ādolfs Treicis, inž.

c) Ilze 16, Aina 15 d) b. Grēsas-Ņuhevenas māsu skolu 1952; Ferleja Dikinsona

U 1962 B.S.N. (māsu zinībās) c) virsmāsa slimnīcā g) 11 Lafko Dr.,Poughkeep-

sie, NY 12603, USA.

TREIGUTA, Leonija-sk.: NEIBERGA.

TREIJA (BAIŽE), Irēne - a) 13.12.1911 Raiskumā d) LU 1935 ārste

zobu slimībās g) 434 Annerlev Rd, Annerlev,Qld. 4103, Australia.

TREILONA,Svetlāna—d) ārste g) 218 Greenwood Ave, Toronto 8, Canada.

TREIMANE,Anna—a) 20. 3.1921 Rīgā d) Stokholmas U 1948 (zobārste).

TREIMANE, Elza -sk.: RĪSBERGA.

TREIMANE, Irēne -sk.: BEĶERE.

TREIMANE, Klitija — sk.: LĪBIETE.

TREIMANE, Marta - sk.: DZIRKALE.

TREIMANE, Merija -sk.: ANDERSONE.

TRUPOVNIEKS, Jānis - d) Getingenas U Vācijā 1950 (ārsts).

TUBELIS, Teodors -a) 7.11.1909 Kuldīgā d) Minsteres U Vācijā 1946

Dr.med.

TUKUMS, Zigurds — d) Toronto U 1965 D.D.S.

TUMANE, Veronika — sk.: KRŪMIŅA.
TUPĪCINA, Daina-sk.: KONTONA.
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TURAIDS,Ojārs —a) 2.3.1932 Rfgā b) Brigita Turaida d) Kalifornijas
U Berklejā 1958 8.A.; Kalifornijas U mcd. fak. Sanfrancisks 1962 M.D. c) pri-
vātpraksē; spec. obstetrikā un ginaikologijā g) 5207 Masonic Ave, Oakland, CA

94618, USA.

TURAIDS, Tālvaris —d) Kalifornijas U 1962 M.D. c) ārsts, spec. starp-
planētu lidojumumedicīnā f) sk.: A VII, 169. lpp.

TURKA, Gunta - d) Mičiganas U (ASV) 1958 B.S.N (māsu zinībās).

TURKA, Marta - sk.: EGLĪTE.

TURMANE (VĪTOLA), Hermīne -a) 3.3.1911 Rīgā b) Georgs Turma-

nis 64,vet.-ārsts d) LU 1936 ārste zobu slimībās c) privātpraksē g) 2,The

Approach,Brent St., London NW4 2HT, England.

TURMANIS,Georgs -a) 16.10.1909Rīgā b) Hermīne Turmane, dz. Vf-

tola, zobārste d) LU 1938 veterinārārsts c) Latvijā strādāja zemkopībasmin-jā;

Anglijā Kinga kol. anatomijas nod. labor. g) adr. sk.: Hermīne Turmane.

TURSA, Mirdza -sk.: ĢĒRMANE.
TŪTERE, Laila -sk.: CAKULE.

TŪTERS, Kaspars — a) 31.10.1937 Rīgā b) Elizabete Tūtere, psfchi-

atre d) Toronto U 1963 M.D. c) spec. psīchiatrijā, patlaban Anglijā g) Toronto,

Canada.

ŪDENĀNE, Mirdza —a) 2.11.1922 Grostonā b) Alfrēds Ūdenāns, mecha-

niķis c) Vija 21, radio un televīzijas raidījumu plānotāja d)Justus Lībiga U Vā-

cijā 1950 Dr.med.vet.; Mičiganas stāta U īstlānsingā 1956 D.V.M. c) strādā

mazo mājdzīvnieku klīnikā g) 19661 Gable, Detroit,MI 48234, USA.

ŪDRE, Alma - sk.: ZERVINA.

ŪDRE (KUPŠE), Ruta — d) Viskonsinas U Milvokī 1968 B.S.mcd. technol.

ŪDRE, Silvija - d) Bafalo U Ņujorkā 1962 B.S.N. (māsu zinībās); Sira-

kūzu U (ASV) 1968 M.S. māsu darba administrācijā.

ŪDRIS, Jānis —a) 19. 9.1938 Rfgā d) b. Sidnejas U mcd. fak. Austrālijā

1968 c) privātpraksē Anglijā, pēc tam Austrālijā g) Lots,Silverdale Rd,Wallacia,

NSW 2750, Australia.

UKSTIŅA, Daina — a) Brazīlijā d) Kampīnas U Sanpaulo (zobārste)

c) strādā praksē Novaodesā, Sanpaulē, Brazīlijā g) Brasil.

UKSTIŅŠ, Jānis —a) Brazīlijā d) zobārsts c) strādāpraksē Amerikānā,

Brazīlijā g) Brasil.

ULLIS, K. — d) Vašingtonas U 1971 (ārsts).

ULMANE (ROZENFELDE), Austra-a) 31. 8.1907 Ērgļos b) Arturs Ul-

manis, ārsts c) Māra 39, zobārste; leva 34, farmaceite d) LU 1930 ārste zobu

slimībās c) praksē nestrādā g) 72 McKenzie St., Wembley, W. A. 6014, Australia.

ULMANE, leva — a) 16.11.1939 d) b. Pērtas techn. kol farm. nod. (ļoti

sekmīgi) c) farmaceite Austrālijā g) 75 Victoria Rd, Bellevue HUI, NSW 2023,

Australia.

ULMANE, Māra -sk: JINDRA.
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ULMANIS, Arturs —a) 20.11.1899 Rīgā b) Austra Ulmane, dz Rozen-

felde, zobārste c) sk.: Austra Ulmane d) LU 1927 ārsts c) 1927—1935 raj. ārsts

Ērgļos un LSK Ērgļu slimn. vad., 1935—1945 Cesvaines slimn. vad., 1945—1949

ārsts bēgļu nometnēs uc. Vācijā; 1949—1972 ārsts psīchiatriskā slimn. Rietum-

austrālijā; no 1973 privātpraksē g) adr.sk.: Austra Ulmane.

ULMANIS, Olafs —a) 1909 d) LU 1935 ārsts zobu slimībās g) 11522 -

71 st Ave, Edmonton, Alta, Canada.

ULPE (BIRZNIECE), Elza -a) 10.6.1928 Zālītē b) Imants Ulpis.tech-

niķis c) Benita 14, Edvards 12 d) Omahas U Nebraskā 1968 B.S.N. (māsu zinī-

bās) c) māsa veterānu slimn. f) publ. (kopdarbs) bērnu slimībās g) 2416 S -

49th St., Omaha, NB 68106,USA.

UPELNIECE, Lauma - d) Mekgila U Montrealā 1957 M.D.,C.M.

UPENIECE, Irēne —a) 22. 5.1942 Valmierā f) farm.kol. Melburnā, Aus-

trālijā 1967 (farmaceite).

UPENIECE, Vera - sk.: GRAUDA.

UPENIEKS, Eduards —a) 10.12.1920 Vārkavā b) Regfna Upeniece, dz.

Jerumane,B.A. c) Margareta 14, Richards 13, Beatrise 7 d) b. Salamankas U

mcd. fak. Spānijā 1953; stud. Gregora U Romā filozofiju c) ārsts privātpraksē

f) LNAK valdes loc. un kultūras noz. vad.; kopš 1973 Latvijas godakonsuls To-

ronto; publ. presē; sk.: A XII, 98. lpp. g) 559 College St., Toronto 4, Ont., Canada.

UPENIEKS, Ludvigs-d) Ķelnes U 1954 (ārsts) c) ārsts Toronto g) 278

The West Mali, Toronto,Ont., Canada.

UPESLEJA, Anna-sk.: ZUŠMANE.

UPITE, Gunta-a) 1.9.1941 Rīgā d) Mančestras U Anglijā 1966 L.R.C.P.,

prakses tiesības Anglijā c) anestētiķe slimn. f) MRCS g) 19, PembertonDr.,

Bradford BD7 IRA, England.

UPĪTE, Ilga -sk.: LĪVIŅA.
UPĪTE, Irma -sk.. JANKAVA.

UPĪTE, Silvija -sk.: UŽANA.

UPĪTE, Vija -d) Nebraskas U (ASV) 1959 B.S. farmācijā.

UPĪTIS, Andrejs —a) 26.11.1916 Lubānā b) Milija Upīte, dz. Tauriņa,
LSK žēlsird. māsa c) meitas 32 g. un 30 g. d) LU 1942 ārsts c) privātpraksē

g) adr. sk.: Gunta Upīte.

UPMALIS, Ilgvars - d) Rietumontario U Kanādā 1955 M.D. g) 133

Ripplewood Cresc., Kitchener, Ont., Canada.

UPMALIS, Jānis - a) 1912 (?) d) LU 1939 (?) ārsts g) Pilgrim State

Hospital, Brentvvood, NY 11717, USA.

UPMANE, Rasma — d) Kalamazū kol. Mičiganā 8.A.; Veinas U Detroitā

1956 (?) M.S. mcd. technologijā.

URJĀNE, Astra - sk. : KEDA.

URJĀNIS, Jānis —a) 22.10.1903 Taurenē b) prec. c) Astra Kida (Kidd),

dz. Urjāne 38 d) LU 1929 ārsts; Luisvilas mcd. kol. Kentukf M.D.; Mičiganas U
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Annarborā M.P.H. c) strādā apg. vesel. dep-tā g) 710 Cannons Lane, Louisville

KY 40207, USA.

URTĀNE, Natālija -sk.. MŪRNIECE.

USIS, Valdis —a) 11.6.1935 Mazsalacā d) Rietumu rezerves U (ASV)
1960 D.D.S

L
c) zobārsts g) 411 Osborn Medical Bldg, Cleveland, OH 44115,U5A.

UŽĀNA (UPĪTE), Silvija -a) 23. 8.1904 Rfgā d) LU 1931 ārste; darba

atļauja Kanādā 1953.

UŽĀNS, Elmārs — d) Toronto U 1968 M.D.

VĀCIETIS, Jānis
-a) 1. 9.1904 b) Ella Vāciete, dz. Meistere, mag.rer.

nat. d) LU 1936 veterinārārsts c) kopš 1954 ASV federālās valdības darbā ga-

ļas produktu inspekcijā Sakramentā; pens. 1973 g) 556 San Miguel Way, Sacra-

mento,CA 95819,USA.

VAIČULE (KAIRE,dz. KNĪSA), Vera -a) 3.6.1910 Vadakstē d) Jānis

Vaičulis d) BU 1949 zobārste g) 126 John St., Lidcombe, NSW 2141, Australia.

VAINDSA (WINDES,dz. MAČA), Māra - d) Kolumbijas U Ņujorkā 1957

B.S. farmācijā.

VAITA, Līga — d) mcd. technologe g) 657 S Bradshawe Ave, Monterey
Park. CA 91754, USA.

VAITA (WHITE, dz.VELMA), Māra -d) Ohaio stāta U (ASV) 1970 D.D.S.

VAĻAINE, Lidija -sk.: ZARIŅA.
VALAITE, Dagmāra — d) Mendozas U Argentīnā 1971 (ārste).

VALDENS, Reinis - a) 23.12.1916 Bilskā b) VeltaValdena.dz. Ķerpe
c) Vita35, Pauls 30 d) LU 1943 veterinārārsts; ASV prakses tiesības Ziemeļ-
dakotā 1953 c) līdz 1944 LU seruminstitūta veterinārās daļas vad.; Vācijā vet.-

ārsts Brēmenē; no 1950 ASV, vet.-ārsta praksē līdz 1965, pēc tam federālās val-

dības dienestā gaļas inspekcijā g) 1006 N Water St., Ellensburg, WA98926, USA.

VALDMANE, Aina —b) Ferdinands Valdmanis, ārsts c) Helga 20, Vivi-

ana 14 d) farmaceite un bakteriologe (Ph.D.) g) 2120 Lake Dr. SE, Grand Rapids,

MI 49506, USA.

VALDMANE (TĪLEMANE), Silvija -a) 11. 7.1919 Rfgā b) Rūdolfs Vald-

manis, dziedonis; šķīrusies 1954 d) LU 1943 ārste zobu slimībās; Taftsa (Tufts)

U 1957 D.M.D. e)'doc. Taftsa U zobārstn. fak. kopš 1960 f) studentu org-jas

godabiedre g) 10 Warren Square, JamaicaPlain, MA 02130, USA.

VALDMANIS, Ferdinands - a) 30.1.1910 Rfgā b) Aina Valdmane,far-

maceite un bakteriologe (Ph.D.) c) sk.: Aina Valdmane d) 1934 b. Latvijas kon-

servatoriju (bazūnes klasi); LU 1942 ārsts; spec. rentgenologijā; ASV rentge-

nologa darba tiesības 1954 c) Latvijā mūziķis, doc. konservatorijā bazOnes kla-

sē; ASV ārsts, strādā slimn. un privātpraksē; ir lielākas rentgenologu grupas

pr-dis; ASV armijas majors 1961 f) LAZA valdes loc. — biedrzinis, Mičiganas

LAZA kopas pr-ks g) adr. sk.: Aina Valdmane.

VALDMANIS, Vidvuds - d) Mekgila U Kanādā 1964 8.5.,1968 M.D.

VALLE (VENTERE),Berta-a) 1898 d) LU 1928 ārste g) 13475 Chelten-

ham Dr., Sherman Oaks, CA 91413, USA.
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VALLIS, Dzintris —d) M.D. g) 22912 Louis XTV Crt., South Lagūna,

CA 92671,USA.

VALTERE, Daina — d) Pensilvānijas sieviešu mcd. kol. 1959 M.D.

VALTERE, Elēna —d) zobārste g) Belgrano 3621, San Isidro, Rep. Ar-

gentina.

VALTERE, Marija - sk.: DANČAUSKA.

VANADZIŅA, Daina - sk.: VAŠKO.

VANAGA, Helēne -d) ārste (?) g) 2738 W General Park Ave, Chicago,

IL 60647,USA.

VANAGA (VĒTRA), Helga -a) 20. 6.1915 Ventspili b) Augusts Vanags,
inž. c) Andris un Nilss d) stud. mcd. BU; Bonnas U Vācijā 1960 (ārste) c) ār-

stes praksē ASV f) ap 10 zin. publ. (kopdarbi); sk.: AVIII, 279.1pp. g) 731 Home-

crest Ave, Kalamazoo, MI 49001, USA.

VANAGA, Inta -sk.: D ŽAMARTINO.

VANAGA, Kamēlija- sk.: MEŽINSKA.

VANAGA, Klitija — d) Sanhosē stāta kol. 1957 B.A. mcd. technologijā

c) mcd. technologe g) 3393 Kirkvvood St., San Jose, CA 95117,USA.

VANAGA, Olga -sk.: ROZE.

VANAGS, Alfrēds — a) 11.4.1915 Rubā b) Iraida Vanaga, dz. Ezeriņa
d) Jelgavas lauks. ak. 1944 veterinārārsts; Ontario lauks. kol. Gvelfā, Kanādā

1959 D.V.M. c) Latvijā strādāja Oktes zirgaudzētavā, arf Vācijā zirgaudzētavas

darbinieks,Kanādāvet.-ārsts g) 1414 Rosebank Rd N, Pickering, Ont., Canada.

VANDERE, Valija -sk.: BILZENA.

VĀRANA, Valija - sk.: BIEZĀ.

VARBUTA, Alīda-sk.: ČAIBE.

VĀRDONIETE, Austra
-sk: GRĪNFELDE.

VASARIŅŠ, Pāvils —a) 25.4.1928Rfgā b) prec. c) Velta 16, Andris 14

d) Rietumontario U Kanādā 1955 M.D. c) 1955—1969 ārsts (dermatologs) slimn.,

no 1970 doc. dermatoloģijā Mekmāstera U Kanādā f) pētījumi ādas patoloģijā un

sēnīšu slimībās; publ. ASV, Anglijas un Meksikas mcd. žurnālos; sk.: AVIII,

258. lpp. g) 140 Marguerita Lane, Burlington, Ont., Canada.

VASIĻKOVS, Nikolajs - d) Vircburgas U Vācijā 1950 (ārsts).

VAŠKO, Ārijs —a) 22.10.1921 Jelgavā b) Daina Vaško, dz. Vanadziņa,
zobārste c) sk.: Daina Vaško d) Upsalas U Zviedrijā 1951 mcd. kand. ,1955 mcd.

lic. c) chirurgs f) sk.: AVIII, 279. lpp. g) Kungsgatan 19 b, S- 352 33 VaxjO,

Sweden.

VAŠKO (VANADZIŅA), Daina - a) 23. 2. 1922 Cēsīs b) Ārijs Vaško,

ārsts c) Tālis 26, Maija 23, Vija 20, Pēteris 15 d) Kristiāna AlbrechtaU Ķīlē,
Vācijā 1949 (zobārste) c) raj. zobārste g) adr. sk.: Ārijs Vaško.

VĀVERE (KLUCE), Alma —a) 1894 d) LU 1924 ārste bērnu slimfbās

g) 5317 Kenihvorth Ave, Baltimore, MD 21212, USA.

VĀVERE, Zigfrīda -sk.: EPSTAINA.
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VĒBERE, Agnese — sk.: GAILĪTE.

VECHVILAINENA (VEHVILAINEN, dz. DERMANE), Ināra - d) Vašing-
tonas stāta U Sietlā 1954 B.Sc. farmācijā.

VECOZOLS, Aivests -d) ārsts g) 753 Marburn Dr., Columbus, OH 43214,
USA.

VEGERS,Pēteris -a) 1904 d) LU 1930 ārsts g) P.0.80x 474 Escondido,
CA 92025,USA.

VEICHERTE, Māra-d) Insbrukas U Austrijā (ārste).

VEICHERTE, Vija -d) Insbrukas U Austrijā (1969? ārste).

VEIDE, Emma — sk.: GRODUMA.

VEIDE, Sarma -sk.: GERTNERE.

VEIKINA (ROZĪTE), Alma -a) 1900 d) LU 1927 ārste g) 2107 Butler

Rd, Hopkinsville, KY 42240, USA.

VEILANDE, Guna —d) ārste g) USA.

VEILANDE, Milda -a) 23.10.1893 Mežmuižā (Augstkalnē) d) LU 1927

ārste bērnu slimībās c) 1944—1973 privātpraksē Vācijā; tagad pens. g) 746

Balingen (WUrtt.), Etzelbachstr.36, West Germanv.

VEINBERGA, Elza -sk.: AIRE.

VEINBERGA(dz. FRIDRICHSONE, šķirta OLAVA),Olga -a) 1916 b) Ar-

nolds Veinbergs,prof.,ārsts d) LU 1942 ārste g) 6208 CrestLane,Minneapolis,

MN 55436, USA.

VEINBERGA, Vija-d) TempļaU Filadelfijā 1958 (?) B.S. farmācijā.

VEINBERGS, Arnolds -a) 7. 6.1911 Rfgā b) Olga Veinberga,dz. Frid-

richsone, ārste d) LU 1939 ārsts c) ārk. prof. Minesētas U radiācijas terapijas

nod. vad. slimnīcā Sentpēlā (St. Paul) f) sk.: A VII, 171. lpp. g) adr. sk.: Olga

Veinberga.

VEISA, Rita -d) Konektikutas U 1961 B.S.N. (māsu zinībās).

VEITBERGA, Ērika - sk.: DRAVNIECE.

VELANA (VVHELAN.dz. ĒĶE), Ruta- a) 18.4.1945 Libekē (Vestfālenē),

Vācijā b) šķīrusies d) Kvfnslendas U Austrālijā 1968 M.8..8.5. (loti sekmīgi)

c) psīchiatrijas centrā Sidnejā bērnu psīchiatre g) 19-143 Jersey Rd,Woollahra,

NSW 2025, Australia.

VELĒNA, Lidija -d) Sidnejas U 1954 M.8..8.5. c) ārste g) 4 Robey

St., Mascot, NSW 2020, Australia.

VELMA, Māra - sk.: VAITA.

VĒMANE, Ilma-sk.: OZOLA.

VENTENBERGA, Māra — d) Alabamas farm. kol. 1960 (?) B.S. farmācijā.

VENTERE, Alma -sk.: MILLERE.

VENTERE, Berta -sk.: VALLE.

VĒRIŅŠ, Alberts -b) Ņina Vērina c) meitas 18 g. un 13 g. d) LU 1943

ārsts; Hamburgas tropu slimību I Vācijā diploms 1947 c) vec. ārsts (patologs)

Viktorijas vesel.dep-tā Melburnā g) 18 BishopSt., Brunswick.Vic.3os6, Australia.

VĒRMANE, Ģertrūde -sk.: RĪZENBERGA.
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VĒRMELE, Jautrīte-d) Ņujorkas U 1958 D.D.S.

VĒRNIECE (STRAĢE), Asja — b) Jānis Vērnieks, valsts ierēdnis (sk.:

A XII, 99. lpp.) c) Astrīde d) Melburnas U 1958 B.D.S. c) doc. zobārstn. Mel-

burnas U Austrālijā f) sk.: A VII, 171. lpp. g) 662 Pascoe Vale Rd.Oak Park,
Vic. 3046,Australia.

VĒRZEMNIECE, Inese — d) b. māsu skolu Vašingtonas stāta U Sietlā

(ASV) 1973 g) 1408 - Bth St. NE, Puvallup, WA 98371, USA.

VĒTRA, Helga -sk.: VANAGA.

VĒVERBRANTE (OSE), Liene -a) 22.1.1912 Skankalnē b) Jānis Vēver-

brants (miris) c) Ilze 29 d) LU 1942 ārste zobu slimībās c) zobārste zobu kop-

šanas centrā Zviedrijā g)Surbrumsvāgen 10 E, S -734 00 Halstahammar, Svveden.

VĒVERBRANTS, Egils —d) Ņuhempširas stāta U 1957 B.S. ķīmijā, Džor-

dža Vašingtona U 1964 M.D. g) 158 Mosslev Rd, Fairport, NY 14450,USA.

VĒVERE, Edīte -sk.: OCHOTERNA.

VEVERE (ZARINSKA), leva —a) 3. 7.1922 Ventspili b) Gunārs Vēveris,
vācu vai. un literātūras prof. c) Mārtiņš 18 d) Frīdricha Vilhelma U Bonnā

1951 (ārste) c) psīchiatre privātpraksē un Ohaio stāta nervu klīnikā g) 20Clark

Ave, Wyoming, OH 45215, USA.

VĒVERIŅA,OIga-d) zobārste g) 531 Crovvn St.,Surrey Hill, NSW 2010,

Australia.

VIČA (OZOLIŅA), Ērika -a) 1912 d) LU 1936 ārste g) 39 S Elk Ave,

Dover, NJ 07801,USA.

VIDIŅA, Ausma -sk.: BLŪMENTĀLE.

VIDIŅA, Eva —d) Toronto U 1966 M.D. c) ārste Toronto, Kanādā.

VIDUCE, Marija - d) Toronto U 1960 D.D.S.

VIDUCE, Ņina -sk.: ČERNAVSKA.

VIESTURE, Aina - sk.: KRŪMIŅA.
VIEŽE, Jānis—a) 28. 5.1909 Jelgavā d) LU 1934 ārsts; speciālista tie-

sības 1939; ASV darbatiesības 1951 c) LU asistents chirurgijā 1934—1940un

privātā praksē; 1940—1944 dzelzceļu slimn. dir. un chirurgs; Vācijā nometnes

ārsts; ASV no 1949.

VĪGANTE, Silvija -sk.: LINČA.

VIJUMA-ZEMBERGA, Regīna — d) Minesstas U 1954 B.S. mcd. technol.

VĪKLANDS, Tālivaldis -a) 1.8.1914 b) prec. c) četri bērni d) LU

1939 ārsts g) Lākarbostaden Radhus 83, S - 890 40 Bredbyn, Svveden.

VĪKSNE, Liene — d) Bafalo U Ņujorkā 1961 B.S. farmācijā.

VĪKSNE, Valfrīds —a) 13.6.1902 Kalētos d) LU 1933 ārsts; darba at-

ļauja Ņujorkas stātā 1956 c) ASV kopš 1949 g) P.O. Box 641, Lakevvood, NJ

0870i/ USA.

VĪKSNIŅŠ, Pēteris -a) 29. 8.1944 Valmierā b) Māra Vfksniņa.dz. Vei-

berga, B.A.vēsturē c) Kristīnei d) Tempļa U Filadelfijā 1966 B.A. bioloģijā

(ļoti sekmīgi), 1970 M.D. c) praktikants un ārsts armijas slimn.,pašlaik Vācijā

armijas ārsts (kapteinis) g) 34th General Hospital -A. P. 0., NY 09189, USA.
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VILCIŅŠ, Andrejs —a) 30.11.1923 Praulienā b) IngeborgaVilcina, sek-
retāre un laborante c) Jānis 23, Tanja 13, Andra 7 d) Minsteres U Vācijā 1953

(ārsts), 1962 Dr.med. c) privātpraksē g) 6729 Bellheim, Hauptstr. 166, West

Germanv.

VILDAVA, Marija — sk.: ĶIPLOKA.
VILDAVA, Marta —a) 4. 3.1906 Vestienā d) LU 1944 mag. pharm.; Vā-

cijā Ķelnes U 1955 Dr. rer. nat. c) asistente, vēlāk līdzstrādniece Ķelnes U rūg-
šanas un enzīmu I f) publ.; sk.: A VII, 172. lpp.

VILINSKA, Līvija - d) Minesētas U 1959 B.S. mcd. technol. g) P. B.

7782, Long Beach, CA 90807, USA.

VĪLIPA (VORPA), Alma - a) 18.12.1900 Dzērbenē b) Pēteris Vīlips,

Latvijas armijas virsnieks, skautu darbinieks (sk.: A XII, 99. lpp.) c) Vilnis 30

d) LU 1933 ārste, 1939 spec. bērnu slimībās c) praksē vairs nestrādā f) publ.

higiēnā; apbalv. ar Aizsargu nopelnu krustu g) 1430 S-19thAve, Maywood, IL

60153, USA.

VILKINA, Tamāra — d) Marķētas U Milvēkī 1956 B.A. mcd. technol.

VILKINS, Pēteris — d) Čikāgas osteopatiskās mcd. un chirurģ. kolledžā

1969 D.O.

VILMANE (TAURIŅA), Alma-a) 1899 d) LU 1930 mag. pharm. c) far-

maceite g) Av. Nr. 3, esquina Paseo 127, „
Los Tamarindos", Villa Gesell, Prov.

Buenos Airēs, Rep. Argentina.

VILNE (MIKULIČA), Aleksandra -a) 1904 d) LU 1931 ārste g) King-

ston, Qld. 4205, Australia.

VILSONA (WILSON,dz. ĒĶE), Aija - a) 5.3.1944 Jelgavā b) Maksims

Vilsons (Maxim Wilson), ārsts, M.8., B.S. c) Rebeka 1 d) Kvīnslendas U 1967

M.8..8.5.; speciālistes darba tiesības 1972 c) vec. psīchiatre Ostina (Austin)

slimn. Melburnā,Austrālijā f) MANZCP g) 2-158 BroughamSt., Kew, Vic. 3101,

Australia.

VILSONE, Inga — d) Toronto U 1967 B.Sc.Pharm.

VĪNKALNA, Gaida — sk.: KALĒJA.

VINTERE, Ārija-sk.: GRANTA.

VISOCKIS, Valentīns —d) zobārsts g) 18236 Curtain Ave, East Detroit,

MI 48021, USA.

VIŠA, Zenta — d) Minchenes U Vācijā 1950 Dr.med.dent.

VIŠĶERS, Andrejs -a) 1.3.1943Ventspilī d) Karolīnu I 1969 mcd. lic.

c) strādā slimn. g) OrnskOldsviks sjukhus, S -
891 01 OrnskOldsvik, Svveden.

VITANDS, Ilgvars — d) Hārvarda U (ASV) 1960 8.A.; Ročesteras U 1964

M.D. c) ārsts f) publ ;
sk.: A VII, 172. lpp. g) Emerson Rd, Durham, NH 03824,

USA.

VĪTOLA, Anda -a) 1.1.1941 Rīgā d) Karabobo U 1965
n

Mēdico ciru-

jano", papild. Karakasas U slimn. neurologijā 1966—1968 un Lionas U Francijā

neurologijāun encefalografijā 1968-1970 c) slimn. un privātpraksē g) Caracas,

Cumbres dc Curumo, av. P-pal, edif. Jemus,aprt. 11.
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VĪTOLA, Daila — d) Adelaides U Austrālijā 1966 M.8.,8.5c.

VĪTOLA, Edīte — d) Hamburgas U Vācijā 1946 (ārste).

VĪTOLA, Eiženija —a) 10. 9.1912 Pēterpilī d) Minesotas U 1958 M.D.

VĪTOLA, Erna — d) Zviedrijas farm. I 1952 (farmaceite).

VĪTOLA, Hermīne — sk.: TURMANE.

VĪTOLA, Ira -sk: RAMINA.

VĪTOLA, Malda-sk.: PUĶĪTE.
VĪTOLA, Māra — d) Kolumbijas U (ASV) 1963 B.S.N. (māsu zinībās).

VĪTOLA (GRĪNŠTEINA), Marta-a) 18. 9.1942 Aucē b) Vilis Vītols, inž.

c) Kristīne 11, Laura 10, Māra 8, Vilis 5, Marta 2 d) Karakasas centr. U 1968

(zobārste) c) privātpraksē g) Urb. Valla Aniba,CalleLomas bajas Qta.Marta,

Caracas, Venezuela.

VĪTOLA, Rane -sk.: NEIŠA.

VĪTOLINA (DAMBEKALNA), Irma - a) 2.12.1896 d) LU 1924 ārste

g) Trekanten 6, S - 302 30 Halmstad, Svveden.

VĪTOLIŅŠ, Jūlijs -a) 22. 6.1894 Pavītē d) LU 1926 ārsts; prakses tie-

sības Anglijā 1953 c) Anglijā kopš 1948.

VĪTOLS, Aivars — d) Osteopatiskās mcd. kol. Kirkovelā (?) 1971 D.O.

VĪTOLS, Mintauts — d) Hamburgas U Vācijā 1947 (ārsts).

VĪTOLS, Valentīns — d) Mičiganas U (ASV) 1961 M. tautas veselībā.

VITRUNGA, Rasma — d) Diseldorfas mcd. ak. Vācijā Dr.med.

VITRUNGS, Kārlis — d) Diseldorfas mcd. ak. 1949 Dr.med.

VĪTUMS, Arturs —a) 23.10.1904 Annas pag. b) Erna Vītuma,skolotāja

c) dēli 37 g. un 34 g., meita 29 g. d) LU 1930 veterinārārsts, 1936 Dr.med.vet.;

papild. Vīnē un Hanoverā 1936—1938 c) LU priv.-doc. 1937,doc, 1938—1944,fak.

dekāns 1943—1944; Vācijā prof. UNRRA U Minchenē 1946—1947, Minchenes U

1947—1949; ASV prof. Vašingtonas stāta U vet.-med. kol. Pulmanā 1949—1972,
1972 godaprof.; 1972—1973 viesprof. Cīriches U Šveicē f) Kultūras fonda god-

alga par disertāciju LU; Morbergafonda un ASV nac. vesel. I stipendiāts; refe-

rējis 8 zin. kongresos,biedrs 7 profesion. un zin. org-jās; 36 zin. publ.; sk.: A

VII, 174. lpp. g) 1030 NE Lake St., Pullman, WA 99163, USA.

VĪTUMS, Arvīds —a) 11.8.1904 Jaunrozē b) Ērika Vītuma c) dēls 34 g.,

meitas 32 g. un 30 g. d) LU 1933 ārsts c) ārstn. dir. institūtā g) 1401 Dogvvood

Ave, Grafton, ND 58237, USA.

VĪTUMS, Vitolds - d) Vašingtona U 1962 D.D.M., 1968 D.C. (ārsts).

VĪVERA (VVEAVER, dz. MĒRCA), Brigita -a) 25. 2.1939 Rīgā b) Kenets

Vīvers (Kenneth Weaver), ārsts c) Andrejs 4, Lara 2 d) Toronto U 1962 D.D.S.

g) 4035 St. Albans Ave, North Vancouver, B. C, Canada.

VOITKUS, Ilze
— d) Mekgila U Kanādā 1967 B. veterinārmedicīnā.

VOLRATE, Mirdza -sk.: ROZENBACHA.

VORPA, Alma - sk.: VĪLIPA.

VORPA, Zelma-sk.: BREIKŠA.

VUŠKALNA, Ruta-sk.: EVBANKA.
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VUŠKALNA, Vija — d) Pensilvānijas U 1965 D.D.M.

ZAČESTA, Silvija -d) Adelaides U Austrālijā 1967 8.5..M.8.
ZAČESTS, Rūdolfs -a) 1938 Rēzeknē d) Adelaides U 1963 M.8..8.5.

c) ārsts f) publ.; sk.: A VIII, 279. lpp.

ZADE, Ilze -sk.: SALNĀJA.

ZADVINSKIS, Ivars — d) Mičiganas U Annarborā (ASV) 1970 M.D.

ZADVINSKIS, Zigfrīds -a) 5.1.1924 Rēzeknē d) Vircburgas U Vācijā
1956 Dr.med. c) ārsts; prakses gadi nostrādāti Mi čigānā, ASV f) sk.: AVII,

174. lpp. g) 2235 Ontonags SE, Grand Rapids, MI 49506, USA.

ZAISTERE, Ingrīda - sk.: RENERTE.

ZAKARA, Mirdza - sk.: BIRZNIECE.

ZAKE (KŪLMANE), Helēne —a) 1.4.1908 b) Elmārs Zaķis, prof., inž.

c) dēli 36 g. un 34 g. d) LU 1933 ārste c) praksē nestrādā g) 631 Brucedale

Ave, Hamilton, Ont. LBV IP7, Canada.

ZAĶĪTE, Astrīda -sk.: LIGERE.

ZAĶĪTIS, Vilis-a) 1.1.1905 Alūksnē b) Mirdza Zaķīte c) Andrejs 39,

leva 36 d) LU 1933 ārsts c) virsārsts Džordžijas stāta centr. slimn. g) 255

RandallDr., Milledgeville, GA 31061, USA.

ZALCMANE (KUNDZIŅA), Māra — a) 21. 9. 1916 Orenburgā, Krievijā

b) JānisZalcmanis, 01. kand. c) meitas 28 g. un 21 g. d) LU 1941 ārste zobu sli-

mībās; darba tiesības Zviedrijā c) skolas zobārste Stokholmā g) Ferievāgen 18,

S - 161 51 Bromma, Svveden.

ZĀLE, Vita—d) Marijaņu kol. Fondulakā (Viskonsinā) 1957 mcd. technol.

ZĀLĪTE, Anna -d) Ņujorkas U 1958 D.D.S. g) 244 Ashford Ave.Dobbs

Ferry, NY 10522, USA.
*

ZĀLĪTE, Herta - sk.: TIRZĪTE.

ZĀLĪTE, Ināra - d) Bostonas U 1965 B.A.bioloģijā, Ņujorkas U 1970

D.D.S. c) mācībspēks Hārvarda U (ASV) g) USA.

ZĀLĪTE, Ruta -d) Kalvina kol. Mičiganā 1960 B.S. mcd, technol. f) sk.:

AVIII, 279. lpp.

ZALTE, Gunta -d) Kalifornijas U Sanfranciskā 1970 D.Pharm.

ZAĻĀ, Aina -d) Oklahomas U 1961 B.S. farmācijā.

ZAĻKALNE, Valija -sk.: LŪSE.

ZAĻUMA, Valda-d) Ilinojas U 1967 B.S. farmācijā.

ZANDERSONS, Vilis - a) 1894 d) LU 1927 ārsts g) P.O. Box 307,

Parker, SD 57053, USA.

ZAREVIČA, Nanija- sk.: MEŽĪTE.

ZARINSKA, leva -sk.: VĒVERE.

ZARIŅA, Agnese - sk.: GAILĪTE.

ZARIŅA, Anita -d) Toronto U 1960 D.D.S.

ZARIŅA, Elfrīda -a) 3. 8.1944 Brazīlijā d) Kampīnu U (ārste), spec.

obstetrikā c) strādā Sanpaulē, Brazīlijā.

ZARIŅA, Flora -sk.: AUSTRUMA.
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ZARIŅA (VALAINE), Lidija - d) Mersikresta kol. Aiovā 1959 8.A.; 1966

Veinas stāta U: M.S. bakterioloģijā.

ZARIŅA, Marija — d) Hamburgas U Vācijā 1947 (zobārste); TaftsaU

Bostonā 1952 (zobārste).

ZARIŅA, Monika-sk.: ZIRNE.

ZARIŅA, Nellija — d) Kanādā B.Sc. māsu zinfbās.

ZARIŅA, Olga -sk.: MEDNE

ZARIŅA, Ruta — d) Oklahomas U 1956 (?) B.S. farmācijā.

ZARIŅA, Silvija —c) ārste (chiropraktiķe) g) 672 Brant St., Burlington,

Ont., Canada.

ZARIŅŠ, Bertrams —a) 22. 6.1942 Tukumā d) stud. Lafajetas U ķīmiju;
Sirakūzu U (ASV) 1967 (ārsts) c) strādā slimn. g) pagaidu adr.: 564 Second St.,

Brooklvn, NY 11215, USA.

ZARIŅŠ, Ēriks - d) Kanādā (ārsts)

ZARIŅŠ, Kristaps - d) Lehaija (Lehigh) U (ASV) 1964 B.A. bioloģijā;
Džonsa Hopkinsa U 1968 M.D.

ZARIŅŠ, Oļģerts - d) Sidnejas U Austrālijā (1958? farmaceits)

ZARIŅŠ, Pēteris —a) 1908 d) LU 1932 ārsts (chirurgs) g) Wassaic State

School, Wassaic, NY 12592,USA.

ZARIŅŠ, Raimunds — d) Kanādā (ārsts).

ZARIŅŠ, Silvestrs —c) osteopats g) 6538 Kingspoint Rd, Grand Blank,
MI 48439, USA.

ZAURE (MILTIŅA), Alvīne -a) 24.10.1892 Liepājā b) Augusts Zaure,

strēlnieku pulka virsnieks (miris 1939) c) dēls (kritis karā kā brīvprātīgais);

meita, prec. Vīklande d) Tērbatas U 1916 (zobārste) c) bijusi zobārste latv.

strēlnieku pulkā Krievijā, vēlāk Liepājā slimn. un privātpraksē; Zviedrijā zobu

kopšanas centrā Nordmalingā, tagad pens. g) Box 226, Kvrkogatan 8, S - 910 01

Nordmaling, Sweden.

ZĒBERGS, Jānis —a) 16. 5.1896 Tukumā d) LU 1921 ārsts c) kopš 1949

Austrālijā.

ZEGERTS, Ģirts —a) 15. 4.1950 Eslingenā d) stud. mcd. Bonnas U g) 53

Bonn, Bad Godesberg, Annabergerstr. 400, West Germanv.

ZEIBOTA, Berta - a) 19.5.1903 Ķieģeļos b) Alfrēds Zeibots d) LU

1943 ārste zobu slimībās c) privātpraksē g) 99 Philip Lane,London Nl5 4JR,

England.

ZEIBOTS, Juris — d) Sidnejas U Austrālijā 1960 (zobārsts).

ZEIBOTS, Viljams — d) Sidnejas U 1960 (zobārsts).

ZEILERE, Marina — sk.: OZOLA.

ZELTIŅA (AKERMANE), Ērika -a) 4. 3.1912 Padurē d) LU 1935 ārste

zobu slimībās c) ASV kopš 1940.

ZELTIŅA, Ilga -sk.: FREIMANE.

ZELTIŅA, Rita-sk.: REINFELDE.

ZELTĪTE, Silvija-sk.: LĪBEKA.
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ZELTKALNS, Ludvigs —a) 20.11.1898 Burtniekos b) Zenta Zeltkalne,

dz.Vālberga c) Kaspars 33 d) LU 1926 ārsts c) pens. g) 2909 Courtland Ave,

Kalamazoo, MI 49004, USA.

ZEMBERGA, Regīna -sk.: VIJUMA.

ZEMELE, Johanna-sk.: MATUZELE.

ZEMGALE, Rasma — sk.: ELFERTE.

ZEMĪTE (LĀCE), Anna - a) 21.9.1923 Šķibē b) Jānis Zemītis, ārsts

c) Andris 23, Baiba 17 d) stud. mcd. BU Pinebergā 1946—1949, Bonnas U 1960

(ārste), 1963 Dr.med. c) strādā kopā ar viru privātpraksē g) 5843 Ergste,

Kirchstr. 20, West Germanv.

ZEMĪTE, Erna -sk.: RAUDZIŅA.

ZEMĪTIS, Jānis —a) 3. 3.1921 Jelgavā b) Anna Zemīte, dz. Lāce, ārste

c) sk.: Anna Zemīte d) stud. mcd. LU 1942—1943, BU Pinebergā 1947-1949;
Bonnas U 1960 (ārsts), 1962 Dr.med.; spec. iekšķīgas slimībās 1968 c) strādā

kopā ar sievu privātpraksē g) adr. sk.: Anna Zemīte.

ZEMJĀNIS, Jānis -a) 15.2.1948 Zviedrijā d) Minesētas U: 8.5.,1972

M.D. c) pabeigts praktikanta gads g) USA.

ZEMJĀNIS, Raimunds -a) 16. 9.1918 Krievijā d) stud. LU 1937-1940,

Zviedrijā Stokholmas veterinārajā A. 1945—1948 (veterinārārsts); Minesētas

vet.-med. kol. 1957 Ph.D. c) mācībspēks Minesētas vet.-med. kol. kopš 1953, no

1957 ārk. prof., no 1959 prof.; 1961—1962pārraudzīja Jāņa Priedkalnastudijas;

ASV federālās valdības komandējumā Āfrikā, palfdzot nodibināt veterināro fak.

f) publ.; sk.: AVII, 176. lpp.

ZEMMERE (BAKŪZE), Dace — b) Roberts Zemmers 36, ārsts d) far-

maceite g) 7820 - 112th St. SW, Tacoma,WA 98498, USA.

ZEMMERS, Roberts -a) 24.4.1937 Jelgavā b) Dace Zemmere.dz. Ba-

kūze, farmaceite d) MinesStas U 1961B.S.med.pamatzinātnēs,l964 M.D. c) ārsts

g) adr.sk.: Dace Zemmere.

ZEMZARS, Jānis -a) 1906 d) LU 1939 ārsts g) 3651 Main St.,Perry,

OH 44081, USA.

ZEPA (NIEDRA), Genoveva-d) Bonnas U Vācijā 1957 (ārste) g) 9 Leith

Hill Rd,Willowdale,Ont.,Canada.

ZEPA (LĪBANTE), Māra —b) Aivars- Zeps, ārsts d) Marķētas U Milvokf

1960 B.S. māsu zinībās c) žēlsird. māsa g) 929 N AstorSt,Apt.7ol, Mihvaukee,

WI 53202, USA.

ZEPS, Aivars — a) 14. 9.1926 b) Māra Zepa, dz. Lfbante, žēlsird. māsa

d) Midlendas kol. Fremontā, Nebraskā, ASV 1950 8.5.; Marķētas U Milvēkf 1956

M.D. c) ārsts g) adr.sk.: Māra Zepa.

ZERVIŅA (ŪDRE), Alma -a) 1902 d) LU 1930 ārste g) 29 Ahern Dr.

S, Windsor, CT 06074, USA.

ZERVIŅŠ, Andris - d) Aiovas stāta U (ASV) 1954 8.5.; Pitsburgas U

1961 M.S. tautas veselībā, 1962 M.S. epidēmiologijā,1963 M.S. higiēnā f) publ.;

sk.: A VIII, 280. lpp.
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ZIBNERS, Harijs —a) 30.12.1942 Saldus pag. b) Brenda Zibnere, žēl-

sird. māsa c) Lara 2 d) Ohaio stāta U 1964 B.A. (ļoti sekmīgi), 1967 M.D, (ļoti

sekmīgi) c) ausu, degunaun kakla ārsts ārstn. fonda centrā Sakraments g) 3008

JonalanDr., Sacramento, CA, USA.

ZIEDIŅA, leviņa — d) Mičiganas U (ASV) 1962 B.A.N. (māsu zinībās).

ZIEDIŅA, Inese —d)b. U Vācijā; Toronto U 1954 D.D.S. c) zobārste

g) 218 Greenwood Ave, Toronto 8, Canada.

ZIEDIŅA, Inese - sk.: MĀRKMENA.

ZIEDIŅA, Inta —d) mcd. technologe g) 2125 Delavvare St., Berkelev, CA

94709, USA.

ZIEDIŅA, Skaidrīte - sk.: GRĪNUPE.

ZIEDIŅŠ, Visvaldis —d) ārsts g) P.O. Box 218, Fairview, IL 61432, USA.

ZIEMELIS, Ansis — d) Kolumbijas U Ņujorkā 1964 M.D.

ZĪLE, Aina — d) Hamburgas U Vācijā 1947 Dr.med.dent.

ZĪLE, Anna-sk.: GRĪNBERGA.

ZĪLE, Boriss —a) 13.12.1921 Ludzā d) Erlangenas U Vācijā 1948 (zob-

ārsts), Minesotas U (ASV) 1954 (zobārsts) g) 6261 Trinitv Dr. NE, Minneapolis,

MN 55432, USA.

ZĪLĪTE-SALTUPE, Mudīte - d) Hamburgas U Vācijā 1946 (ārste).

ZILMANE, Biruta — d) Konektikutas stāta U 1955 B.S. farmācijā.

ZĪRAKA (GRANTĒ), Silvija —a) 11.11.1935Rīgā b) Miervaldis Zīraks,

inž. c) Viktors 6 d) Hantera kol. Ņujorkā 1957 8.A.; Jēlas (Yale) U mcd. fak.

1960 M.D. (spec. iekšķīgās slimībās un endokrinologijā) c) ārste un pētn.U slimn.

f) publ. g) 460 Modoc Ave, Oakland, CA 94168, USA.

ZIRNE (LĀCE), Lūcija — a) 18. 7. 1917 Baltinavā b) Pēteris Zirnis,

tauts-ks c) Pēteris 31, Brigita 29 d) LU 1941 ārste (spec. acu slimībās) c) pri-

vātpraksē un acu slimību klīnikas vad. f) publ.: pētījumi par glaukomu g) 69-10

- 108th St.,Forest Hills,NY 11375,USA.

ZIRNE (ZARIŅA), Monika-a) 1909 d) LU 1933 ārste g) VVassaic State

School, VVassaic, NY 12592, USA.

ZIRNIS, Pēteris —a) 18. 7.1902 Kauguros d) LU 1928 ārsts c) LU asis-

tents; no 1944 nometnes ārsts Vācijā, 1946 lektors BU f) publ. latv. ārstu žurnā-

los g) adr.sk.: Monika Zirne.

ZIRNĪTE, Silvija — d) Mičiganas stāta U 1963 B.S.N. (māsu zinībās).

ZĪTARE, Ida - sk.: BANKINA.

ZIVTIŅŠ, Pauls — d) Bredfordas U Anglijā 1972 (farmaceits).

ZNOTIŅA, Gaida -
sk.: ĀDAMSONE.

ZNOTIŅA, Silvija - d) Vindzoras U 1965 B.S.,Otavas U Kanādā 1969

M.D.

ZOLTE, Valters — a) 27. 3. 1943 Latvijā b) Zeltfte Zolte, dz. Lejiņa

d) Kvīnslendas U 1967 M.8.,8.5.; anestētiķa diploms c) gatavojas darba tiesību

pārbaudījumiem Līdsā, Anglijā; anestēzijas nodaļas sekretārs Līdsas U slimn.

g) no 1974: Qld, Australia.
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ZOMERE, Antonija - sk.: ĀDAMSONE.

ZOMERE-SEGLIŅA, Biruta - d) Vašingtonas stāta U Sietlā 1955 B.S.

zobu higiēnā.

ZUIKA, Māris —a) 19.10.1943Valmierā b) Maija Zuika d) Rietummi-

čiganas U Kalamazū 1964 B.A.,Mičiganas U Annarborā 1968 M.D. c) ārsts (der-

matologs ) Maijo (Mayo) klīnikā g) 1532 - lOth St. SE, Rochester, MN 55901,U5A.

ZULE, Aina — d) Toronto U 1966 B.S.N. (māsu zinibās).

ZUMENTS, Nikolajs -a) 1907 d) LU 1942 ārsts g) Weston,OH 43569,

USA.

ZUŠMANE (UPESLEJA), Anna —a) 31. 5.1908 Krievijā b) Dāvis Zušma-

nis, inž. c) Vija 37 d) LU 1941 mag. pharm. c) no 1952 kā med.technologepētn.

darbāMekgila U mcd. fak. patoloģijas I Montrealā g) 5130 St. Ignatius Ave, Mont-

real 265, Que, Canada.

ZUŠMANE (BĒRZIŅA), Vilma -a) 14. 5.1920 Rfgā b) šķīrusies c) Astra

23, Andrejs 20 d) LU 1943 ārste zobu slimībās c) bērnu zobārste Gēteborgas

ārstn. pārvaldē g) Dr. VVestrings Gata 6, S -
413 24 GMeborg, Sweden.

ZVAIGZNE, Aina — sk.: HOLTA

ZVAIGZNE, Laima — sk.: EGERTE.

ZVAIGZNĪTE, Velga — d) Toronto U 1966 B.Sc.Pharm.

ZVĀRGULIS, Jānis — d) Džonsa Hopkinsa U Baltimorā 1969 M.D.

ZVEJNIEKS, Ilmārs - a) 19.10.1923 Jelgavā d) stud. mcd. Bonnas U;

Lundas U Zviedrijā 1970 mcd. lic. c) apg. ārsts Zviedrijā g) Distriktslākare,

S - 890 54 TrehbrningsjO, Svveden.

ZVEJNIEKS, Kārlis - c) ārsts g) 1123 N 3rd St., Aberdeen,SD 57401,

USA.

ZVEJNIEKS, Osvalds -d) Toronto U (1958? farmaceits).

ZVIRBULE, Elza -sk.: SMILTENE.

ZVIRBULE (AUDERE), Hermīne -c) farmaceite Kanādā f) patentu īpaš-

niece; sk.: AVIII, 280. lpp.

ZVIRBULE, Zenta - d) Drēka (Drake) U Demoinā (ASV) 1953 B.S.Pharm.

ZVIRBULIS, Jēkabs - d) Mičiganas U 1961 8.A.,1962 M.D.

ZVIRBULIS, Raimonds - d) Mičiganas U Annarborā 1967 B.S. zooloģijā,

1971 M.D. g) 1237 Island Dr., Apt. 203, Ann Arbor, MI 48104,USA.

ZVIRBULIS, Verners -a) 3. 8.1910 Jaunlaicenē d) LU 1939 veterinār-

ārsts c) Latvijā strādāja sab-bā
„

Bēkona eksports", vēlāk Liepājā; 1944 Vācijā,

1950 ASV; vet.-ārsts g) Carson, ND 58529, USA.

ŽAGARS, Jānis-a) 1946Vācijā d) Sidnejas U Austrālijā 1971 8.M.,8.5c.
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PAPILDINĀJUMS

AKMENTIŅA (BROŽE), Velta -a) 12. 3.1906 Ķieģeļos b) Jānis Akmen-

tiņš, mag. pharm. d) LU 1944 mag.pharm. c) farmaceite Latvijā un Vācijā

(UNRRA dienestā); ASV 1949—1955 zobu techniķa labor., 1955—1971 farmaceite

slimn.,pēc tam pensijā g) 5603 Port Austin Rd,Caseville, MI 48725,USA.

AKMENTIŅŠ, Jānis - a) 24. 3.1907 Ķieģeļos b) Velta Akmentiņa, dz.

Brože, mag. pharm. c) Margita Krfgere, dz. Akmentiņa, mag. pharm. d) LU 1944

mag. pharm. c) aptiekas pārvaldnieks Kuldīgā, ari Vācijā (UNRRA dienestā);
ASV no 1949; ķīmiķis Mičiganā 1956—1967, pēc tam pensijā g) adr.sk.: Velta

Akmentiņa.
ALKSNE (OZOLA), Alma -a) 1901 Jaunlaicenē b) Ādolfs Alksnis, vet.-

ārsts 70 c) Zaiga Filipsa.dz. Alksne, ārste; Jānis 36,mākslinieks d) LU 1930

veterinārārste c) raj. vet.-ārste Apē; Vācijā 1944—1949, pēc tam ASV; no 1952

strādā pašu veterinārā klfnikā g) 642 National Ave, Chehalis, WA 98532,USA.

ALKSNE, Zaiga -sk. (tālāk): FILIPSA.

FILIPSA (PHILLIPS,dz. ALKSNE), Zaiga-a) 1934 d) Sietlas (Seattle) U

ASV 1959 (ārste) c) skolu ārste g) Bellevue, WA 98004,USA. (Sk. 288. lpp.)

GRAUDIŅA (KAZIŅA), Ināra —a) Rfgā b) Valdis Graudiņš c) Andis 13,

Sandra 9 d) Viktorijas farmācijas kol. Melburnā 1958 Ph.C., M.P.S. c) savā

aptiekā Sidnejā g) 190 Bondi Rd, Bondi, NSW 2026, Australia.

HEINSONS, Jānis — a) 20.11.1950 Lībekā, Vācijā d) b. Elkharta mcd.

technoloģijas institūtu (zobu techniķis).

KĀRKLIŅA, Aina — a) 1950 d) Ņusautvelsas U Sidnejā, Austrālijā 1974

M.8.,8.5. g) adr.sk.: Herta Kārkliņa.
KUČERE (RUGELE), Aina -a)2. 9. 1936 b) Māris Kučers 36,elektro-

techn. inž. un tauts-ks*(Melburnas U 1960 8.E., 1967 8.C0m.) d) Viktorijas farm.

kol. Melburnā 1962 Ph.C, M.P.S. c) farmaceite Ostina (Austin) slimn. Melburnā

g) 20 Para Rd, Lower Plentv, Vic. 3093, Australia.

LŪSIS, Imants — d) Šefīldas U Anglijā 1971 (zobārsts).

MUIŽNIEKS,Valdis (sk. 323.1pp.) — b) Lalita Muižniece.dz. Lāce, Rietum-

mičiganas U 1958 B.S. angļu un vācu vai., 1970 M.A. lingvistikā un paidagoģijā;

sk.: AK, 120. lpp. f) Diplomāte American BoardofChiropracticOrthopedists 1973.

PALMA (JEGORA), Elvīra—a) 1912 b) Andrejs Palms,vet.-ārsts c) di-

vas meitas un dēls d) LU 1938 ārste zobu slimībās g) 7126 MesaDr., Aptos.CA

95003, USA.

PALMS, Andrejs (sk. 329. lpp.) — a) 20.4.1908 Mazstraupē b) Elvīra

Palma, dz. Jegora, zobārste c) sk.: Elvīra Palma d) LU 1937 veterinārārsts

c) zirgu apkalēju skolas vad. Jaunpilī; raj. vet.-ārsts 1938—1944;Vācijā no 1945;

ASV federālās valdības dienestā gaļas apskatē g) adr. sk.: Elvīra Palma.

SPĒLITIS, Juris — a) 4.3.1950 Brisbenā, Austrālijā d) Kvīnslendas U

Austrālijā 1973 (zobārsts) c) privātpraksē g) 5 Fernevdell St., Ashgrove, Qld.

4060, Australia.
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DAŽI PIEMIŅAS VĀRDI

Raimunds Pavasars

Kad 1944. gadarudenī krievi atkal ielauzās mūsu dzimtenē, daudz nacio-

nāli domājošu ārstu un zobārstu atstāja savu tēvuzemi, lai nebūtu jāmēro garais

ceļš uz austrumiem aizrestotos vagonos. Vācijā pēc nelaimīgā kara beigām visi

atrada nodarbošanos bēgļu nometnēs vai arī iekļāvās vācu saimniecībā. 1947.

gadā Dr. Kārlis Apinis nodibināja Latviešu ārstu apvienību trimdā (LAAT), ko

vēlāk pārdēvēja par Latviešu ārstu un zobārstu apvienību (LAZA). Tajā uzņēma

visus ārstus un zobārstus, kas bija beiguši Latvijas universitāti vai art citu

medicīnas augstskolu vai institūtu. Tomēr,par spīti kollēgas Apiņa pūlēm, viņam
neizdevās iesaistīt organizācijā visus latviešu ārstus un zobārstus, un par tiem

LAZA valdei trūkst ziņu. lespēju robežās LAZA valdes ziņas par ārstiem un

pārējo medicīnisko personālu iepriekšējā sarakstā papildinājusi ARCHĪVA re-

dakcija pēc LAAJ zinātnes nozares kartotēkas par universitātes beigušajiem lat-

viešiem un pēc citiem avotiem.

Sekojošais mirušo ārstu saraksts attiecas tikai uz tiem ārstiem, kas

miruši trimdā brīvajā pasaulē. Tas, ka par vairākiem no viņiem vairs nevarēja

sameklēt sīkākus dzimšanas un miršanas datus, liecina, ka bija pēdējais laiks

viņu piemiņu dokumentēt.

Daudz ārstu pēc sekmīga darba dzimtenē un trimdā ir slēguši savas acis

uz mūžu. Daži ir krituši kaujaslaukā. Viņi līdz pēdējam ir kalpojuši sirgstošam

cilvēkam, kā tas rakstīts mūsu Latvijas universitātes diplomā. Viņus ar godbi-

jību piemin mūsu ārstu un zobārstu saime. Ar pateicību viņus piemin arī dau-

dzie slimnieki, kam viņi atdevuši veselību vai arī mazinājusi ciešanas, kad bija

ejams pēdējais ceļš. Uz viņiem pilnā mērā var attiecināt vārdus:
„ Svētīgi mi-

rušie, kas mirst iekš tā Kunga no šā brīža. Tiešām, saka Gars, lai tie atsusas

no savām pūlēm, jo viņu darbi tos pavada".. .

BRĪVAJĀ PASAULĒ MIRUŠIE ĀRSTI

ĀDAMSONS, Kārlis (1884-30.4.1957) - AIZKRAUKLIS, Valdis (1905-

-----1971 ASV) - AKERMANE,dz. TREIGUTA, Verēna (21.1.1883 Dobelē-26.12.1970

Deitonā, ASV) - AKERMANIS, Eduards (1878-3.6.1954 Kanādā) - ALKSNIS,

Jēkabs,Dr.med., LU prof. (22.8.1870 Durbē-7. 3.1957 Londonā,Anglijā) -ALU-

NĀNS, Jānis (24. 6.1886 Kalsnavā-18. 2.1968 Norvēģijā) - ANDREIKA, Fricis

(27. 7.1891 Elejā-21. 9. 1968 Sietlā, ASV) - APINIS, Kārlis, Dr.med. (16. 3.1895

Jaunvālē-3.7.1967 Sedrovulejā, ASV) - AUNS, Žanis (1904-1970 ASV).

BAIDIŅŠ, Aleksandrs, Dr. mcd. (11.12.1882 Llgatnē-12. 5. 1962 Ņujorkā)

-BĀKULIS, Alfons (1912-kritis Pomerānijā 1945) - BALTGAILIS, Marģers

(9.12.1908 Rīgā-2. 7.1973 Sidnejā, Austrālijā) -BAŠĶE, dz.VASIĻEVSKA, Ērika
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(9.10.1911-16. 2.1966 Elmirā, Ņujorkā) — BAUMANIS, Jānis (1900—28. 11.1964)
- BERGMANE, dz. MELNBĀRDE, Mariana (1885—6.4.1951) - BERGMANIS,

Oskars (30.9.1897 Kokmuižā-8. 9.1971 Ziemeļkarolīnā, ASV) - BERGS, Kārlis

(21. 5.1893-1950jūn. Stokholmā) - BĒRZIŅŠ, Hugo (30.11.1896 Mārsnēnos—

2. 6.1957 Kolumbusā, ASV) - BIEZAIS, Jēkabs (3.1.1891 Pēterpilī-21.1.1971

Sanhosē, Kalifornijā, ASV) - BIRZNIEKS, Pauls (29.10.1891 Bērzē—s. 3.1966

Demoinā,Aiovā, ASV) - BĪSKAPS, Dāvids (3. 6.1879 Jelgavā—3o.3.1972 Lēkvjū,

Mičiganā, ASV) - BLOSFELDE,dz. ŠEĻECHOVA, Valentīna (1886—31.10.1955)

- BOJĀRS, Kazimirs (13. 8.1902 Bērzpili—22. 4.1959 Čikāgā, ASV) — BOR-

MANE, dz. OZOLIŅA, Hilda (18. 9.1899 Unguros-31.5.1963 Čikāgā) -BRIEDIS,

Roberts (24. 7.1903 Litenē—25.1.1965Sidnejā, Austrālijā) — BRŪVELIS, Her-

berts (1902—20.12.1970Melburnā,Austrālijā) — BUDULS, Hermanis,Dr. mcd.,

LU prof. (16.11.1882 Jaunpiebalgā-10.11.1954Vācijā) - BUŠS, Ērichs (31. 5.

1903 Valmieras apr.—6. 5.1973 Ņujorkā).
CERBUKS, Jānis (17.1.1904 Liezērē—3o. 8.1965 Velsendā, Austrālija)

-ČIEKURS, Roberts (1905-1972 febr.OhaiS, ASV) - CIEMIŅŠ, Jānis (1906-

-----22.12.1956) - CILINSKIS, Viktors (6. 6.1902 Valmieras apr.-12. 3.1961 Kla-

rindā, Aiovā, ASV) - CUKURS, Pauls (25.1.1896 Mazsalacā-22. 6.1971 Losan-

dželosā, ASV) — ČAKĀRNIS, Dāvids (8. 9.1902 Trikātā-13.2.1973 Kraistčerčā,

Jaunzēlandē).

DĀLE.dz. VIGMANE, Zina (1905-16. 5.1951 ASV) - DĀRZIŅŠ, Egons,

Dr.med., LU prof. (24.10.1894 Bārbelē—l3. 8.1966 Mineapolisā, ASV) -DĀVID-

SONE.dz. BEBRE, Austra (1892—5.4.1965) - DIMZA, Georgs (12. 2.1896 Blf-

dienē-11.11.1968Linkolnā, ASV) - DRAŠKA.dz.STĀRKA, Alma(23. 7.1903 Kur-

sīšos—27. 9.1964 Melburnā,Austrālijā).

EGLĪTE, dz. JANSONE, Emīlija (1893—23.4.1958) - EGLĪTIS, Pauls

(24.8.1898 Mārsnēnos—3l.7.1972 Zviedrijā) — EGLĪTIS, Rūdolfs (4. 9. 1892

Limbažos-1. 2.1969 ASV) - EKŠTEINS, Arvīds (1. 7.1913 Liepājā-10.6.1960

Pērtā, Austrālijā) - ESENBERGS, Jēkabs, Ph.D., prof. anatomijā ASV (1883-

-----1958).

GAVARS, Pēteris (28.12.1884 Nītaurē-10.2.1955 Farelē, Vācijā) -

GRĀBIS, Ēriks - GRAUDIŅŠ, Arnolds (7. 7.1896-14.11.1954Džordžijā, ASV)

-GRĪNBERGS, Pauls (1897-2.3.1964 Ņujorkā) - GRĪNUPE, dz. PALCERE,

Silvija (8.4.1902 Jelgavā-20. 8.1973 Bostonā, ASV) - GRĪNUPS, Aleksandrs

(9. 7.1890 lecavā-16. 9.1966 Bostonā, ASV).

JANSONS, Ernests,Dr. mcd., LU prof. (4.12.1880-1946Veisenfeldē,Vā-

cijā) -JANSONS,Mintauts (miris ASV) -JAUNZEMS,Alfrēds (13. 5.1903 Med-

rē-2.11.1960 Ņujorkā) — JAUNZEMS,Jānis (27. 5.1893 Koku pag. -7.12.1946

Eslingenā) - JAUNZEMS, Valters,ārsts, pulkv. (1. 6.1896 Lizumā—22. 2.1959

Paloalto, Kalifornijā, ASV) - JĀVICS, Gregorijs (24. 2.1901 Rīgā-9.10.1964

Losandželosā, ASV) - JĒGERS, Pauls (16.12.1898 Dobeles pag. -1.10.1963 Ņu-

jorkā) - JEKALS, Gvido (1. 7.1904 Rīgā-2.1.1969 Akronā.Ohaiē,ASV) — JĒRU-

MA,dz. KRASTIŅA, Lūcija, Dr. mcd., LUpriv.-doc. (12.11.1899 Cēsīs-23. 9.1968
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Karakasā,Venecuēlā) — JUMARS, Žanis (25.1.1893 Ābelos-26.7.1961 Dela-

verā, ASV).

KAKTIŅŠ, Jānis, Dr.med., LU prof. (15.2.1892 Mazsalacā—23. 3.1955

Barē,Vermontā, ASV) - KALNIŅA,dz. LABEJEVA,Katrīna (1886-1969Ilinojā,

ASV) - KALNIŅŠ, Ludvigs (1886-) - KALNIŅŠ, Pauls (3. 3.1872 Vilcē-26.8.

1945 Becavā, Austrijā) - KAMPE.dz. TRAUMANE, Elza (1909-1971 okt. Redin-

gā.ASV) - KĀRKLIŅŠ, Kārlis (13.3.1902 Valgundē-10.10.1962 Ņujorkā) -

KARLSONS, Žanis (25.1.1897 Rfgā-1966 Malmē, Zviedrijā) - KARPS, Ansis

(16.1.1892 Skrundas pag. -24. 6.1970 Milvēkī, ASV) -KASPARI, Vitālijs (10.11.

1919-4.8.1973 Providensā, ASV) - KAUFMANIS, Leopolds (14. 4.1885-19.6.

1949 Kanādā) - KAUGARS, Eduards (1900-21.11.1954) - KAZMERS, Nikolajs

(16. 6.1914 Svētciemā-5.10.1973 Lēkvjū, Mičiganā, ASV) - KESELS, Dāvids

(1892-27.7.1955 Mineapolisā, ASV) -KLĀSONS, Boriss (11.3.1913 Turkestanā

-2. 6.1956 Nasavā, Ņujorkā) - KLEINBERGA,Irmgarde (21.1.1917Pēterpilī-

-6.3.1961 Losandželosā, ASV) - KOCERS, Jānis, Dr.med. (1901-23.11.1952Če-

rokī, ASV) -KRASTIŅŠ, Augusts,Dr. mcd., LU doc. (4. 8.1902 Cēsīs-13.10.1971

Karakasā, Venecuēlā) - KREICBERGA, atr. HERMANOVSKA,dz. VĪTOLA, Anna

(4.8.1893 Gaikos-17.11.1973 Holidēsburgā,Pensilvānijā, ASV) - KREICS, In-

driķis (27.1.1897 Saikavā-13.1.1971 Sirakūzās, ASV) -KRIMBERGA,dz. KAP-

LĀNA, Eiženija (1882-Austrālijā) - KROGZEMS, Jēkabs (9. 3. 1888 Umurgā-

-14.12.1973 Ņujorkā) - KUPLIS, Hermanis (31.1.1896 Pociemā-28.2.1962 Mi-

čiganā) - KURELE, dz. ROZENVALDE, Elza (26. 4.1900 Rīgā-29. 3.1971 Či-

kāgā).

KEPARS,Klāvs (9. 2.1904 Bārtā-9.11.1973 Kanberā, Austrālijā) -ĶISE

dz. VILHEMSENA, Melānija (16.11. 1894 Rīgā-3.11.1971 Ņujorkā.

LANKA Oto (26. 9.1909 Rfgā-25. 6.1973 Hartfordā, Konektikutā ASV) -

LAURINOVIČa! Apolonija (1886-1967 jūl. Kalifornijā, ASV) - LAZDIŅŠ, Ādolfs

(1888-3 11 1966) - LAZDIŅŠ, Alfrēds (11. 9.1879-16.5.1955 Berchtesgadenā,

Vācijā) - LEDIŅŠ Kārlis (14.4.1898 Madlienā-28.4.1960 Londonā,Anglijā) -

LEJA, Rūdolfs (15.10.1908 Purmsātos-4.12.1973 Ņujorkā) -LĒMANIS, Fricis

(28. 9.1901 Liepājā-19. 4.1959 Independensā, Aiovā, ASV) - LERCHS, Arnolds

(1899-31.10.1958) -LESNIEKS, Voldemārs (18. 3.1890 Sāvienā-5.7.1973 Vest-

hevenā, Konektikutā, ASV) - LĪBIETIS, Jānis (1885-1947 Zviedrijā) - LICIS,

Jānis (12 4 1910-1.9.1956Balaratā, Austrālijā) - LIEPIŅŠ, Richards (29.1.

1897 Naukšēnos-25.10.1968 Čilē) - LIETUVIETIS, Ādolfs (3.4.1901 Rīgā-

-31.12.1965 Sietlā, ASV) - LIĢERS, Arturs (3.8,1891 Rīgā-11. 2.1957 Trojā,

Ņujorkā) - LŪSIS, Ādams (17.6.1890 Ipiķos-22. 6.1973 Trentonā,Ņudžersijā,

'

MAČS Osvalds,Dr. mcd., LU asistents (6.1.1908 Jaungulbenē-1945 Nei-

minsterē, Vācijā) - MADERNIECE, Elza (3. 9.1899 Jaungulbenē-3. 8.1973 ME-

sedonijā.Ohaiē.ASV) - MAILEPORS, Kristaps (1903-2. 1. 1967 ASV) - MAL-

MANIS, Kārlis (24.9.1897 Jeros-19. 4. 1963 Embrfvilā, Pensilvānijā, ASV) -

MAMONTOVA, dz. PRIBITKOVA, Helēna (7. 9. 1889 Tambovā-5.12.1972 Nu-
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džersijā, ASV) - MAMONTOVS,Aleksandrs (1891—6.12.1957 Ņudžersijā, ASV)

— MANASA, dz. LAPINSKA, Johanna (24. 4.1882 Elejā-28. 3.1971 Sidnejā.Aus-

trālijā — MANASS, Jānis (1883 Ropažos—22. 2.1966 Sidnejā, Austrālijā) —

MELNALKSNIS, Krišjānis (1894-17.7.1951) — MEŽCIEMS, Aleksandrs (4.4.

1891 Trikātā-3.5.1960 Anglijā) — MIKOLAFI (MICOLOUGHI),dz. KLINTS, Mir-

dza (8. 9.1923 Kuldīgā-22.11.1972Rodailendā, ASV).

NEIDERS, Kārlis (20. 9.1903 DzSrbenē-10. 2.1963 Dankirkā, Ohaio, ASV)

— NEILANDS, Alfons, Dr.med. (miris Vācijā) - NEIMANIS, Ludvigs (7.11.1900

Dunalkā-11.10.1957 Ņujorkas stātā, ASV) — NEKRASOVS, Vasilijs (1893-26.1.

1961) - NIKLASS, Aleksandrs (20.11.1896-1946 Minchenē,Vācijā) - NOLLE,

Verners (29. 7.1900 Dikļos—l.ll.l97o Melburnā,Austrālijā).

OSTVALDE.dz.KALĒJA, Antonija (1907-9.8.1970) - OZOLIŅŠ, Her-

manis (21. 9.1896 Limbažu pag. —8. 4.1960 Linčepingā, Zviedrijā) — OZOLS, Oļ-

ģerts (10. 5.1920 Rīgā—29. 5.1973 Vaivojā, Ņusautvelsā, Austrālijā).

PAKALNS, Alfrēds, Dr.med., LU vec. asistents (7. 6. 1902 Cirgaļos—
13.1.1960 Luisvilā, Kentukī, ASV) - PĒTERSONS, Augusts (20.10.1878 Lādē-

-20. 8.1966 Zviedrijā) - PETKEVIČS, Ādolfs (6. 8.1908-1946Vācijā) -PLEKŠS,

Osvalds (1913-18. 6.1969 Prinstaunā, Ņudžersijā, ASV) - PORIETIS, Jānis (1914

-18.4.1971 Ilinojā, ASV) - PRIEDITIS, Georgs (3.10.1909 Rfgā-17. 3.1972

Jenktonā,Dienviddakotā,ASV) — PRĪMANIS, Jēkabs, Dr. mcd., LU prof. (12. 3.

1892 Ādažos-22.11.1971 Pitsburgā, ASV) - PRTVKA, Arkādijs (1907-14.7.

1953) - PŪRIŅŠ, Vladislavs (1892—1950) - PURMALIS, Vilis (3.7.1903 Gul-

benē-20. 2.1973 Ņujorkā) -PURVIŅŠ, Pauls (27. 5.1914 Cēsīs-18.12.1971 Ņu-
tonfolsā, Ohaio, ASV).

RAŅĶIS, Visvaldis (miris 18.9.1968 Lisbonā, Ohaiē, ASV) - RAVIŅŠ,
Pēteris (3.3.1897 A5arē—12.11.1969 Čikāgā) — RENIGERS, Jēkabs (miris

5. 6.1955 Čikāgā) -REUSA, dz. BLOSFELDE, Irīna (21.1.1917 Rīgā-3. 4.1970

Peripointā, Merilendā,ASV) - RIEKSTIŅŠ, Kārlis (21.7.1890 Rīgā-30. 12.1951

Demoinā, Aiovā, ASV) — RĪSBERGS, Hermanis (21. 2.1898 Mazsalacas pag. —

13. 6.1960 Jenktonā,Dienviddakotā,ASV) - ROZENTĀLS, Pēteris (1904—20. 5.

1958) -RUBENIS, Pēteris (14.10.1890 Vējavā-22.3.1963 Mineapolisā, ASV) -

RUBĪNS, Alfrēds (17.12.1893 Tērbatā-21.6.1968 Fortloderdēlā, Florfdā, ASV)

— RUDZĪTE, dz. PUTNIŅA, Ludmilla (1890-17. 4.1958).

SILARĀJS (NEIMANIS), Augusts (28.10.1887 Dobē-16.10.1966 Boltonā,

Anglijā) - SILĀRAJS, Valerijs (12. 4.1915 Skrundā—ls.l.l974Melburnā,Aus-

trālijā) - SĪLE.dz. OZOLIŅA, Ulrika (1911-22. 5.1945 Vācijā) - SINĀTE-RO-

ZENBERGA, Mersedese (mirusi 14. 7.1967) -SINĀTS, Reinis (1910-1964 Flo-

rīdā.ASV) — SKADIŅŠ, Hugo (5.2.1884 Katlakalnā—l966 Minchenē) - SKRAS-

TIŅŠ, Arturs (22. 4.1908 Dauguļos—26. 7.1972 Vesterosā, Zviedrijā) - SKRAS-

TIŅŠ, Jānis (1906-2. 3.1972 Hamiltonā, Kanādā) - SNIĶERE, Alma (21.1.1897

5ku1tē—29.1.1971Denverā, Kolorādo, ASV) — SNIĶERIS, Reinholds,Dr.med.,prof.

(6.12.1893-6.11.1953Čikāgā) -SPROĢIS, Georgs (5. 4.1890 Šķēdē—14.1.1963

Lafajetā, Indiānā, ASV) - STAPRĀNS, Oskars (miris 14.1.1967) — STRAZDIŅŠ,
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Eduards (24.10.1901 Stalbē-12.1.1964Veimarā,Kalifornijā,ASV) - STUĶĒNS,
Nikolajs (15. 4.1895 Bērzpili—l6. 6.1969 Sentpftersbergā, Florīdā, ASV) —

SVI-

ĶIS, Voldemārs (miris 18.4.1951 Kalamazū, ASV) - ŠĶILTERE-LAUSKA, In-

grīda (1913 Rīgā-1960Stokholmā).

TEIKMANIS, Tālivaldis (23. 6. 1901 Smiltenē-12. 7. 1960 Katrinholmā,

Zviedrijā) - TEPFERS, Ilmārs (10. 8.1904 lecavā—lo. 2.1968 Gēteborgā, Zvied-

rijā) - TIDRIĶE, Johanna(3. 3.1893 Pabažos-18.12.1970 Ņujorkā) - TRĒZIŅA,
dz. ANTONOVIČA, Sofija (1901-15. 8.1964 Austrālijā) - TŪTERS, Ādolfs (7. 2.

1896 Mazsalacā—29. 3.1958 Toronto, Kanādā).

USENKO.dz. KAUDZĪTE, Elza (10. 4.1891 Nēķenā—24.10.1964 Klīvlendā,

ASV).

VANADZIŅŠ, Kārlis (17. 5. 1890 Trikātā-9. 7. (8. ?) 1965 Vekšē, Zvied-

rijā) — VANAGS,'Antons (1898—5.6.1953 Ņujorkā) — VANAGS, Laimonis (23.1.

1921 Rīgā—l7. 7.1970 Bīverfolsā, Pensilvānijā, ASV) — VANKINS, Teodors (5.3.

1873—20. 9.1947 Frankfurtē, Vācijā) — VEĢIS, Pēteris, LU asistents (13. 9.1916

—1945 Dancigas ielenkumā) - VEIDEMANE,dz.FOGELE, Alma (6.1.1910 Lie-

pājā—lß. 3.1963 Tranemē, Zviedrijā) — VĒTRA, Nikolajs,Dr. mcd., LU doc, BU

prof. (1. 7.1897 Tirzā-17. 9.1955 Čikāgā, ASV) - VĒVERBRANTS, Arnolds (21.

6.1900 Palsmanē-9. 2.1952 ASV) -VĪGANTS, Pauls (2. 3.1909 Smiltenē-13.7.

1963 Ragbijā, Anglijā) - VĪKSNIŅŠ, Oskars (1887-6.10.1957 Ohaiē, ASV) -

VITOLIŅŠ, Aleksandrs (30. 1. 1896* Vietalvā-28. 1. 1959 Hartfordā, Konektikutā,

ASV) — VĪTOLS, Teodors,Dr. mcd., LU priv.-doc (1.10.1903 Mangaļos—3.ll.

1958 Toronto, Kanādā) - VOITS, Oskars (18.4.1866 Ropažos-19 9 1959 Frei-

burgā,Vācijā) - VOLMĀRA, dz. BAUCE, Margrieta (1912-24. 2.1969 Ņujorkā).

ZARIŅŠ, Jānis (21. 2.1915-miris Kanādā)- ZARIŅŠ, Nikolajs (26. 4.1895

Liepājā-4. 8.'1959 Norvēģijā) - ZEMMERS, Roberts (26.1.1899 Stalbē-14. 5.

1966 Dulutā, Minesotā, ASV) - ZERVIŅŠ, Arvīds (2.5.1895 Valkā-26. 8. 1966

Konkordā, Ņuhempširā, ASV) - ZĪLE, Mārtiņš, Dr. mcd., LU prof. (28.1.1863-

-----12. 5.1945 Unslēbenā,Vācijā) - ZUMENTS, Nikolajs (1907-5.2.1965).
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LABOJUMI

ARCHĪVA XIII sējuma 68. lpp.: Klīvlendā ir tikai viens (nevis

divi) latviešu sabiedriskie īpašumi. Tādēļ 123. lpp. jāsvītro trešā

rinda no augšas un kopsumma $ 4.519.200 jālabo par $ 4.339.200.

69. lappusē papildinājums: Dienvidkalifornijas latviešu cv. lut.

draudzes īpašuma virtuves un labierīcību kapitālremonts izdarīts pēc

architekta P. Lazdāna projekta. Pēc draudzes priekšnieka informā-

cijas, kapitālremonta kopizmaksa bijusi $ 10.000.

139. lpp. pieminekļa attēls un 140. lpp. apraksts ir par Bruk-

vudas latviešu kapiem (nevis latv. cv. lut. draudzes kapiem).

191. lpp. minētā Gunta Buša un Gunta Cepurīte ir viena un tā

pati persona. Architekte Gunta Cepurīte, dz. Buša (dz. 1942. g. 24. jū-

nijā) beigusi Preta institūtu Ņujorkā, ASV; pēc piecu gadu prakses

izturējusi pārbaudījumus Mičiganā; tagad dzīvo Čikāgā.

201. lpp. minētais Nevils Leimanis ieguvis „B.Arch." grādu

1967. gadā Detroitas universitātē.

84. lappusē papildinājums: Vašingtonas latv. cv. lut. draudze ar

1974. gada 15. martu pārcēlusies uz savu jauno namu. Namā ir arī

biroja telpas Amerikas latviešu apvienībai un Pasaules brīvo latviešu

apvienībai. Namā ir teātra zāle ar 400 vietām, desmit telpas skolai

uc. Adrese: 400 Hurlev Ave, Rockville, MD 20850, USA.
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ARCHĪVA JAUNIZDEVUMU SATURS

ARCHĪVA I sējuma (trešā izdevuma) saturs: E. Dunsdorfs —

Rodžers Bēkons un viņa stāsts par Latviju — L Šterns, Draudžu baz-

nīcas un latviešu reliģiskā dzīve pirms reformācijas — E. Dunsdorfs,

Latviešu robežnieks Austrālijā — J. Baltāks, Austrālijas latvieši un

asimilācija — E. Silkalns, Nacionālo minoritāšu bērnu izglītošana —

V. Dulmanis, Starptautiskā politika un Latvijas nākotnes izredzes —

G. Jurjāns, Latviskais latviešu glezniecībā — E. Dunsdorfs, Richarda

Vāgnera latviskā dziesma — J. Sarma, Rakstnieku deklarācija —

L. Dunsdorfa, Skats latviešu trimdas grāmatniecībā 1950—1959.

ARCHĪVA II sējuma (otrā izdevuma) saturs: R. Ziediņš, Labā

jēdziens mūsdienu filozofijā—J.Martinsons, Tiesību normas un Dieva

likumi — E. Dunsdorfs, Ķoniņu svētie meži — I. Šterns, Lēņa tiesības

un nevācu vasaļi Latvijā — E. Dunsdorfs, Latvijas kultūras atblāzma

18. gs. Vācijā — J. Sarma, Zemgales lauku sēta un tās gadskārtas —

J. Baltāks, Austrālijas latviešu uzvārdi — V. Dulmanis, Nacionālisms

— mūsu pastāvēšanas pamats — P.Jurevičs, Ziņojums par aptauju

starp Austrālijas latviešiem.

ARCHĪVA 111 sējuma (otrā izdevuma) saturs: I. Šterns, Latvi-

jas aizsardzība un latviešu karavīri viduslaikos — E. Dunsdorfs, Vid-

zemes mājvārdu vecums - J. Sarma, Latviešu drāmas un teātra pir-

mie gadu desmiti — R. Ziediņš, Filozofa Tomasa Hobsa domas par

karu un mieru - R. Freidenfelde, Kristīgā ticība salīdzinājumā ar

citām pasaules lielajām reliģijām - E. Dunsdorfs, Jaukto laulību

problēma -K. Draviņš, Latviešu 16. gs. rakstu pieminekļi attēlos.

ARCHĪVA IV sējuma (otrā izdevuma) saturs: A. Spekke, Pa-

gātne un nākotne - O. Rozītis, Kārļa Zariņa doktrīnu meklējot -

T. Ozoliņš, Kārlis Zariņš ikdienā - A. Bērztīss, Augusts Tonna -

A. Bērztīss, Igaunijas zelts Londonā-O. Rozītis, Latviešu diplomātu

īsbiografijas -E. Dunsdorfs, Dainologija -V. Rūķe.Par tautasdzies-

mu valodu — J. Rudzītis, Krišjāņa Barona darbs — E. Dunsdorfs, Sie-

vietes un vīrieša dainas - X Draviņš, Tautasdziesmu Daugava -

E. Dunsdorfs, Daugavas dziesmu topogrāfija — E. Māršaus, Pirmā

iespiestā latviešu tautasdziesma - J. Sarma, Ziņģes un dainas -

L. Dunsdorfa, Materiāli dainologijas bibliogrāfijai.
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SATURS

Lpp.

Priekšvārdi 5

levadam — Indra Gubiņa: Nebūsim savas tautas kaprači 8

— Karmena Kurzemniece: Variācijas par kādu temu 10

Eduards Šmugajs — Latviešu pārtautošanās 13

Indulis Kažociņš — Kādi apstākļi veicina latviešupārtautošanos Liel-

britānijā 27

Aldis Putniņš — Hobartas latviešu pārtautošanās 35

Edgars Dunsdorfs — Austrālijas latviešu tautas grupas anatomija 47

Jānis Andrups — Nacionālo īpatnību spēks un vājums latviešu lite-

rātūrā 101

Arvīds Prods — Avaritia? 111

Anna Ziedare
— Vai latviešu jaunatne ir slima? 121

Amnēzija: Arvīds Plukšs — Tūkstoš deviņi simti četrdesmit pirmais gads 133

Ādolfs Šilde — Deportācijas 143

Studija par latviešu bērnu divvalodu prasmi:

Arturs Liepkalns — I.Bostonā 161

Kārlis Brēmanis — 11. Melburnā 170

JohannaČakanovska — Latviešu tautas ģenētika Eiropas ietvaros 177

Jānis Āboliņš — Latviešu dzimstība 195

Jānis Priedkalns — Medicīnas studijas Latvijā un ārzemēs 213

Kārlis Kazerovskis — Latvijas farmācija 239

Jānis Āboliņš — Latviešu ārstu un zobārstu apvienība 255

Edgars Dunsdorfs — Medicīniskā personāla īsbiografijas 261

Raimunds Pavasars — Daži piemiņas vārdi (mirušajiem ārstiem) 369

Labojumi 374

ARCHĪVA jaunizdevumusaturs 375

Saturs 376
ATTĒLI

Nelda Teivena — Dabasskats Pret titullapu

Teodors Zaļkalns — Atis Kronvalds (pieminekļa attēls) 31

KARTES

Deportētie no Latvijas laukiem un pilsētām 137

Padomju savienības nometnes, kurās ieslodzīja latviešus 152,153
Gēnu frekvences izogēnas 185—188,190

PORTRETI

Frīdrichs Milts — Jānis Kļaviņš 305

Ingrīda Erna
— Jānis Priedkalns 333
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